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STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Obce Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd, IČ: 00299618 a po
projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
DI ze dne 27. 5. 2020 pod č. j.: KRPM-51258-1/ČJ-2020-140506 a Správou silnic Olomouckého
kraje, p.o., Střediska údržby Olomouc ze dne 25. 8. 2020 pod zn. SSOK – OL 17578/2020/CF
stanoví
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
trvalou úpravu provozu na pozemních komunikacích :
místo trvalé úpravy

:

důvod trvalé úpravy
doba úpravy
:
způsob vyznačení
:

odpovědná osoba

:

místní komunikace a silnice II/444 v obci Újezd a III/44419 v obcích
Újezd a Újezd, část Haukovice (Obec Újezd, k. ú. Újezd u Uničova,
silnice III/44419 od kř. s II/444 po železniční přejezd na konci
zastavěného území ve směru na místní část Haukovice)
Propojení cyklostezek v Újezdu u Uničova
bez omezení
dopravní značení je stanoveno na základě přiloženého situačního
plánku, který je přílohou tohoto stanovení – IS20 – Návěst před
křižovatkou pro cyklisty, IS21a + IS21b – Směrová tabulka pro
cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo) a vodorovné značení V1a, V2b,
V13a, V20, dále posunutí dopravní značky IS21b a zrušení
dopravního značení IS21a, IS21b a IS21c a také odstranění stávající
středové čáry dl. 45m
starosta Petr Přichystal, Obec Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd, tel.:
606 742 858

podmínky:
1. Budou dodrženy podmínky stanoviska dotčeného orgánu – Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní
inspektorát ze dne 27. 5. 2020 pod č.j. KRPM-51258-1/ČJ-2020-140506.
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2. Provedení a umístění dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436
a Revize TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a Revize TP
133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
3. Svislé dopravní značky nesmí být osazeny ve vozovce ani krajnici silnic II/444 a III/44419
ani do tělesa silniční příkopy. Svislé dopravní značky musí být osazeny tak, aby
nezasahovaly do průjezdního profilu silnic II/444 a III/44419.
4. Odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení na silnic III/44419 musí být
provedeno tak, aby toto dopravní značení bylo odstraněno natrvalo.
5. Doplnění, změna nebo zrušení výše stanoveného dopravního značení jsou předmětem
nového stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
6. Osazení dopravních zařízení musí být zajištěno investorem stavby na jeho vlastní náklady.

Mgr. Jana Němečková
referentka odboru dopravy a SH
Městský úřad Uničov

příloha :
- schválený situační plánek dopravního značení
obdrží :
- Obec Újezd, Újezd 83, 783 96 Újezd
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 779 00
Olomouc
- Spis
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