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Přechodná úprava provozu Nedakonice, Zlechov, Boršice - stanovisko 
K č. j. MUUH-SŽP/28908/2021/HerM 
 
 
 Dopravní inspektorát Policie České republiky Uherské Hradiště obdržel dne 
15.04.2021 Vaši "Žádost o stanovisko 32/2021", týkající se přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, a to z důvodu opravy železničního přejezdu P8160 v obci 
Nedakonice (viz. předložená dokumentace). 
  
 Na podkladě předložené dokumentace Policie České republiky, jakožto orgán státní 
správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu 
s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
  
  

S O U H L A S Í 
  
  
 se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, při splnění 
následujících podmínek: 
  

• budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahujících 
se k realizaci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,  

• dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích);  

• pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66 (Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích);   

• neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích lze vyjádřit škrtnutím oranžovo-černým 
pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být 
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vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo jiným 
způsobem, např. zakrytím nebo demontáží činné plochy značky;  

• svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, 
aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, 
posunutí, pootočení, apod.  

• přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude užita pouze po 
nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu tak, aby co nejméně 
ovlivňovala plynulost a bezpečnost silničního provozu, jak je stanoveno 
v ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. 
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