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Ing.Josef Šico

Návrh PDZ vychází ze schválené PD zpracované Ing. Jaroslav Kunþíkem v roce 2013 a
následné úpravy 2014 a dodatku þ.1 zpracovaného fy Intos plus s.r.o. v roce 2015.

Švermova 776
763 62 Tlumaþov

Národní pouĢ Velehrad, pĜechodné dopravní znaþení
PĜechodné dopravní znaþení

Název:
ýást:
Místo:

Zlínský kraj

Projektant:

Ing. Josef Šico, Tlumaþov, Švermova 776, 763 62

Zadavatel:

Zlínský kraj

TECHNICKÁ ZPRÁVA
AKTUALIZACE DOKUMENTACE SCHVÁLENÉ
PRO ROK 2013 - 2015

Do pĜedkládané revize je zahrnut dopravní režim pouze 1. vlny odsouhlasený v PD roku
2013. Vychází se z pĜedpokládaného poþtu návštČvníkĤ pouti v tomto roce. Dodatek þ.1 z
roku 2015 byl pĜevzat beze zmČn.
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Projektová dokumentace Ĝeší v návaznosti na požadavek Zlínského kraje osazení
pĜechodného dopravního znaþení po dobu trvání pouti.
Budou dotþeny silnice I/55, I/50, II/42826, III/05018, III/42821, III/4224, III/4222,
III/4221, III/42822, III/42820, III/43220, III/42819, III/36744, III/42824, II/427, místní
komunikace ulice Východní ve Starém MČstČ a úþelové komunikace ve Starém MČstČ.
Dne 4. þervence 2013 v þase od 16:00 hodin do 23:00 hodin a 5. þervence 2013 v þase
od 5:00 hod do 20:00 hodin bude nutno z dĤvodu konání koncertu a národní pouti uzavĜít
prostor Velehradu a Modré pro veškerou dopravu. PĜesný þas uzavírky urþí poĜadatel
v žádosti o zvláštní užívání jednotlivých úsekĤ silnic. ýasy uzavírek zde uvedené jsou pouze
orientaþní a budou upĜesnČny poĜadatelem. Výjimky budou tvoĜit osobní automobily
s povolením obecního úĜadu Velehrad, obecního úĜadu Modrá, obecního úĜadu Salaš, vozidla
IZS a autobusy. Vjezd do uzavĜeného prostoru bude možný pouze po silnici III/42826 (ulice
Velehradská ve Starém MČstČ) a po silnici III/4221 ve smČru od Salaše. Zbývající pĜístupové
cesty budou uzavĜeny pro všechny vozidla, mimo vozidel IZS, která zde v pĜípadČ nutnosti
mohou najíždČt.
Dopravní režim byl projednán na jednání na Zlínském Kraji a na Obecním úĜadČ na
VelehradČ. Projednání se konalo za úþasti zástupcĤ dotþených obcí, majetkových správcĤ
dotþených silnic, zástupcĤ Kě Policie Zlínského kraje, Policie Uherské HradištČ, zástupce
MČsta Staré MČsto, zástupce ýSAD a.s. Uherské HradištČ, zástupcĤ Zlínského kraje, zástupcĤ
IZS, zástupce MČÚ Uherské HradištČ, agentury Petarda productions a za úþasti projektanta.

Vypracoval:
Ing. Josef Šico

DetailnČ byla dokumentace projednána dne 27. 5. 2013 za úþasti Ing. Zapletalové
(MČÚ UH), Ing. Axlera a Ing. Bc. Kavana (KÚ Zlín), Ing. Banii (Kě Policie ýR Di Uh.
HradištČ) a projektanta. Organizace dopravy, tak jak je zde navržena, byla schválena a
pĜipomínky k pĜechodnému dopravnímu znaþení byly zapracovány do dokumentace.
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Projektová dokumentace v návaznosti na požadavek Krajského úĜadu Zlínského kraje
Ĝeší osazení pĜechodného dopravního znaþení na silnicích I/55, I/50, , III/42826, III/05018,
III/42821, III/4224, III/4222, III/4221, III/42822, III/42820, III/43220, III/42819, III/36744,
III/42824, II/427 a na místní a úþelové komunikaci ve Starém MČstČ.
V dobČ konání národní pouti na VelehradČ je nutno uzavĜít þásti silnic I/55, ,
III/42826, III/42821, III/42820 a III/4221.

Kapacita je cca 150 autobusĤ. Parkování autobusĤ bude vždy po cca 300 metrech
pĜerušeno na délku 30 m pomocí znaþení B 29 a B26. Toto pĜerušení bude sloužit pro
vyhýbání protijedoucích vozidel. Autobusy sem budou najíždČt po silnici III/42826.
Otáþet se budou na toþnČ v obci Jalubí. Poutníci budou vysedat a nasedat na kĜižovatce
III/42820 se silnicí III/42826 a na Velehrad pojedou kyvadlovou dopravou.
1.3 Dopravní režim kyvadlové dopravy ýSAD a.s. Uherské HradištČ:

1.1. Dopravní režim osobních automobilĤ:

Kyvadlová doprava bude operativnČ mČnČna dle naplnČní jednotlivých parkovišĢ ve výše
popsaných vlnách.

Dopravní režim se sestává ze tĜí variant, které odrážejí poþet návštČvníkĤ pouti, který
v tuto chvíli není pĜesnČ znám. Jednotlivé varianty jsou oznaþeny jako jednotlivé vlny a jsou
rozlišeny nutností rozšiĜování parkovacích stání pro osobní automobily. ýasové poĜadí
otvírání jednotlivých parkovišĢ je dle þíslování vln.

1.3.1 - Od parkovištČ I/55 (Tovární – Modrá)
nástupištČ zastávky bude na jižní rampČ silnice I/55. Otáþení autobusĤ na kĜižovatce
I/55 a západní rampy. Zastávka v Modré bude u kĜižovatky silnice III/42826 a
III/42821. Autobusy se budou otáþet na toþnČ na Modré.

1.1.1 – Parkování na silnici I/55 ulice Tovární ve Starém MČstČ.
jedná se o stávající plochu pro parkování, tak jak je vyznaþována od roku 2006. Silnice
I/55 v dotþeném úseku je dvoupruhová silnice v extravilánu. Délka úseku, který bude
využit pro parkování, je cca 2,5 km. Kapacita je cca 1000 osobních automobilĤ
(pĜedpoklad je kolmé stání po jedné stranČ vozovky). Další plochy jsou na travnaté
ploše u sportovního hĜištČ po levé stranČ silnice I/55 (za protihlukovou zdí). Poutníci
budou na Velehrad pĜepraveni kyvadlovou dopravou od západní rampy silnice I/55.
Zastávka je vyznaþena vodorovnČ na rampČ silnice I/55. Autobusy se budou otáþet na
kĜižovatce silnice I/55 a její západní rampy.
1.1.2 – Mimo jednotlivé vlny – parkování na hĜišti a na úþelové komunikaci v Tupesích.
jedná se o dvoupruhovou úþelovou komunikaci v extravilánu a travnaté hĜištČ. Kapacita
je cca 100 osobních automobilĤ, další možnosti parkování jsou na místních
komunikacích ve ZlechovČ a v Tupesích. Poutníci budou na Velehrad pĜepraveni
kyvadlovou dopravou, která je bude sbírat na jednotlivých autobusových zastávkách u
silnice III/42821 ve ZlechovČ a v Tupesích. Autobusy se budou otáþet ve ZlechovČ a na
VelehradČ u vinného sklepa, na ulici Na Hrádku.


1.2 Dopravní režim zájezdových autobusĤ:
1.2.1 - Silnice III/4221 Velehrad – Salaš
jedná se o dvoupruhovou silnici v intravilánu a v extravilánu o šíĜce cca 6,0 m. Délka
úseku, který bude využit pro parkování, je cca 1300 km (od ulice Na Nivách na
VelehradČ po hájenku). Kapacita je cca 70 autobusĤ. Autobusy sem budou najíždČt pĜes
Velehrad, do urþené hodiny. Otáþet se budou u hájenky. Parkování autobusĤ bude vždy
po cca 300 metrech pĜerušeno na délku 30 m pomocí znaþení B 29 a B26. Toto
pĜerušení bude sloužit pro vyhýbání protijedoucích vozidel. Další bezpeþné otáþení je
na toþnČ na konci obce Salaš. Poutníci budou vysedat a nasedat na zastávce na
VelehradČ. Od urþené hodiny budou na telefonické zavolání již otoþené autobusy
odjíždČt pĜes Velehrad.

1.3.2 - Od parkovištČ Východní (HuštČnovská – Modrá)
nástupištČ zastávky bude na stávající zastávce na ulici HuštČnovské na silnici III/42824.
Otáþení autobusĤ na kruhovém objezdu u prodejny Fiat. Zastávka v Modré bude u
kĜižovatky silnice III/42826 a III/42821. Autobusy se budou otáþet na toþnČ na Modré.
1.3.3 - Od parkovištČ I/50H (Zlechov, Staré MČsto – Modrá)
vzhledem k velké délce úseku silnice I/50H, kde bude možno parkovat, budou poutníci
nasedat do autobusĤ kyvadlové dopravy dle možností po celé délce parkovištČ. Otáþení
autobusĤ bude na kĜižovatce silnice I/50 a II/422 (kĜížné cesty). Na parkovištČ budou
autobusy najíždČt ve smČru od Brna. Z parkovištČ pojedou autobusy po silnici I/55
(BrnČnská), III/42826 (Velkomoravská a Velehradská) do Modré. Zde se budou otáþet
na toþnČ.
1.3.4 - Od parkovištČ hĜištČ Tupesy (Zlechov, Tupesy – Velehrad)
vzhledem k velkému množství poutníkĤ parkujících na území obcí Tupesy a Zlechov je
zajištČna kyvadlová doprava mezi obcemi Zlechov a Velehrad. Autobusy budou svážet
poutníky ze zastávek ve ZlechovČ a v Tupesích (po silnici III/42821). Otáþet se budou
na VelehradČ u vinného sklepa na ulici Na Hrádku a ve ZlechovČ u zemČdČlského
družstva.
2. Podklady:
Jako podklad pro návrh pĜechodného dopravního znaþení sloužilo projednání návrhu
Ĝešení na jednotlivých výrobních výborech.
Dále byla provedena prohlídka jednotlivých lokalit. Stávající dopravní znaþení, tak jak
bylo zjištČno, bylo zakresleno do PD. Prohlídka byla provedena dne 22. 5. 2013, 23. 5. 2013 a
24. 5. 2013. Na místČ samém zjištČné znaþení bylo zakresleno do dokumentace. Celá
prohlídka byla fotograficky zaznamenána.
Dále byly použity:
•
•

1.2.2 - Silnice III/42820 Staré MČsto - Jalubí
jedná se o dvoupruhovou silnici v extravilánu o šíĜce cca 6,0 m. Délka úseku, který
bude využit pro parkování, je cca 2,6 km (od Starého MČsta po zaþátek obce Jalubí).









TP 66 – Zásady pro oznaþování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání
JHRGHWLFNp]DPČĜHQt]iMPRYpKR~]HPt3RVN\WOGDWRYêVNODG.UDMVNpKR~ĜDGX=OtQZHERYiDGUHVD http://www.jdtmzk.cz/
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3. UzavĜené úseky a objízdné trasy:

2EMt]GQpWUDV\


3.1 UzavĜené úseky:


Silnice I/55 bude uzavĜena následovnČ:
•
od KM 67,515 po KM 70,160 (liniového staniþení) tj. od napojení silnice
III/42824 po napojení silnice I/50 H – v délce 2,645 km, vþetnČ západní rampy u
napojení na silnici III/42826 (úsek A 10801 – A 10802) - v délce 0,315 m
Celková délka uzavírky silnice I/55 je 2,960 km.
Silnice III/42826 bude uzavĜena následovnČ:
•
þást úseku Bunþ od KM 9,279 po KM 10,425 – v délce 1,146 km
•
celý úsek Vinohrady (uzlové staniþení) – v délce 2,885 km
•
celý úsek Nad dráhou (uzlové staniþení) v délce 0,098 km
•
þást úseku Dolina KM 0,000 – KM 0,156 (uzlové staniþení) v délce 0,156
km
Celková délka uzavírky silnice III/42826 je 4,285 km
Silnice III/42821 bude uzavĜena následovnČ:
•
celý úsek Poutní - v délce 0,811 km
•
þást úseku Velehradská KM 0,000 – KM 2,268 – v délce 2,268 km
Celková délka uzavírky silnice III/42821 je 3,079 km

• 6WDUp0ČVWR±VLOQLFH,XOLFH%UQČQVNi
• 6WDUp0ČVWR±VLOQLFH,,,XOLFH9HONRPRUDYVNi
• 6WDUp0ČVWR±VLOQLFH,,,XOLFH+XãWČQRYVNi
Objízdná trasa bude pro oba smČry.
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• %XQþ±.RVWHODQ\±VLOQLFH,,,
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• .XGORYVNi'ROLQD±%DELFH±VLOQLFH,,,
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•
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Silnice III/4221 bude uzavĜena následovnČ
•
úsek Salašská KM 0,275 – KM 1,500 – v délce 1,225 km
Celková délka uzavírky silnice III/4221 je 1,225 km

6LOQLFH,,, 9HOHKUDG±7XSHV\ 
•
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Silnice III/42820 bude uzavĜena následovnČ
•
þást úseku Jalubská KM 0,000 – KM 2,691 – v délce 2,691 km
Celková délka uzavírky silnice III/42820 je 2,691 km



6LOQLFH,,, -DOXEt±6WDUp0ČVWR 

• REMt]GQiWUDVDVHQHEXGHY\]QDþRYDW
$XWREXVRYiGRSUDYD

2UJDQL]DFHDXWREXVRYpGRSUDY\]DMLãĢXMtFtGRSUDYQtREVOXKXDGRSUDYX



&HONRYiGpONDX]DYtUN\VLOQLFH,MHNP
&HONRYiGpONDX]DYtUN\VLOQLFH,,,MHNP
&HONRYiGpONDX]DYtUN\VLOQLFH,,,MHNP
&HONRYiGpONDX]DYtUN\VLOQLFH,,,MHNP
&HONRYiGpONDX]DYtUN\VLOQLFH,,,MHNP

&HONRYiGpONDX]DYtUN\VLOQLF,WĜtG\MHNP
&HONRYiGpONDX]DYtUN\VLOQLF,,D,,,WĜtG\MHNP

&HONRYiGpONDX]DYtUN\YãHFKNRPXQLNDFtMHNP

SRXWQtNĤQD9HOHKUDGMHSRSViQDYRGVWDYFLD


2VWDWQtDXWREXVRYiGRSUDYDEXGHY\XåtYDWREMt]GQêFKWUDVNWHUpMVRX

QDYUåHQ\SURYHãNHURXGRSUDYX

5. Svislé dopravní znaþení:
V projektové dokumentaci je zakresleno stávající svislé dopravní znaþení, tak jak bylo
zjištČno pochĤzkou po zájmové trase. Zakresleny jsou pouze stávající znaþky, které mají
pĜímý vliv na novČ navržené znaþení.
NovČ navržené dopravní znaþení a jeho umístČní je jednoznaþnČ specifikováno ve
výkresové þásti dokumentace na jednotlivých situacích.
Všechny dopravní znaþky budou osazeny v základní velikosti, v reflexním provedení.







6LOQLFH,REMt]GQiWUDVDSURYHãNHURXGRSUDYX
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pohybu a orientace na veĜejnČ pĜístupných komunikacích a plochách souvisejících se
staveništČm

6. Vodorovné dopravní znaþení:
PĜechodné vodorovné dopravní znaþení bude vyznaþeno pomocí žluté lepící fólie.

PĜed zahájením pouti bude osazeno pĜechodné dopravní znaþení dle TP 66.

7. Ostatní práce a další požadavky dotþených orgánĤ a správcĤ komunikací:
Ostatní práce nejsou nutné.
Další požadavky:
- majetkoví správci jednotlivých komunikací, na nichž bude zajištČno bezplatné
parkování (ěSD ýR Zlín a mČsto Staré MČsto) upozorĖují na skuteþnost, že
v pĜípadČ poškození automobilĤ na parkovišti neruþí za pĜípadné škody. Dále
požadují provedení úklidu silnice I/55, I/50H a místní komunikace ulice Východní
a okolí prostoru parkovišĢ po skonþení akce
- Ĝidiþi kyvadlové dopravy upozorní návštČvníky na þasovČ omezené parkování do
17:00 hodin
- bude svolána schĤzka starostĤ okolních obcí, kde jim bude objasnČn dopravní
systém po dobu pouti
- v místČ napojení silnice I/55 a její západní rampy (v blízkosti prostoru pro otáþení
autobusĤ) bude poĜadatelskou službou vyhrazeno cca 50 parkovacích míst (25 ze
severu a 25 z jihu) pro automobily pĜevážející starší obþany
- povolení ke vjezdu do uzavĜeného prostoru (do Velehradu a Modré) bude vydávat
pouze Obecní úĜad Velehrad
- u autobusového a vlakového nádraží budou osazeny informaþní tabule, kde budou
informace o vyhrazených zastávkách, na kterých bude zajištČn odvoz poutníkĤ do
obce Velehrad
8. Bezpeþnost práce:
PĜi akci musí být dodrženy všechny bezpeþnostní pĜedpisy, které urþují
technologické postupy pĜi provádČní jednotlivých druhĤ prací. Zejména musí být
dodržena bezpeþnost práce z dĤvodu zvýšeného nebezpeþí úrazu, neboĢ práce budou
provádČny za silniþního provozu. PĜítomnost inženýrských sítí je nutno zjistit pĜed
zapoþetím stavebních prací. Investor zajistí jejich smČrové i výškové vytýþení
jednotlivými správci a zajistí oznaþení na místČ dle platných pĜedpisĤ. Vytýþení bude
vyznaþeno ve stavebním deníku.
PĜi kĜižování nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná
pásma. V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádČt zemní práce ruþnČ.
PĜi zpracování pĜípravy a provádČní vlastních stavebních prací je nutno
respektovat základní požadavky zajištČní bezpeþnosti práce a technických zaĜízení dle
sb. zákonĤ 48/1982 a vyhlášky ýÚBP 324/90 o bezpeþnosti práce a technických
zaĜízeních pĜi stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

3ĜL VWDYEČ MH QXWQR GRGUåHW Y\KOiãNX þ  6E R REHFQêFK
WHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFKQDYêVWDYEX

Poloha inženýrských sítí v zájmové lokalitČ nebyla zjišĢována. PĜed osazením
dopravních znaþek je nutno všechny inženýrské sítČ vytýþit a chránit je tak, aby nedošlo
k jejich poškození.
9. Obecné podmínky:
Návrh Ĝešení dopravy bČhem výstavby (pĜepravní a pĜístupové trasy, zvláštní užívání
pozemní komunikace, uzavírky, objížćky, výluky), vþetnČ zajištČní základních
podmínek a oznaþení pro samostatný a bezpeþný pohyb osob s omezenou schopností





RozmČry dopravních znaþek
RozmČry dopravních znaþek stanoví ýSN EN 12899-1. V rámci pracovního místa není
dovoleno užívat znaþek zmenšené velikosti. V rámci jednoho pracovního místa na silnici se
smí užívat pouze dopravních znaþek jedné velikosti.
UmísĢování dopravních znaþek
Boþní umístČní
Dopravní znaþky se v rámci pracovních míst umísĢují co nejblíže pravému, resp.
levému okraji silnice ve smČru jízdy vozidla (viz TP 65 kap. 5). Vzdálenost hrany vodicích a
smČrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má þinit 0,25 m. Nemohou-li být tyto
podmínky z dĤvodu potĜebné stability dopravních znaþek nebo prostorových pomČrĤ
dodrženy a je-li nezbytné jejich umístČní na vozovce, je tĜeba tyto dopravní znaþky zabezpeþit
stejnČ jako pracovní místo, resp. zĜídit pomocné jízdní pruhy (vodorovným dopravním
znaþením).
Výškové umístČní
V oblasti pracovních míst se dopravní znaþky umísĢují spodní hranou ve výšce nad
vozovkou na silnicích pro motorová vozidla minimálnČ 0,60 m v obci i mimo obec.
SmČrové umístČní
Dopravní znaþky se umísĢují tak, aby svČtelný paprsek svČtlometu vozidla vyvolal
nejvČtší retroreflexní úþinek na vzdálenost pĜibližnČ 100 m podle ýSN EN 12899-1.
Dopravní znaþení – popis zaĜízení
SvČtla - soupravy svČtel mohou pracovat v následujících svČtelných režimech:
souþasné blikání všech svČtel: výstražný režim, upozorĖující na pracovní místo
stĜídané blikání sudých a lichých svČtel: výstražný režim, upozorĖující na pracovní místo
Podkladní desky - v oblasti pracovního místa je v z bezpeþnostních dĤvodĤ (ochrana
vozidel a jejich posádek i ostatních úþastníkĤ silniþního provozu) povoleno užívání pouze
schválených typĤ podkladních desek. Není možno používat jakýchkoli improvizovaných
zpĤsobĤ upevnČní a zajištČní dopravních znaþek a dopravních zaĜízení, jako napĜ. trubkových
nebo profilových kĜížĤ zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik
vyplnČných betonem, vyĜazených diskĤ kol vozidel apod.
Celková výška podkladní desky nesmí být vyšší než 0,12 m. RozmČry a hmotnost musí být
vhodnČ zvoleny s ohledem na nesené zaĜízení. Podkladní desky urþené k upevnČní zaĜízení
tvoĜících pĜíþné, ale i podélné uzávČry pracovních míst (zejména smČrovacích desek a zábran)
mají hmotnost cca 30 kg a pĤdorysné rozmČry cca 0,90 x 0,45 m. Je-li podkladní deska urþena
k užití v rámci pracovního místa na chodníku a stezce pro cyklisty je možné zvolit desku
jiného tvaru, napĜ. kruhového (o prĤmČru cca 0,50 m), pĜi dodržení všech požadavkĤ na
stabilitu. V pĜípadech, kdy je to nezbytnČ nutné a stabilitu zaĜízení nelze zajistit jednou
podkladní deskou, je možné užití nejvýše dvou podkladních desek nad sebou.
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PodpČrný sloupek se v rámci pracovního místa užívá k upevnČní dopravních znaþek a
dopravních zaĜízení, jako jsou napĜ. zábrany, vodicí tabule apod. a je uchycen zpravidla v
podkladní desce. PodpČrný sloupek má prĤĜez zpravidla þtvercový (obvykle 40 x 40 mm)
nebo kruhový a tloušĢka stČny se volí podle použitého materiálu. Musí být pevnostnČ navržen
tak, aby pĜi nárazu vozidla na sloupek upevnČný v podkladní desce, došlo k jeho deformaci
(ohybu) v místČ vetknutí do podkladní desky a umožnil pĜejetí, aniž by tím bylo vážnČ
poškozeno vozidlo a znemožnČna jeho ovladatelnost nebo ohrožena bezpeþnost jeho posádky
a ostatních úþastníkĤ silniþního provozu. Délka podpČrného sloupku se volí podle typu
neseného zaĜízení, musí vyhovovat vzdálenostem podle TP 66 a pohybuje se, zpravidla, v
rozmezí 1,00 - 2,50 m. Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Barva podpČrného sloupku musí
být provedena podle ýSN EN 12899-1 (stĜídavČ þervené a bílé pruhy šíĜky 0,10 - 0,20 m v
celkové délce minimálnČ 0,45 m). V pĜípadČ nárazu vozidla nesmí dojít k separaci
jednotlivých þástí (napĜ. podpČrný sloupek musí po nárazu zĤstat spojen s podkladní deskou).
Barva podkladní desky je obvykle þerná, šedá, þervená nebo žlutá.
Hrany podkladní desky musí být zaobleny.
V rámci pracovního místa v obci je možné užít menší podkladní desku, tzv. patku. Její užití je
možné jen v pĜípadech, kdy jsou zachovány všechny požadavky na stabilitu postavení
neseného zaĜízení.
PĜíþná uzávČra se doplĖuje soupravou žlutých nebo oranžových výstražných svČtel
typu 1. Provádí se zásadnČ smČrovacími deskami umístČnými v ostrém úhlu k ose vozovky a
doplnČnými soupravou žlutých nebo oranžových výstražných svČtel typu 1. PĜi uzavírce
celého jízdního pruhu se užívá pČti a pĜi uzavírce þásti jízdního pruhu tĜí smČrovacích desek s
podélným odstupem 1 - 2 m a pĜíþným odstupem 0,60 - 1,00 m (osová vzdálenost).
Podélná uzávČra pracovního místa se provádí zásadnČ smČrovacími deskami, jejichž
podélné odstupy smČjí þinit nejvýše 10 m. Podélná uzávČra slouží pouze úþelĤm vedení
provozu; v žádném pĜípadČ nenahrazuje ochranná zaĜízení

•
•
•
•
•

•
•
•

Všeobecné podmínky
Za snížené viditelnosti je nutno všechny zábrany doplnit oranžovým pĜerušovaným
svČtlem typ 1.
Rozestupy jednotlivých znaþek musí být minimálnČ 10 m (neplatí pro zábrany a
smČrovací desky).
PĜi provádČní prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
PĜechodné dopravní znaþení osadí dodavatel dopravního znaþení prací dle vyjádĜení
Krajského Ĝeditelství Policie Zlínského kraje, DI Uherské HradištČ a DI KromČĜíž.
Každá zmČna oproti odsouhlasenému znaþení musí být znovu odsouhlasena Krajským
Ĝeditelstvím Policie Zlínského kraje, DI Uherské HradištČ a DI KromČĜíž (dle místní
pĤsobnosti).
V pĜípadČ, že bude zmČnČna organizace dopravy, je nutno mČnit dopravní znaþení se
souhlasem Krajského Ĝeditelství Policie Zlínského kraje, DI Uherské HradištČ a DI KromČĜíž
Všechny dopravní znaþky musí být provedeny v úpravČ z retroreflexní fólie.
Vzhledem k omezení provozu pĜi akci je nutno vhodným zpĤsobem seznámit
veĜejnost se zapoþetím akce a omezením silniþní dopravy (televize, tisk …).
Místní a pĜechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude stanovena dle
zákona þ. 361/200 Sb. § 77, odstavec 1 a 2 (viz níže).





Stanovení místní a pĜechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
(1) Místní a pĜechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zaĜízení
pro provozní informace stanoví
a) na silnici I. tĜídy, kromČ rychlostní silnice, místnČ pĜíslušný krajský úĜad po
pĜedchozím písemném vyjádĜení pĜíslušného orgánu policie,
b) na dálnici1) a rychlostní silnici1) ministerstvo po pĜedchozím písemném vyjádĜení
Ministerstva vnitra,
c) na silnici II. a III. tĜídy1) a na místní komunikaci1) obecní úĜad obce s rozšíĜenou
pĤsobností po pĜedchozím písemném vyjádĜení pĜíslušného orgánu policie.
(2) Místní a pĜechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zaĜízení pro
provozní informace stanoví na veĜejnČ pĜístupné úþelové komunikaci vlastník se souhlasem
pĜíslušného obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností a po pĜedchozím písemném
stanovisku pĜíslušného orgánu policie.
• Každá zmČna oproti odsouhlasenému znaþení musí být odsouhlasena Kě Policie Zlínského
kraje, DI Uherské HradištČ a DI KromČĜíž, Krajským úĜadem Zlínského kraje, MČÚ Uherské
HradištČ odborem dopravy a MČÚ KromČĜíž odborem dopravy (dle místní pĤsobnosti)
• Budou použity dopravní znaþky základního rozmČru, retroreflexního provedení. Technické
požadavky na dopravní znaþení budou odpovídat zvláštním technickým pĜedpisĤm (napĜ.
ýSN EN 12899-1).
• O osazení dopravního znaþení bude neprodlenČ vyrozumČno Kě Policie Zlínského kraje DI
Uherské HradištČ, DI KromČĜíž a jednotliví majetkoví správci pozemních komunikací.
• PĜed osazením znaþek a zahájením uzavírky je nutno sdČlit PýR DI Uherské HradištČ a
KromČĜíž osobu odpovČdnou za znaþení a kontakt na ni
• Každá zmČna oproti odsouhlasenému znaþení musí být odsouhlasena PýR DI Uherské
HradištČ a KromČĜíž a místnČ pĜíslušným MČÚ odborem dopravy
• Po celou dobu omezení silniþní dopravy bude odpovČdnou osobou provádČna kontrola
umístČného pĜechodného dopravního znaþení dle schválené dokumentace. Taktéž bude dennČ
zajištČna jeho Ĝádná údržba
•
Za instalaci a stav stanoveného dopravního znaþení bude zodpovČdný organizátor Národní
pouti.
•
PĜechodné vodorovné dopravní znaþení bude provedeno nalepovacími pásy žluté nebo
oranžové barvy v retroreflexním provedení.
•
Trvalé dopravní znaþení, které by bylo v rozporu s pĜechodným znaþením, bude pĜekryto
nebo odstranČno. Orientaþní dopravní znaþení lze pĜechodnČ zrušit pĜekĜížkováním
oranžovoþernou folií o minimální šíĜce pásu 50 mm.
•
Vzhledem k rozsáhlému omezení provozu je nutno vhodným zpĤsobem seznámit
veĜejnost s omezením silniþní dopravy. Doporuþuji uveĜejnit v tisku mapku
s vyznaþením jednotlivých parkovišĢ a pĜíjezdĤm k nim.
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Projektová dokumentace v návaznosti na požadavek obce Velehrad Ĝeší osazení pĜechodného
dopravního znaþení v obci Velehrad pro dny lidí dobré vĤle ve Velehrad - zmČny oproti
dĜívČjším rokĤm. Jedná se o kĜižovatky
Seznam kĜižovatek:
Situace þ. 9 – Staré MČsto u cukrovaru
Situace þ. 12 – Staré MČsto školní statek
Situace þ. 17 – Staré MČsto HuštČnovská
Situace þ. 22 – Velehrad hotel mlýn
Situace þ. 23 – Velehrad smČr Salaš
Situace þ. 32 – Klášter Velehrad
Situace þ. 33 – Salaš smČr Velehrad
Dopravní režim zájezdových autobusĤ:
Silnice III/4221 Velehrad – Salaš - dopravní režim zájezdových autobusĤ
Jedná se o dvoupruhovou silnici v extravilánu o šíĜce cca 6,0 m. Délka úseku, který bude
využit pro parkování, je cca 5 km (od konce obce Velehrad pro konec obce Salaš). Kapacita je
cca 250 autobusĤ. Autobusy sem budou najíždČt pĜes Velehrad, do urþené hodiny. Otáþet se
budou na toþnČ na konci obce Salaš. Poutníci budou vysedat a nasedat na zastávce na
VelehradČ. Od urþené hodiny budou na telefonické zavolání již otoþené autobusy odjíždČt
pĜes Velehrad.
Objízdná trasa - situace þ. 22
V obci Velehrad bude ulice HradišĢská uzavĜena mimo autobusy a vozidla s povolením firmy
"Petarda production". Objízdná trasa povede ulicí ModĜanská, Zahradní, Nad Chmelnící s
napojením na ulici Salašskou a obrácenČ.



Texty jednotlivých TZ upravil na základČ navržené revize Ing.Josef Šico.

V TlumaþovČ 7.6.2016





Výpis dopravních značek:
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49. E13 - text MIMO BUS a VOZIDLA S POVOLENÍM OU
50. E13 - text OBJÍŽĎKA PRO CYKLISTY
51. B20a - Nejvyšší dovolená rychlost
52. B27 - Povinnost zastavit auto
53. E9 - Druh vozidla
54. IS11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
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