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OBJÍZDNÁ TRASA (36,5 km)
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SITUACE DIO - objízdná trasa Podmínky P�R 

• dopravní prostƎedky, strojní zaƎízení a osoby provádĢjící práce související s touto uzavírkou se budou pohybovat v prostoru vymezené uzavírkou  - vyjma 
vozidel zajištující obslužnost staveništĢ pƎi výjezdu a nájezdu do prostoru staveništĢ; 
• doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou provádĢny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace; 
• vozidla stavby vjíždĢjící a vyjíždĢjící z prostoru staveništĢ budou respektovat zákon o provozu na pozemních komunikacích;  
• plocha rozhledových trojúhelníkƽ pƎi výjezdu ze staveništĢ musí být v souladu s �SN 73 6110, tj. bez pƎekážek (zakryté mobilní oplocení, zaƎízení stavby 
apod.); 
• prostor staveništĢ, pracovní a technologické postupy na staveništi budou v souladu s požadavky zákona ē. 309/2006 Sb. a naƎízení vlády ē. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpeēnost a ochranu zdraví pƎi práci na staveništi; 
• v rámci uvedení komunikace do pƽvodního stavu, nesmí dojít ke zmĢnám uspoƎádání dopravního prostoru (zmĢna šíƎkové uspoƎádání, vznik nových 
pƎipojení k pozemním komunikaci, míst pro pƎecházení nebo pƎechodƽ pro chodce aj.). bez toho, aby toto bylo ƎádnĢ projednáno v souladu s platnou 
legislativou; 
• s ohledem na bezpeēnost a plynulost provozu požadujeme zahájení realizace dopravního znaēení MIMO dopravnĢ exponovanou dobu, tj. pondĢlí - pátek 
od 07h - 09h a 15h - 17h; 
• PÚP nesmí tvoƎit pƎekážku v rozhledu, tj. nesmí být umístĢno do rozhledových polí pƎipojení pozemních komunikací (ēl. 5.2.9. �SN 73 6102), do rozhledových 
polí pƎipojení sousedních nemovitostí (ēl. 12.7 �SN 73 6110) a do rozhledových polí vyēkávací plochy pƎechodu pro chodce nebo místa pro pƎecházení (ēl. 
10.1.4 �SN 73 6110), protože náležité rozhledové pomĢry musí být zachovány po celou dobu životnosti díla, tj. životnosti pozemní komunikace; 
• pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotēených komunikacích nastane v dƽsledku dopravnĢ inženýrských opatƎení negativní situace ve vztahu 
k bezpeēnosti a plynulosti silniēního provozu, je ze strany realizaēního subjektu, provádĢjícího pƎedmĢtné stavební ēinnosti, povinností bezodkladnĢ projednat 
a zajistit pƎíslušná opatƎení k eliminaci negativních následkƽ plynoucích z doēasné úpravy organizace silniēního provozu (napƎ. na základĢ podmĢtu police �R, 
místnĢ pƎíslušného správního úƎadu, aj., ale i na základĢ vlastních zjištĢní pƎi realizaci stavebních prací) 
• instalovaní dopravního znaēení musí být v souladu se zákonem ē. 361/2000 Sb., vyhláškou ē. 294/2015 Sb., technickými podmínkami TP 65, 66 a naƎízením 
Ministerstva dopravy �R o užití certifikovaných výrobkƽ; 
• pƎi umisƛování dopravního znaēení do tĢlesa chodníku je nutné respektovat ustanovení vyhlášky ē. 398/2009 Sb.;  
• žadatel zajistí odbornou montáž znaēek, zaƎízení a svĢtelných signálƽ, kdy odpovĢdná fyzická osoba zabezpeēující odborné vedení provádĢní stavby zajistí 
jejich kontrolu, udržování a vēasné odstranĢní; 
• Ǝidiēi vozidel vyjíždĢjící z prostoru staveništĢ vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostateēný rozhled, jsou povinni si zajistit bezpeēné vjetí na pozemní 
komunikaci pomocí zpƽsobilé a náležitĢ pouēené osoby. Dále musí být vozidla ƎádnĢ oēištĢna a pƎípadné zneēištĢní veƎejného prostranství bude bezodkladnĢ 
uklizeno.   
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