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Přechodná úprava provozu - Dny lidí dobré vůle a Národní pouť na Velehradě - stanovisko 
K č. j.MUUH-SŽP/50510/2022/HanJ 
 
 
 Dopravní inspektorát Policie České republiky Uherské Hradiště obdržel dne 
13.06.2022 Vaši "Žádost o vyjádření k návrhu přechodného dopravního značení - Dny lidí 
dobré vůle a Národní pouť na Velehradě", týkající se přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, a to v rámci konání akce Dnů lidí dobré vůle a Národní pouti na 
Velehradě ve dnech 4.7.2022 od 14:00 hod. - 5.7.2022 do 18:00 hod, společně 
s uzavírkou a povolením objízdné trasy (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) a v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb.;  

• 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;  

• ze strany konkrétní osoby bude prováděna pravidelná kontrola správného umístění, 
natočení a čitelnosti přechodného dopravního značení.  

• co se týče vyznačení trasy pro cyklisty, směřující na Velehrad (viz. Situace č. 12 - 
Staré Město, Školní statek - aktualizované schéma), bude tato trasa vyznačena ve 
směru od Školního statku (sil. III/42826) k obci Velehrad, tedy rovně až na 
provizorní komunikaci, kde cyklisté následně z provizorní komunikace odbočí 
doleva na účelovou komunikaci, vedoucí ke stezce pro cyklisty a dál až do obce 
Velehrad. Vzhledem k tomu je potřeba po trase od Školního statku doplnit na 
dodatkové tabulky výjimku též pro cyklisty, vyznačit objížďku svislou dopravní 
značkou "IS 11d" se symbolem jízdního kola, na silnici III/42826 před křížením se 
sil. I/55 zrušit "IS 11c" + "E 13" (toto je zmatečné, před touto značkou je umístěn "B 
24b - Zákaz odbočování vlevo"). Na provizorní komunikaci při ústí účelové 
komunikace ve směru na Velehrad zrušit "C 2a - Přikázaný směr jízdy přímo", tato 
je zde nadbytečná a osadit "IS 11d" se symbolem jízdního kola. Na provizorní 
komunikaci za ústí účelové komunikace poté osadit "B 8 - Zákaz vjezdu jízdních 
kol", aby bylo zřejmé, že cyklisté mohou odbočit pouze vlevo na účelovou 
komunikaci. Na ústí účelové komunikace poté osadit "B 1 - Zákaz vjezdu všech 
vozidel v obou směrech" + "E 13" s textem "MIMO CYKLISTŮ", aby cyklisté mohli 
projet směr stezka pro cyklisty. Zde by bylo vhodné umístit též dopravní značení "C 
14a" s textem "Cyklisto, sesedni z kola", jelikož na vjezdu na účelovou komunikaci 
je krátký úsek s šotolinovým povrchem a za tento povrch umístit "C 14b". Při ústí 
účelové komunikace též bude řádně poučený člen pořadatelské služby, který bude 
usměrňovat jízdu cyklistů k uvedené stezce pro cyklisty. Z opačné strany (od stezky 
pro cyklisty po účelové komunikaci k provizorní komunikaci) bude osazeno svislé 
dopravní značení "P 6 - Stůj, dej přednost v jízdě!" a "C 3a - Přikázaný směr jízdy 
zde vpravo".  

• bude zajištěn dostatečný počet řádně proškolených a poučených členů 
pořadatelské služby;   

• upravené dopravní značení bude po ukončení akce uvedeno zpět do původního 
stavu. 
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