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V ý n o s . č.  12/2015  
.  

Újezdního úřadu  

vojenského újezdu Březina  

 

Přednosta Újezdního úřadu Vojenského újezdu Březina vydává dne  

21. srpna 2015 v souladu s § 37 odstavec 2, písmeno b) a § 37, odstavec 3 zákona číslo 

222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů tento výnos 

k dočasnému omezení provozu na neveřejných místních účelových komunikacích v době 

od 25.8.2015 do 11.10.2015. 

 

 

čl. 1  

Dočasné omezení provozu na místní účelové komunikaci 

CE 06-33-19-402 

tzv. Kostková cesta v lokalitě u ZTO Podivice 

 

1.1. V době od 25.8.2015 do 11.10.2015  omezuji provoz na této účelové komunikaci 

z důvodu opravy povrchu komunikace takto: 

1.1.1. Provoz jedním jízdním pruhem, vždy v závislosti na probíhajících stavebních 

pracích; 

1.1.2. Omezení maximální povolené rychlosti na 30 km/h; 

1.1.3. Úprava přenosným dopravním značením: 

1.1.3.1. DZ A 6b – Zúžená vozovka (levá, pravá) – umístit v obou směrech na 

pravý okraj komunikace min. 30 m před místem zúžení; 

1.1.3.2. DZ B20a – Nejvyšší dovolená rychlost „30“- umístit v obou směrech 

na pravý okraj komunikace min. 30 m před místem prací; 

1.1.3.3. DZ A15 – Práce –– umístit v obou směrech na pravý okraj 

komunikace min. 30 m před místem prací; 
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čl. 2 

Dočasné omezení provozu na místní účelové komunikaci 

CE 06-33-19-402 

tzv. Baranská cesta 

 

2.1. V době od 2.9.2015 do 9.9.2015 omezuji provoz na této účelové komunikaci z důvodu 

opravy odvodňovacího žlabu takto: 

2.1.1. Úplné uzavření komunikace v úseku od křižovatky s lesní cestou pod 

geometrickým středem po křižovatku s lesní cestou Bouchalka; 

2.1.2. Průjezd v úseku dle bodu 1.1.1. je umožněn pouze vozidlům stavby; 

2.1.3. Řešení provozu umístěním DZ: 

2.1.3.1. Na okraji ÚK Baranská cesta ve směru jízdy na obec Odrůvky za 

hranicí křižovatky s ÚK směr Kamenná chaloupka 1 ks DZ IP 10a – 

Slepá pozemní komunikace a 1 ks DZ v reflexním rámu E13 – Text 

„Po 1,5 km překop vozovky“; 

2.1.3.2. Na okraji ÚK Baranská cesta ve směru jízdy na obec Odrůvky za 

hranicí křižovatky s LC pod geometrickým středem 1 ks DZ B1 – 

Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) a 1 ks DZ E13 – Text 

„Mimo vozidel stavby“;   

2.1.3.3. Na okraji ÚK Baranská cesta ve směru jízdy od obce Odrůvky za 

hranicí křižovatky s LC Bouchalka 1 ks DZ B1 – Zákaz vjezdu všech 

vozidel (v obou směrech) a 1 ks DZ E13 – Text „Mimo vozidel 

stavby“;   

2.1.3.4. Na okraji ÚK Baranská cesta na hranici vojenského újezdu u obce 

Odrůvky 1 ks DZ IP 10a – Slepá pozemní komunikace a 1 ks DZ 

v reflexním rámu E13 – Text „Po 4,5 km překop vozovky“; 

2.1.3.5. V obou směrech jízdy bude min. 2 m před výkopem umístěno vždy 1 

ks DZ Z2 – Zábrana pro označení uzavírky. 

 

čl. 3 

Organizační opatření  

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:   

3.1. Provedení přechodné úpravy provozu je v souladu s vyhláškou  

č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

technickými podmínkami – TP 65 „Zásadami pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“, II. vydání CDV 2002, TP 66 „Zásadami pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích“, II. vydání CDV 2004 a ČSN EN 12899-1 Stálé 

svislé dopravní značení. Veškeré svislé dopravní značení je provedeno v základní 

velikosti.  

3.2. Veškeré dočasné dopravní značení v daných úsecích ponechat po dobu platnosti tohoto 

výnosu a po ukončení platnosti neprodleně odstranit.  
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3.3. ÚÚřVÚ Březina může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního 

podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu VP nebo Policie ČR stanovit další dopravní 

značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.  

3.4. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna platností Výnosu přednosty ÚÚřVÚ 

Březina. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto výnosem.  

3.5. Odborné provedení přechodné úpravy provozu podle tohoto ustanovení zajistí právnická 

osoba  ZEMAKO, s.r.o.,  IČO 25504011 se sídlem Bohunická cesta 9, 664 48 

Moravany u Brna; osazování dopravního značení může provádět pouze oprávněná a 

odborně způsobilá osoba. 

3.6. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho 

udržování, úplnost a včasné odstranění je pan pan Evžen Kolouch, tel. +420777055749.  

3.7. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto 

značení okamžitě odstraněno, o čemž je nutno neprodleně informovat ÚÚřVÚ Březina.  

3.8. Veškeré součásti týkající se dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, 

uchycení atd.) musí být schváleného typu.  

3.9. O provedení a jakékoliv změně v přechodném dopravním značení a to v dostatečně 

časovém předstihu, tj. min. 2 pracovní dny, bude neprodleně informován ÚÚřVÚ 

Březina. 

čl. 4 

Závěrečná a zrušovací ustanovení  

Na tento výnos se podle § 39 odstavec 3 zákona číslo 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů nevztahuje správní řád.  

čl. 5 

Účinnost  
 

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 24. srpna 2015. 

Tento výnos pozbývá účinnosti dnem 16. října 2015 

 

Ve Vyškově dne 21. srpna 2015 

 Přednosta ÚÚřVÚ Březina 

 podplukovník Ing. Radek MALANÍK 
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Příloha č. 1 k VP č. 12/2015 
 

 

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ 

ÚSEKU MÍSTNÍ NEVEŘEJNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

S DOČASNOU ÚPRAVOU PROVOZU 

 

 

1) K čl. 1 výnosu č. 12/2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTO OPRAVY 

V době od 24.8. do 11.10. 2015 

provoz vždy v jednom pruhu; ve 

směru jízdy vždy označeno: 

mailto:prednosta@vojujezd-brezina.cz
mailto:tajemnik@vojujezd-brezina.cz
http://www.vojujezd-brezina.cz/


5 

 

 

 
2) K čl. 2 výnosu č. 12/2015 

 

 

MIMO 
VOZIDLA 
STAVBY 

Po 1,5 km 
překop 
vozovky 

Po 4,5 km 
překop 
vozovky 

  Místo překopu 

komunikace; 2.9. – 

9.9. 2015 zcela 

neprůjezdné a 

označeno DZ Z2 

v obou směrech 

 

 

MIMO 
VOZIDLA 
STAVBY 
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