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Dopravní2načení 
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Přechodná úprava proYozu se §tanoÝí za těctto poílminek;l, osazeni dopraVnlho zoačeni budc r

btrde r. souiadrr . ;_,;;;;;;;;i:;ťr"' 
ecicrIo J le .clrrllcné sralické piiloh\ Duprarni ,.načťnl

\e pro\ádéji ,*"ior" o..oru ;;":na 
o §i]niČníln P.orozu- rlhlásk1 t, :'o+r915 ao.. u,.;;,

bude .plnoiai o"za",i, c*ů ii-P:flil'iůj:Iilikacícll, re znónr po,ae;,i.r, p,"a|i.ii )
|4J Svstérn hodnoleni pi.n..nicl, 

'-" oopťalnl /načeni'. leťhnicle norm)
ó.2 a lechnicke nndmrnkr tro ;\l5l)clI 

d('praVnich 7na'ek, \/orovi li5t) o.r.,rol'.,r. ii,ii
komLrnikacích. 

UU Zasc(l} pit, piťchodne dopralni znaecní na poze,lnicil

2, Picťhodna úplava 5c s|JnU\ Uiť od 4.4.202 2 - d, 2q.4.?0D.J, Dopla\ ni značk) uzite k oznaieni musí,bYt p.t v"d.n5].juú ,efl"*ni. Přcnosné dopťavni značkYbudo(l umisiény spodnin okraiern ve výšie n...*e Óá," 
""O 

,l.""ni l)oz"oiiy, C"w"ne u Uile
3liJ,_ ;"r3"+"".", 

sloupk u irudou p.ou"a.,iy , ..t.o."n.'*ii ;;;;';.j;;"J třid), R. l o šířce
4. Dopťavní značení budc umístěno.,až,bezpfi]slřcdnč před začátkem zahájeni stav. placís ohlcdem Da dobu potiebnou k iciich insl;laci_ N."]_ri ř .ái"e. "-".l"lir', 

.j.;'.n ,'u,no.,
:?:i:i,il:filffi*ínn nebo iinýrl uloany*,pioui",itui: ň;;";-; nebýly ;iditelné

5, Doplavnl značk! m||si být po celou,dobu ud,.iovány ve íilnkčním stavu. V čistotě a umís(ěnÝdle lohoto slano\ enl doplavnlho /l)ačeni,
6. Po ukon(ťni .rkcc bude přechodne dopíavní Značení ihned oclstraněno a stávajíci dopravníznačení bude uved€no do půro<lniho sravu.
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čj. KRpJ_J7J5i_

,,mjgiEtfiťt,;**m'] U^oPlavnj,7načťn| 
u,Dislil dlť ni,.,_jl^,_ 

AKlUalDi a plarn. rp ui,

; frťfií**ť*##iiťdťfl,;ffi ,,:,., *,: *.
., rTřilT§,"ij#iťlj;:$ii!i:kr:id} nl doprar n irn /nccen i, zdii..eD í i pl.ipad| |o|r

*lm, ri':sl*,.i;3"l.ďX,i,:,l'n li';:,;:l,,í:Ť:",i.J"- j] 
1,1xŤf;

;P;ffi *ť1"1*il1#; l Lťi 
§ll;*ft .ffio,".n"jji"i.,|" ťi:lo].:",',

zo,, :o,: ,i_.' ru.) J.'"#"::".:"::"i:l: v §ouladu s v}hláš(ou luill
JóI/2000 §b. o ,irnieni,u-o,iil]]llu.pro\,o/u na n",.,,;;;řu;;;;;:"ililil'i i!"i'ť i,
r;n:;l"rň:";#HLT l*il, i.i: "li;:ffi i\,iiťff.:",i,1 |. :,9 

],ž,"ái", ;
provozu, ýpiipadč naruien tJ;;#;;i1#'Jr,i.l;1i"JilÍl1.:j

8, osazeni 5tcnovendho piechodnéh
Mllan selí. leL 123 uz* ,., ,. nn"1.o||_'?!nihl 

' 
"nitČeni PrOVedť ,/adatel. zod|L,vťdna o\oba:

u,,.uni .,'.o,. x s-iiu"iiď;"",;iH'Í i;"r'] 
/J;lirvbu: 7denek Brom. swll TLLsKy

]il]:"iiT"J,'J;,'Í"J,:.,i',#|:]11 komunjkac V\chá/i ,,c 
"Jjislcni 

hežncčno..i a plynulosti

"u"l,J irJpi,t ;';ffi ;;-;lillti"J;j:".$fiil: :r."J..: r,,:-:,jil"-;li;
;[X"r"J;*. 

PosouzenÍ, připadně jiné opatření a.,t*ená .pJunir,o iřoau v}"iauova,ro .utastni,ni

Městský úřad pacov. odbol dopíavy, ,,"""",,:,:]t,,:';:]u.l|,.uuu o.ouo,u na mislnich konrunikacíchv k,ú, VelLá Ch5ška a r k,ú, Lcsná'na zál.Jadě 7áJo§l od:pi,i.'^'.i; Ď",""""i')naceninlš.,,r,o, tC2.7665 32_|. Hru§kot§ Dvory 74.586 0l Jihlava./asloupeneVi'*".š"i",.o"oi..rn..,tonori.ku
T'olicie CR. dopravnlho in.pekt.rrarrr pflhřilnnt ,,ť .;'" 

'4 
j,ril' ;;'i;.' ["^ É., -'r;rr-',.,'-zor r-

,lól706-DlNC zdůvodu ,,;jisténi be7pecnosll pil lrovadéni sLavebl)ich praci na opla\é ml\tnlkornunikace v ú"eku Velká Chyšla l c;ná \ (erln in u Jd 4.4 .2022 - do 29.a.2:!;;V solladu s ustanovenínr § 7i odst. 5 zákona o sitniOnirl provozi řJo.iřÍior ,O"iSi liua nau.r,opa!řeni obecné povahy a !€vyzývaI dotčené osoby t poaauani piipo*r".t 
""ň. 

rj.n"t.



č j. MP/a : O 4 l 2022/UD/P upoučení o odvo|ání §lr' l

Š;:'lTr':::' :o:l": 'ovah) 
dle § l7j odí ] §prarního iadu neI/c PUdál opra\nj pro.treclel.ulL § / / o(lsL ) ,/dkona opaticní nbecne pnrahy'nabýra úcii;;,iirrliJi*ili" 

'ni 
vyvěšelli.
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,,otisk lazítka..

Příloha: dopBvně inženýNké opatření

obd rží:

Sťili l iiJtiď ] ;,Ji,,; ] *o","".,,,"., "
UDec l,e5ná. lDDs: hrqaysy

dotčené olgán] stJtni sDrá\,v

lili'i; "*' "o"l'"ui. x.J"t" i"a;t.t.tui policie K,.uje vysočina, Dopravní inspekiorát. IDDs:

iiťill*'i:,il;#$nitť#:;l:ft :ffi [íli[l[Jl*ll§;1".x.o,o**

TotU opatieni Uhecnd povah1 nrusi bÝt vr,obccniho tiiadu u"rui i il';i" 
""i..],i"j§:".']:_u:'ol: 

o:'c§ lMěsl§kého úiadu pacov. úiedni desce,\ce UDecnihu úřadu Le\n; po dobu l5 dnú.

2^ '"; 
n., u,o o n., Í,2,,, _3_,, ťP_ ?ě.

Razítko, podpis

Vrátit pol\,rzene z(|ejš|nr u odboru !
Kilzitko. podpis

vyves"no an. Jť.§}./9Ř,


