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STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení 
dopravně správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v souladu s ustanovením 
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě 
žádosti, kterou podalo

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Zdeňkem Dostálem, IČO 
00301825, Bratrská 709/34, Přerov I - Město, 750 11  Přerov 2, 

dne 13.11.2015, a po předchozím písemném vyjádření Dopravního inspektorátu Přerov, ze dne 27.11.2015 
a písemného stanoviska Statutárního města Přerova ze dne 14.12.2015

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 30/2001 Sb.“), trvalou úpravu provozu a s tím související 
užití dopravních značek na pozemních komunikacích.

Místo trvalé úpravy: místní komunikace Přerov, Přerov I-Město, ul. Palackého
plocha mezi budovami škol Palackého 19 a Palackého 25 
dle přiložené situace

Důvod trvalé úpravy:       Žádost podána po zrušení realizace i investiční akce „Úprava prostoru 
před pasáží ul. Palackého v Přerově“ a provedení nezbytných stavebních 
úprav pro kolaudaci částečné stavby
Dle vydaného ÚR č. 63/2013 má plocha na p.č. 27 sloužit jako klidová zóna 
pro provoz chodců, pouze s nezbytným zásobováním stávajících objektů 
občanské vybavenosti. Dle PD je navrženo DZ stávající, na vjezdu DZ č. IP 
25a a na výjezdu DZ č. IP 25b. 

Doba trvalé úpravy: bez omezení 

Způsob vyznačení: zrušení (odstranění):
- dopravní značky č. IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ 

s dodatkovou tabulkou č. E 13 „PO – PÁ 8–18 hod. SO 8-12 hod. 
MAXIMÁLNI DOBA STÁNÍ 2 HOD.“
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- dodatkové tabulky E 13 s textem „MIMO VYHRAZENÉ 
PARKOVIŠTĚ“ z dopravních značek č. IP 25a „Zóna s dopravním 
omezením“ a IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“ 

dopravní značení je stanoveno na základě přiložené situace, která je 
nedílnou součástí tohoto stanovení 

Dodržet:
1. ustanovení vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném znění,
3. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném znění,
4. ČSN EN 1436 a ČSN EN 12899-1, v platném znění,
5. umístění dopravního značení provede oprávněná osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací 

a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umisťování dopravního značení,
6. náklady spojené s umístěním, správou a odstraněním DZ hradí žadatel.

                           

Bc. Margita Považanová
správní referent

Příloha:
- situace dopravního značení

Obdrží:
1. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Zdeňkem Dostálem, Bratrská č.p. 709/34, 
Přerov I - Město, 750 11  Přerov 2
2. Statutární město Přerov, Odbor správy majetku a komunálních služeb, Bratrská č.p. 709/34, 750 11  Přerov
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
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