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STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ

KOMUNIKACI

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy a občanskosprávních agend, se sídlem náměstí T. G.
Masaryka 111, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (dále jen Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy),
obdržel dne 12.09.2013 žádost obchodní firmy SaM silnice a mosty a. s., IČ: 25018094, se sídlem
Máchova 1129, Česká Lípa, PSČ: 470 01, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích dle předloženého návrhu DZ - dopravně-inženýrského opatření (dále jen DIO) - na
stavbu: "Oprava místní komunikaci Blatce" za účelem zvláštního užívání a uzavírky provozu
na místní komunikaci (MK) Blatce - Houska z důvodu provádění prací při opravě odvodnění,
obnově příkopů a opravě povrchu vozovky.
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení §
61 odst. 1 zák. Č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 77 odst. 1
písmo c) a § 124 odst. 6 zák. č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po písemném vyjádření Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, Dopravního
inspektorátu, se sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (dále jen Policie ČR
KŘPLK DI Česká Lípa), čj.: KRPL-82674-2/ČJ-2013-180106 ze dne 11.09.2013

stanoví
obchodní firmě SaM silnice a mosty a. s., IČ: 25018094, se sídlem Máchova 1129, Česká Lípa,
PSČ: 47001, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - pozemních komunikacích dle
předloženého DIO na stavbu: "Oprava místní komunikaci Blatce" po dobu trvání rozhodnutí k
uzavírce provozu a ke zvláštnímu užívání na místní komunikaci Blatce - Houska uděleného
rozhodnutími vydanými příslušným silničním správním úřadem z důvodu provádění prací při
opravě odvodnění, obnově příkopů a opravě povrchu vozovky této MK takto:

1. Na dotčených komunikacích budou osazeny dopravní značky dle předloženého a schváleného
návrhu DZ - dopravně-inženýrského opatření - DIO pro úplnou uzavírku provozu (příloha č. 1)
a dle typového schématu Č. B/2, pro zvláštní užívání a částečnou uzavírku provozu (příloha č. 2).
Přílohy č. 1 a 2 j sou nedílnou součástí tohoto stanovení. .

2. Umístění a provedení DZ bude dle TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČNOV ÁNÍ PRACOVNÍCH
MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. vydání). Podle ČSN 01 8020 je nutné, aby
retroreflexní materiál značek splňoval vlastnosti minimálně třídy 1 (viz. čl. 2.2. TP 66) a aby
značky byly v základní velikosti (čl. 2.3. TP 66). Dopravní značky musí být osazeny na
červenobí1e lemovaných sloupcích, přičemž budou na komunikacích umístěny svým levým
okrajem 30-50 cm od okraje vozovky komunikace, spodní hranou budou minimálně 0,60m nad
vozovkou, musí být upevněny na schválených nosných zařízeních (zde podkladní deska +

.12



-2-

podpěrný sloupek, nebo patka + podpěrný sloupek) a budou zabezpečeny tak, aby pří
zhoršených povětrnostních podmínkách nedošlo k jejich pádu. Délka podpěrného sloupku se
volí podle typu neseného zařízení, musí vyhovovat hodnotám zpravidla v rozmezí 1,00 - 2,50 m.
Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Červené a bílé pruhy na sloupku jsou provedeny z
retroreflexní fólie nejméně třídy R'1 o šířce 0,10 - 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je
nejméně 0,45 m. - čl. 4.6.3. TP 66). Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv
improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení,
jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými
prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.

3. Dopravní značky a zařízení musí být umístěny na komunikaci před započetím prací a žadatel
zodpovídá za stav značení po celou dobu trvání částečné uzavírky a zvláštního užívání.,

4. Pro přechodnou úpravu provozu na komunikaci bude použito pouze schválených dopravních
značek, vyobrazených v příloze vyhl .. č. 3012001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

5. Na komunikaci budou umístěny pouze dopravní značky základní velikosti a stejného typu jako
značky, které jsou na komunikacích trvale umístěny.

6. Uvedené dopravní značky a zařízení budou na komunikaci osazeny tak, jak je uvedeno
v příloze č. 1 a 2 tohoto stanovení (DIO, B/2).

7. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy
projednána s Policií ČR OŘ DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa Odborem dopravy.

8. Platnost tohoto stanovení trvá po dobu platnosti povolení k částečné uzavírce a ke zvláštnímu
užívání předmětné komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem.

9. Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy
silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu.

10. Za dodržení podmínek tohoto stanovení je zodpovědný žadatel tj. obchodní firma SaM silnice
a mosty a. s., IČ: 25018094, se sídlem Máchova 1129, Česká Lípa, PSČ: 470 01, který určil, že
kontaktní osoba je: Marek Urválek DiS., tel.: +420 725 889 689.

Poučení:

Proti tomuto stanovení se nelze odvolat.

Otisk razítka:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Česká Lípa
Alena Bor e c káv. r.
Referent dopravního úřadu

Příloha:

Příloha č. 1 - DIO
Příloha č. 1 - B/2

Rozdělovník:
SaM silnice a mosty a. S., IČ: 25018094, se sídlem Máchova 1129, Česká Lípa, PSČ: 470 01
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraie, DI, Pod Holým vrchem 1734/14, česká Lípa, PSČ: 470 80
Obecní úřad Blatce, se sídlem Houska 79, Doksy, PSČ: 472 01

Adresa pro písemný styk
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
47036 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna0l.muc1.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínsk~ ul. č •.p. 4,13
47036 CESKA LIPA
e-mail: borecka0l.mucI.cz
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