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DETAIL 1
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PRACOVNÍ MÍSTO

A15
IP4

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IP4

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZRUŠENÉ

POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Přechodné DZ B28 bude osazeno 7 dní před začátkem stavby a v den stavby odstraněno.
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• pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotēených komunikacích nastane v dƽsledku
dopravnĢ inženýrských opatƎení negativní situace ve vztahu k bezpeēnosti a plynulosti silniēního
provozu, je ze strany realizaēního subjektu, provádĢjícího pƎedmĢtné stavební ēinnosti, povinností
bezodkladnĢ projednat a zajistit pƎíslušná opatƎení k eliminaci negativních následkƽ plynoucích z
doēasné úpravy organizace silniēního provozu (napƎ. na základĢ podmĢtu police R, místnĢ
pƎíslušného správního úƎadu, aj., ale i na základĢ vlastních zjištĢní pƎi realizaci stavebních prací);
• dopravní znaēky musí být úēastníky silniēního provozu rozpoznatelné z dostateēné vzdálenosti.
Mimo obec nejménĢ ze vzdálenosti 100 m, v obci ve vzdálenosti 50 m. Znaēky nesmí být
pƎekrývány jinými pƎedmĢty (vegetace, statická doprava, reklamní zaƎízení, sloupy, pracovní
technika…);
• doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou provádĢny s maximálním využitím
pracovních sil a mechanizace;
• dopravní znaēení a dopravní zaƎízení smĢjí být užity jen po nezbytnĢ nutnou dobu a jen z dƽvodu
jak to nezbytnĢ vyžaduje bezpeēnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
• znaēky, svĢtelné signály a dopravní zaƎízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkēním
stavu, v ēistotĢ, kdy toto bude prƽbĢžnĢ kontrolováno zodpovĢdnou osobou;
• užité dopravní znaēení musí vystihovat skuteēnou situaci v oblasti pracovního místa. V rámci
pracovního místa bude dopravní znaēení užito v souladu s požadavky souvisejících pƎedpisƽ
(zejména zákon ē. 361/2000 Sb., vyhlášku ē. 294/2019 Sb., platná TP 65, TP 66, TP 143, VL. 6.1, VL
6.2 a SN EN 12899-1);
• pƎi umisƛování dopravního znaēení na tĢlese chodníku budou respektována ustanovení vyhlášky
ē. 398/2009 Sb.;
• instalované pƎechodné dopravní znaēení nesmí tvoƎit pƎekážku bránící v rozhledu, tj. nesmí být
umístĢno v rozhledových trojúhelnících prostorƽ úrovŸových kƎižovatek pozemních komunikací,
pƎipojení sousedních nemovitostí a vyēkávacích ploch pƎechodƽ pro chodce nebo míst pro
pƎecházení;
• budou dodrženy podmínky pro umisƛování autobusových zastávek v souladu s SN 73 6425-1.
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ETAPA 3 - UZAVÍRKA

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK
ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK

IP4
IP4

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZRUŠENÉ

ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK
AUTOBUS

POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)

Zastávky v obci Ořechov na ul. Syrovická budou pro spoje jedoucí po odklonné trase
a budou sloužit obyvatelům obce Ořechov i obcím po trase linky 510 ke spojení na
zdravotní středisko. Zastávka u obecního úřadu je poměrně daleko a navíc je to do
kopce. Četnost dopravy nepřesáhne 27 párů autobusů za den.
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ETAPA 3 - DOPLNĚNÍ ZASTÁVKY
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STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZRUŠENÉ

PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
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ETAPA 3 - UZAVÍRKA
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