‚BD: PCRO1ETRf013O1B33O7

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Uzemní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát
Boleslavská 1831, 268 02 Nymburk

Č. j. KRPS-69850-21ČJ-2Q22-0108Q6

Nymburk 23. března 2022
Počet stran: 1

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem
Písková Lhota doplnění dopravního značeni
-

—

stanovisko Dl PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě předložené žádosti a návrhu místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává
následující stanovisko.
Předložený návrh dopravního značení spočívá ve sjednocení zpomalovacích prvků v obci,
doplněni dopravního značení a zrušení některého dopravního značení v rámci obce Písková
Lhota.
Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán podle ~ 77 odst. 2) písm. b) zákona
č. 36112000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASI
s realizací předloženého návrhu dopravního značení ři splnění následujících podmínek.
.
‚~pravní značení c.
20a (30)
na vjezdu do ulice Spojovací ze silnice č. 11/611 I.
Poděbradská na západním konci obce proti vjezdu do zemědělského družstva není
~Eäůvodněné a nebude osazeng.
Dopravní značeni musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Svislé dopravní značeni bude provedeno podle zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 65.
Při umístění zpomalovacích prahů musí být dodrženy podmínky uvedené v TP 85
Zpomalovací prahy.
-

—

Zpracoval: nprap. Jiří Kopřiva tel. 974 878 253

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí Dl

Ing. Josef Ulrich DiS.
29.03.2022 10:04:35
0igIIá~.4 podepsal:
Ins. Josti UlitI‘ DiE.
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