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Věc:

Dopravní opatření - přechodná úprava provozu, zvláštní užívání pozemní komunikace
– závazné stanovisko

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mladá
Boleslav, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, § 25
odst. 1, 6, písm. c), bodu 3, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,

SOUHLASÍ
s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci a zvláštním užíváním pozemní komunikace – místní
komunikace v obci Hrdlořezy, podle předloženého návrhu (viz příloha), při splnění níže uvedených
podmínek.
1) Dopravní značení musí být provedeno, umístěno a udržováno v souladu s platnými právními
předpisy a normami. Pracovní místo musí být řádně označeno a zabezpečeno zábranami nebo
jinými prostředky proti vstupu nepovolaných osob z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na PK a
ochraně zdraví. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohybu pěších.
2) Obyvatelé uzavřených ulic budou včas informováni o termínech prací a o provedených dopravních
opatřeních.
3) Vozidlům přepravujícím osoby těžce pohybově postižené musí být po předběžné domluvě umožněn
průjezd i v pracovní době. Vozidlům IZS musí být umožněn průjezd kdykoliv.
4) Termín provedení: S 3811 29. 9. 2022 – 23. 10. 2022
S 3812 12. 10. 2022 – 30. 11. 2022.
Odůvodnění:
Dne 21. 9. 2022 byla přijata žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemní
komunikaci a zvláštnímu užívání pozemní komunikace, spočívající v dopravním opatření – úplná uzavírka
místní komunikace v obci Hrdlořezy z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace. K žádosti byl doložen návrh
přechodného dopravního značení.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mladá
Boleslav, dopravní inspektorát, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým
návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích. Zároveň si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při
zajišťování bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu.
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