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KSÚS Středočeského kraje p.o.                                         
Zborovská 11                         
Praha 5                     
150 21                     
 
Věc: přechodná úprava dopravního značení v silničním provozu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, vykonávající státní správu 
ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na  základě  
žádosti KSÚS Středočeského kraje p.o., IČ 00066001, Zborovská 11, Praha 5 150 21, ve smyslu § 77 
odst. 1 písm. c) citovaného zákona 
 

s t a n o v u j e 
přechodnou úpravu provozu 

na sil. č. III/1132 a č. II/113 a MK Jungmannova                                   
z důvodu havarijního stavu mostu ev. č. 1132-2  

 
1. Za křižovatkou sil. č. II/ 113  a č. III/1132 ul. Tuchorazská v Českém Brodě bude na silnici č. III/1132  

umístěno svislé d.z. č. B13- zákaz vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou 
mez (12t), dodatková tabulka č. E 13 – mimo linkový bus, dodatková tabulka č. E 13 – jediné vozidlo 
30t   a dodatková tabulka č. E3a vzdálenost 1 km.  

2. Na místní komunikaci ul. Jungmannova v Českém Brodě bude instalováno svislé d.z. č. B13- zákaz 
vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (12t), dodatková tabulka č. E 13 
– mimo linkový bus,  dodatková tabulka č. E 13 – jediné vozidlo 30t a dodatková tabulka č. E3a  
vzdálenost 1 km.  

3. Most ev.č.1132-2 bude označen: 
 Ve směru od obce Tuchoraz: 

       Svislé dopravní značení č.      B 20a (70)  - nejvyšší povolená rychlost 
                                              B 20a  (50) - nejvyšší povolená rychlost 
                                              A   6a         - zúžená vozovka  
                                              B  13  (12)  - zák.vjezdu vozidel jejich okamžitá hmotnost   
                                                                   přesahuje vyznačenou mez 

                                               E  13            - dodatková tabulka  – jediné vozidlo 30t 
                                                    E  13          - dodatková tab.- mimo linkový autobus 
                                                    P  8            - přednost před protijedoucími vozidly 

                                              Z 4a           - směrová deska levá 
                                              Z 4b           - směrová deska pravá 
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      Ve směru od Českého Brodu:  

Svislé dopravní značení č.       B 20a  (50) - nejvyšší povolená rychlost 
                                              A   6a         - zúžená vozovka  
                                              B  13  (12)  - zák.vjezdu vozidel jejich okamžitá hmotnost   
                                                                   přesahuje vyznačenou mez 

                                               E  13            - dodatková tabulka  – jediné vozidlo 30t 
                                                    E  13          - dodatková tab.- mimo linkový autobus 

                                              B  13  (12)  - zák.vjezdu vozidel jejich okamžitá hmotnost   
                                                                   přesahuje vyznačenou mez 
                                              P   7            - přednost  protijedoucích vozidel 
                                              Z  4a           - směrová deska levá 
                                              Z  4b           - směrová deska pravá 
                       Za mostem     B  26          -  konec všech zákazů 

     
4.  Na silnici č. III/1132 v obci Tuchoraz, těsně za křižovatkou se sil.č. III/10814 bude  umístěno  
    svislé d.z. č. B13- zákaz vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou  
    mez (12t), dodatková tabulka č. E 13 – jediné vozidlo 30t , dodatková tabulka č. E 13 – mimo    
    linkový bus a dodatková tabulka  č. E3a     (vzdálenost 1,5 km).    
        Viz. přiložené  DIO. 

Umístění dopravní značení zajistí  žadatel, který bude zodpovídat za stanovené dopravního 
značení a jeho případnou obnovu po celou dobu stanovení přechodné úpravy. 

Platnost přechodné úpravy dopravního značení je časově omezena do doby od  1.1. 2016 do 30. 11. 
2016.  
       Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín vydala dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vyjádření dne  
19.11.2015,č.j.KRPS-390506-1/Čj-2015-010406-DOŽ.                                                                                         
Dopravní značky musí být tvarem, rozměrem a barevným provedením v souladu s ČSN EN 12899-1 a 
vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích. Veškeré dopravní značky užívané k přechodnému 
dopravnímu značení musí být v reflexním provedení. Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené 
výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66.   
Zúžené místo bude za snížené viditelnosti náležitě osvětleno (extravilán – světla typu 1). Zakončení 
betonových svodidel musí být provedeno šikmým náběhem. Betonové nebo jiné svodidlo musí být 
umístěno tak, aby byla vyloučena možnost čelního nárazu vozidla.  
       Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem. 
Orgány Policie ČR mají právo kontroly včetně stanovení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a 
plynulost silničního provozu. 
Proti stanovení přechodné úpravy provozu nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu zákona č. 
500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění.  
 
 
 
 
 
                                        otisk úředního razítka                                           Ing. Jan Pohůnek  
                                                                                                                        vedoucí odboru  
 
 
Na vědomí 
Policie ČR KŘP Střed. Kraje  DI Kolín  
Městská policie Č.Brod 
Obec Tuchoraz 
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