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Věc:  Dopravní opat ření - přechodná úprava provozu, zvláštní užívání pozemní ko munikace 

– 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, 

 

S O U H L A S Í 

 
s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci a zvláštním užíváním pozemní komunikace – 
vnitrobloková místní komunikace spojující ulice U Stadionu a U Penzionu u restaurace Start v Mladé 
Boleslavi, 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) Termín provedení: 12. 1. 2023 . 
 
Odůvodnění: 

Dne 2. 12. 2022 byla přijata žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemní 
komunikaci a zvláštnímu užívání pozemní komunikace, spočívající v úplné uzavírce vnitroblokové místní 
komunikace spojující ulice U Stadionu a U Penzionu u restaurace Start v Mladé Boleslavi z důvodu umístění 
autojeřábu na komunikaci. 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. 
 
 
Zpracoval:  

komisař por. PhDr. Jaroslav Palaczuk 
 
  
                            komisa ř npor. Mgr. Miloš Černý 
                           vedoucí DI Mladá Boleslav           
                    
  



Identifikační údaje stavby: 
Poz. č.parc. 608/6, k.ú.Mladá Boleslav (Ulice U stadionu) 
Před objektem U stadionu 975, Mladá Boleslav II 
Rozměry / plocha záboru: 25 x 9 m (225m2) 
Účel záboru: 
Zábor bude sloužit k umístění autojeřábu pro dopravu břemen na 
přilehlý objekt 
LEGENDA: 
 
              Zábor 
 
              Přechodné dopravní značení 
 
              Stálé dopravní značení 
 
              Vymezení šikmého parkovacího stání 
 
                         Stálé dopravní značení po dobu záboru  
                         dočasně  zneplatňené 
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POZNÁMKY:  
- Dopravní značení bude provedeno v souladu s platnými TP - 66. 
- Značky B28 budou osazeny 7 dní předem. Na tabulkách E13 bude vyznačen termín zákazu. 
- Předmětná komunikace je jednosměrná, přičemž bude uzavřena a přilehlé části budou po dobu záboru učiněny obousměrnými.  
- Zábor nebude zasahovat do přilehlé pěší komunikace, ani jiného dopravního zařízení 
- Při přesunu břemene přes komunikaci bude zastavena pěší a automobilová doprava pomocí zastavovacího terče Z8b 
- Při realizaci bude záboru označen pomocí dopravních zařízení B1 umístěných při okraji záboru. 
- Vyhrazená parkoviště v místě záboru budou po dobu záboru přesunuta v rámci předmětné komunikace cca. o 20m na jih. 

Úřední záznamy: 

parc. č. 608/6 
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