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SEDOZ DZ s.r.o. 
Poděbradova 1751 
289 22 Lysá nad Labem 
  
Přerov nad Labem - Masopust 2023 - závazné stanovisko DI PČR Nymburk. 
  
 Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání 
pozemní komunikace v souvislosti se shora uvedenou akcí, Vám po prostudování a provedeném 
místním šetření sděluje následující závazné stanovisko. 
  
 Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1) zák. č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, SOUHLASÍ se zvláštním užíváním 
silnice č. III/2724, III/2454 a místních komunikacích v obci Přerov nad Labem dle § 25 odst. 6 
písm. e) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a s realizaci předloženého návrhu dopravního značení dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích při dodržení níže uvedených podmínek. 
  
 Odůvodnění: 
 Předmětem zvláštního užívání je konání kulturní akce, masopust 2023. 
 Akce bude probíhat za běžného provozu na silnici č. III/2724, III/2454 a místních 
komunikacích v obci Přerov nad Labem dne 18. 2. 2023.   
 Pořadatel musí informovat o konání akce příslušné Obvodní oddělení PČR Milovice 
v dostatečném předstihu. 
 Celá akce bude zajištěna pořadatelskou službou, která bude viditelně označena (refl. vesty) 
a řádně poučena. 
 Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané 
k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.  
 Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899.   
 Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích - TP 66.  
 Po ukončení akce musí být dopravní značky užité na akci ihned odstraněny.  
 Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá 
obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  
  
 Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si 
vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Zpracoval: nprap. Jiří Kopřiva, tel.: 974 878 253   
 
   

  npor. Ing. Josef Ulrich, DiS. 
  vedoucí DI 
   

 


		2023-02-01T09:51:23+0000
	Ing. Josef Ulrich DiS.
	Za správnost vyhotovení




