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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 
Název stavby:   III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev.č. 24417-2 

POVODNĚ 2013 

 

Objekt:    102 Dopravní opatření 
 

Investor stavby:  Krajská správa a údržba silnici Středočeského kraje 

    Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

Zhotovitel stavby:   Společnost T.A.Q. s.r.o. 

    Fetrovská 1002/59 

    160 00 Praha 6 

 
1. Obecně 

Předmětem zpracování této projektové dokumentace je návrh dopravně 
inženýrského opatření a užití přechodného dopravního značení pro zajištění prací při 
rekonstrukci mostu ev.č. 24417-2 umístěného na silnici č. III/24417 v obci Lhota. 

Dokumentace byla vypracována na základě objednávky zhotovitele stavby, kterým 
je Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6. 

Do dokumentace byly zapracovány závěry z místního šetření konaného dne 
12.5.2015. 

 

2. Návrh dopravních opatření  
Obecně 

Pro zajištění prací je nutná úplná uzavírka mostu ev.č. 24417-2 na silnici č. 
III/24417.  

Silnice č. III/24417 bude uzavřená v úseku mezi sjezdem na pozemek  u domu č.p. 
13 (k fotbalovému hřišti) a odbočkou k jezeru Lhota. 

Objízdná trasa bude vedena od křižovatky silnice č. II/331 se silnicí č. III/ 24417 
po silnici č. II/331 do křižovatky se silnicí č. III/10158 a dále po silnici III/10158 až ke 
křižovatce se silnicí III/24417. 

 

Autobusová doprava 
Předmětným úsekem silnice č. III/24417 projíždí linka PID č. 419. Po dobu 

uzavírky bude linka PID zajíždět do obce Lhota, kde se otočí, vrátí se na silnici č. 
II/331 a dále bude pokračovat po objízdné trase do obce Dřísy. V obci Lhota bude 



autobus  projíždět ulicemi Na Průhonu a K Lesnu a dále odbočí vlevo do ulice 
Boleslavská. 

Z tohoto důvodu je nutné přemístění autobusových zastávek Lhota a Dřísy „U 
vily“. V obci Lhota bude upravený dopravní režim v ulici K Lesnu. 

V obci Lhota budou dočasně zrušeny stávající autobusové zastávky. Tyto zastávky 
budou nahrazené jednou provizorní zastávkou, která bude umístěná před pomníkem 
v Boleslavské ulici ve směru na Starou Boleslav. Ulice K Lesnu bude označená jako 
jednosměrná ve směru od ulice Na Průhonu k ulici Boleslavská. V ulici K Lesnu bude 
užitím značek č. B 28 zakázáno zastavení. V Boleslavské ulici bude v prostoru 
provizorní zastávky snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30km/hod. 

V obci Dřísy budou dočasně zrušeny zastávky Dřísy „U vily“. Provizorní zastávky 
budou umístěny na silnici č. III/10158. Ve směru na Konětopy bude provizorní 
zastávka umístěna před dopravní značkou č. IS 3c s cílem Lhota 2. V opačném směru 
bude provizorní zastávka umístěna za dlážděným vjezdem k domu č.p. 166. 

 
Provizorní zastávky budou vytvořeny provizorním nástupištěm ze silničních panelů 

v délce 13m umístěných bližším okrajem na hraně komunikace. 
Umístění provizorních zastávek je zřejmé z přiložených schémat. 
 
 

Při zpracování PD bylo užito těchto norem a předpisů: 
§ Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů.    
§ vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.  
§ TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
§ TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

 

3. Přechodné svislé dopravní značení 
Způsob organizace dopravy a konkrétní provedení a umístění přechodného svislého 

dopravního značení je zřejmé z přiložených schémat.  

 

Kvalitativní provedení 
Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým listům staveb 
pozemních komunikací, část VL 6.1. „Svislé dopravní značky“. 

Veškeré přenosné dopravní značky musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1 
včetně NA. 

Činná plocha přenosných dopravních značek musí být z retroreflexní fólie min. 
třídy R´1. 

Přenosné dopravní značky budou celolisované z hliníkových nebo ocelových 
pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů.  

Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být 
provedeno pomocí speciální příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně 
spojené se zadní stěnou značky.  



Značky budou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) z AL nebo FeZn profilu 
o průřezu 40 x 40 mm (tzv. jäckl) s červenobílým reflexním polepem a osazené do 
přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.  

Přenosné dopravní značky se umisťují co nejblíže k pravému, resp. k levému 
okraji vozovky ve směru jízdy vozidla. Značky ani jejich nosné konstrukce však 
nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. 

Přenosné dopravní značky musí být spodní hranou minimálně 0,6m nad vozovkou. 

 

4. Přechodné vodorovné dopravní značení  
Přechodné vodorovné dopravní značení nebude prováděno. 
 

 

5. Údržba dopravního značení 
Provozovatel je povinen zajistit údržbu dopravního značení tak, aby byla zajištěna 

nepřetržitě jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 

 

7. Operativní dopravní opatření 
Příprava DIO vyžaduje realizaci dopravních opatření k vytvoření podmínek pro 

provedení prací v rozsahu změn dopravního značení. Dopravní opatření bude 
provedeno operativními prostředky pro krátkodobé omezení provozu v souladu 
s příslušnými zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
(TP 66).  

Stavba přechodného dopravního značení bude prováděna především v době 
sníženého silničního provozu tak, aby měla co nejmenší dopad na jeho bezpečnost a 
plynulost. 

 

Zpracoval:   A. Seidl                    

                                                                                                         Květen 2015 
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