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Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
STANOVISKO
Policie ČR Dl Břeclav v souladu s ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel,
nemá námitek ke stanovení dopravního
značení a t o :
svislé dopravní značení: dle "projektové dokumentace"
vodorovné dopravní značení: dle "projektové dokumentace"
dopravní zařízení: není řešeno
v místě : sídl. Na Valtické, Břeclav
na dobu: není řešeno
z důvodu : dle žádosti MěÚ Břeclav
Pro umístění budou dodrženy následující podmínky:
dopravní značení bude osazeno dle plánku (projektu) dopravního značení, který je odsouhlasen
zdejším Dl OŘ P ČR Břeclav
umístění a provedení dopravního značení bude dle schválených a platných technických
podmínek a norem. Zejména se jedná o :
• Rozměry a provedení: dle příslušných norem pro danou kategorii (třídu) pozemní komunikace.
• Výškové um ístění: v obci bude spodní okraj značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce
nejméně 2,2m, mimo obec 1,2m, na mostě a na cyklistické stezce nejméně 2,5m.
• Boční umístění : svislé DZ , dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí
zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Při umístění v chodníku musí zůstat volný
průchozí prostor 1,5m. Nejmenší vodorovná vzdálenost od vozovky bude 0,5m a maximální

2,0m.
• Viditelnost: v obci bude zajištěna viditelnost na vzdálenost min.50 m, mimo obec 100m.
• Vzdálenost mezi značkami: min. 30m.
Svislé dopravní značky budou umístěny na kovových / hliníkových sloupcích/.
Za dodržení uvedených podmínek odpovídá : MěÚ Břeclav
Toto vyjádření neopravňuje k umístění/odstranění výše uvedeného dopravního značení, je však
nezbytnou součástí žádosti o stanovení dopravního značení, které vydá : MěÚ Břeclav - Odbor dopravy

Schválil:
Zpracoval:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
por.lng.Lenka Tomaštíková v.KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POuTipor
komisař
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 16 vede
tel Í9741632254
dopravní inspektorát
VJJt
690 ,6 BRecLAVi NAR hrdinů 15

