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     MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV 
 

     ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
     Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav 

     oddělení správy dopravy 
 

 Č.j.: 24015/2011/oddo/VaHo                                                V Mladé Boleslavi dne 6. dubna 2011 
Ev. č.: 46345/2011 
Vyřizuje: Honc 
tel.: 326 716 335 
e-mail: honc@mb-net.cz 

STANOVENÍ 
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 
    Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle § 124 
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o provozu na pozemních komunikacích“), s 
předchozím souhlasem správce místních komunikací a v souladu se závazným stanoviskem Policie 
ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, KRPS-42982/ČJ-2011-010706 ze dne 25. 
března 2011 a po projednání s dotčenými orgány a subjekty 

s tanovu je  
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 

      na základě žádosti společnosti CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA Ltd. spol. 
s.r.o., Na Zástřelu 108, 160 00 Praha 6, zastoupené společností CR Project s.r.o., Pod Borkem 
319, 293 01 Mladá Boleslav, z důvodu konání akce „Den otevřených dveří ve firmě ŠKODA –
AUTO a.s.), ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Mladé 
Boleslavi.  

      V úseku čtyřpruhové komunikace na třídě Václava Klementa mezi ulicemi Jana Palacha 
a 17. listopadu bude využit úsek v délce cca 320 m pro potřeby parkování. Pro parkování 
bude sloužit jízdní pás směrem na Kosmonosy. Doprava bude vedena na protisměrném 
jízdním pásu, kde bude dočasně zajištěn obousměrný provoz. Návrhem vznikne 109 šikmých 
parkovacích stání se zachováním jednosměrného průjezdu o šířce 3,5 m. V souvislosti s touto 
úpravou bude využito následující svislé dopravní značení: IP 22, IS 10d, Z 4a, B 20a(20km), A 9, 
P 6, C 2a, IP 4b. Svislé dopravní značení bude doplněno o vodorovné dopravní značení 
v barvě žluté V 2b, V 1a, V 5, (DIO 03.2011, CR Project s.r.o., parkovací plochy).    

      Pro navigaci vozidel budou na příjezdových komunikacích umístěny informativní 
dopravní značky navádějící návštěvníky na parkoviště IP 11a (DIO 03.2011, CR Project 
s.r.o., situace -navádění) 

      Po dobu trvání provizorního parkování bude na přilehlých křižovatkách přerušen provoz 
světelné signalizace se zachováním signálu žlutého přerušovaného světla. 

 

Termín platnosti: 16. dubna 2011 v době od 06:00 do 18:00 hodin 
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Podmínky provedení dopravního značení : 
a) Dopravní značení bude na pozemních komunikacích umístěno v souladu s předloženou 

dokumentací, DIO RDS 03.2011, CR Project, s.r.o. a v souladu se závazným stanoviskem 
Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, KRPS-42982/ČJ-2011-010706 
ze dne 25. března 2011. 

b) Bude užito reflexní dopravní značení 1. třídy (R 1) v základní velikosti.   

c) Dopravní značení musí svým provedením a rozmístěním odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, dále ČSN EN 12899-1 a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích – TP 66, TP 143. 

d) Provozovatel je povinen zajistit údržbu přechodného dopravního značení tak, aby byla 
zajištěna nepřetržitě jeho plná funkčnost po celou dobu užití. CCL-CONFERENCE 
CZECHOSLOVAKIA Ltd. spol. s.r.o., p. Burger, tel. 604 228 093.  

e) Stávající svislé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou bude zakryto. 

f) Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo 
toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo 
veřejný zájem. 

g) Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o 
správním řízení 

 

 

 

 

 

 

                
                                                                                                       Václav Honc 
                                                                                 oddělení správy dopravy odboru dopravy a    
                                                                                                silničního hospodářství 
 
Obdrží: 
CR Project s.r.o. 
Statutární město Mladá Boleslav -ODSH 
MP Mladá Boleslav 
PČR DI Mladá Boleslav 
Správa komunikací Mladá Boleslav 
OSVIT-SERVIS 


