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Věc: Stanovisko k dopravnímu opatření  
Návrh přechodného dopravního značení, zvláštní užívání  
 
 K Vaší žádosti ze dne 15. 10. 2021 o stanovisko k návrhu přechodného dopravního značení, 
viz přiložené situace, které bude užito v souvislosti s částečnou a úplnou uzavírkou místní 
komunikace v obci Čistá, z důvodu výstavby chodníku, dešťové kanalizace a VO v souhrnném 
termínu od 25. 10. 2021 do 22. 12. 2021, Vám sděluji, že Policie České republiky Dopravní 
inspektorát Mladá Boleslav, jako dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném 
znění, s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu     s o u h l a s í,   neboť odpovídá 
obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.   

 
Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. 
Pracovní místa musí být řádně označena a zabezpečena zábranami. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat i bezpečnosti chodců – bezpečné lávky, zábrany kolem výkopů a jejich osvětlení. 

 
Zároveň zdejší dopravní inspektorát dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích v platném znění,  s o u h l a s í   se zvláštním užíváním dotčené komunikace ve 
smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění. 
 
Dopravní inspektorát PČR Mladá Boleslav si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si 
vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
 
O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádejte Magistrát města 
Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH. 
 
 
Zpracoval:  
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