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věc: stanovisko k dopravnímu opatření
Návrh přechodného dopravního značení. zvláštní užívání

K Vaší žádosti ze dne 17, 12.2021 o stanovisko k návrhu přechodného dopravního značení,
viz přiložené situace, které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou místních komunikací na p. č.
54312,82Il2,776,82Il2,77Il3 v k, ú, Čista u Mladé Boleslavi, zdůvodu výstavby chodníku
vtermínu od l0. l. 2022 do 31. 7. 2022, Vám sděluji, že Policie České republiky Dopravní
inspektorát Mladá Boleslav, jako dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst,2 písm. b) zákona č.
36112000 Sb,, o provozu na pozemních komunikacích a o zménách některých zákonů v platném
znéní, s předloženým návrhem přechodné úpravyprovozu s o u h l a sí, neboť odpovídá
obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

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

Zároveň zdejší dopravní inspektorát dle ustanovení § 25 odst. 1 zákonaé,l3ll997 Sb, o pozemních
komunikacích vplatném znéní, s o u h l a sí se zvláštním užíváním dotčené komunikace ve
smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona ě. l3ll997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znéní.

Dopravní inspektorát PČR tr,ltaOa Boleslav si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyžádají naléhavé okolnosti přizajišťovánibezpeénosti a plynulosti silničního provozu.

O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádejte Magistrát města
Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH.
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Věc: Vy.iádření k přcehotlné úpravě silničního provoztl nt sil. Ull27231 v obci Čistá
z dúvrrdu vý,stnvbv chodníků

Kririská správa a ťrrlržba silrric Střccločcskélrt) kra.ic soulrlasí s př,echtrdnou ťtpravoll })lovozr,l lla
sil. IlI/27234 r, obci Čistti v terntínu: 11.1.-30.6.2(J22 zclťtvoclrt stavcbltích prací při výstavbč
clrodníkťr a VO podél MK v ccntrtt obcc.

LJnrístčnínt DZ rrcsrtrí hrýt bráněrro pmbílririícízinrníttr a lrčžrli úrlržbč. kotrrLtnikrrce.
Př'ípaelnó zrrečištčrrí vtlztlvky silrricc trttclc iltttcti oclstrančno, l)řípatlnc{ poškclzení silrričrrílro 1člcsa

nelro silničrlílro potrrocnélrtl pozcttrkLr bucle oclstt,aněno na nákIacly žaclatulc . ptl př,r:clclrozí dtlttrluvč
sc sprtil,cctrr siltricc.

Přechotlnolt ťtpravu silničního provoztr rra siIrrici Várrr stittttlr,í Otlbor clopravy a Stl
iVlagistrtrtu Irrčsta Mladtl I]oleslav.
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