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Žádost o stanovisko – umístění zpomalovacích prahů na místních komunikacích ve
vlastnictví právnické osoby Obce Pertoltice pod Ralskem – stanovisko
Dopravní inspektorát Policie ČR KŘPLK v České Lípě jako dotčený orgán vykonávající státní
správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. §
77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě Vaší žádosti ze dne
24.5.2017 ohledně vydání stanoviska k návrhu místní úpravy provozu na MK ppč. 706 a v k.ú.
Pertoltice pod Ralskem Vám vydává s odkazem na ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona následující
stanovisko:
DI Česká Lípa posoudil Vaši žádost o umístění svislého dopravního značení č. A7b + B20a
(30), IP 2 a Z 12 na MK ppč. 706 a 767 v k.ú. Pertoltice pod Ralskem dle předloženého návrhu a
souhlasí se stanovením místní úpravy provozu s následujícími podmínkami:
- DZ bude umístěno a provedeno v souladu s TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (aktuální vydání) a v souladu s TP 85 ZPOMALOVACÍ
PRAHY.
- DZ č. A 7b budou před zpomalovacími prahy Z 12 umístěny ve vzdálenosti 30 – 50m
- DZ č. Z12 „Krátký příčný práh“ (číslice 2 na situacích) bude označeno z obou směrů přímo
u prahu pomocí DZ č. IP2
- DZ č. B 20a (30) bude umístěno dle předloženého návrhu v místech číslice 1
Vzhledem k velké délce řešeného úseku ppč. 706 se domníváme, že počet prahů (1 na
lokalitu) je nedostatečný a nesplní zcela očekávání obce. Vzhledem k šířkovým poměrům
komunikace na ppč. 706 s absencí výhyben doporučujeme komunikaci zjednosměrnit, neboť
nesplňuje kritéria pro bezpečnost provozu na obousměrné komunikaci.
Toto stanovisko je podkladem pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad
Česká Lípa, Odbor dopravy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle
ustanovení § 77 odstavec 1 písm. c) „zákona“.
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