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KRPS-52393-1IČJ-2021-010806-PD 
9. dubna 2021 

Počet listů: 2 

Přílohy: 1fPD 

IH272 Lysá nad Labem - změna stavby před dokončením - stanovisko DI PČR Nymburk. 

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti a předložené projektové 
dokumentace k výše uvedené akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává 
následující stanovisko. 

Obsahem uvedené akce je celková rekonstrukce silnice W272 ul. Československé armády 
v Lysé nad Labem. Dopravní inspektorát k této akci vydal stanovisko č.j.: KRPS-16187-1l'ČJ-2019- 
010806-PD dne 8. 3. 2019. 

Obsahem předložené dokumentace Změny stavby před dokončením je doplnění autobusové 
zastávky délky 19 m S Kasselským obrubníkem za křižovatku ulice Československé armády a ulice 
Na Písku na úkor parkovacího pruhu. A stávající vjezd na silnici č. llř2?2 na pozemky p. č. 65214 a 
652."1 bude posunut cca o 6 m proti směru staničení Z důvodu koordinace s projektem PMS 
Poděbrady, jehož součástí je napojení bytové výstavby právě v těchto místech. 

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčeny orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 
131' 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, 

souHLAsí 
s předloženým návrhem výstavby pozemních komunikací vobci Lysá nad Labem za dodržení 
podmínek: 

Pnıky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací osobami se sníženou schopností 
orientace nebo pohybu budou provedeny dle vyhlášky č. 398í2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích. 

vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294f2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Provedení a umístění dopravních 
značek musí být v souladu s CSN EN 12 899. 

Jako dotčeny orgán podle § 7? odst. 2 písm. b) Zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích požadujeme v místní úpravě provozu zohlednit výše uvedené podmínky. 

K technickému řešení nemá dopravní inspektorát připomínek. 
zpracoval: por. Bc. .Jan šťastný, tel; 974 8?8 253 
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