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Akce „Rekonstrukce kruhového objezdu IV. Etapa“ – stanovisko Policie ČR  
 

Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v Liberci 
obdržel Vaší žádost ve věci vydání stanoviska policejního orgánu k návrhu dopravně inženýrského 
opatření, které bude užito v souvislosti s rekonstrukcí kruhového objezdu v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Bližší informace o návrhu DIO a lokalitě stavby jsou uvedeny v příloze tohoto 
stanoviska.  

Po prostudování Vaší žádosti včetně příloh Vám odbor služby dopravní policie jako dotčený 
orgán ve věcech stanovení místní úpravy a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění sděluje k předmětné věci následující     
  
                                                                 s t a n o v i s k o :   

 
Souhlasíme se stanovením přechodné úpravy provozu na komunikacích (ul. Rychnovská, 

Nádražní, Mánesova a jejich okolí v obci Hodkovice nad Mohelkou v rozsahu předloženého 
doplněného DIO za splnění následujících podmínek:  

 
 Přechodné dopravní značení bude užito a umístěno v souladu s vyhláškou č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a dle 
upraveného schéma B/5 TP 66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích). 

 Z hlediska zajištění BESIP požadujeme, aby byl v dopravních špičkách upřednostněn 
směr od silnice I/35 do Hodkovic nad Mohelkou. 

 Na silnici I/35 ve směru od Liberce na Hodkovice nad Mohelkou požadujeme instalaci 
přechodného dopravního značení, které upozorní řidiče jedoucí tímto směrem na 
možné kongesce. Navrhujeme snížení rychlosti před sjezdem do Hodkovic nad 
Mohelkou na 80 km/h a upozornění na výskyt kolon.    

 Bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, pak si odbor služby 
dopravní policie vyhrazuje právo přechodnou úpravu změnit.  
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Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  

 
 

           Nedílnou přílohou tohoto stanoviska je návrh DIO.  
 

Dále souhlasíme s vydáním rozhodnutí o částečné uzavírce a zvláštním užívání 
komunikace ve smyslu ustanovení § 24 a § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních 
komunikacích dále k stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu ustanovení 
§ 77 odst. 2 písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
vybranému zhotoviteli stavby. Termín dle rozhodnutí silničního správního úřadu. 

  
Toto sdělení je podkladem pro věcně a místně příslušný silniční správní úřad k vydání 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 a § 78 
zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zpracoval:  
plk. Mgr. Vladimír Stránský 
tel. 974 461 258   
 
               
                                                                                                            plk. Mgr. Vladimír Stránský  
                     pověřen vedením odboru 
                                                                                                                
                                                                                                                podepsáno elektronicky      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
KŘP LK UO DI Liberec 
KÚLK Odbor dopravy 
MML Odbor dopravy 
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