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Dopravně – inženýrská opatření  

1. Úvod 
Stavba se nachází v intravilánu města Hodkovice nad Mohelkou na katastrálním území 

Hodkovice nad Mohelkou (640344). Stávající konstrukce lávky převádí pěší přes tok Mohelka. 
Oprava lávky bude probíhat za vyloučení pěší dopravy (lávka není určena k přejezdu 

vozidel). Během stavby budou pěší využívat mostní objekt v ulici Rychnovská, který je ve 
vzdálenosti cca 110m od lávku ve směru toku a nebo lávku cca 100m od lávky proti směru 
toku.  

Stavba je vyvolána celkovým stavem lávky, kde spodní stavba je v havarijním stavu. Lávka 
slouží pouze pro pěší. 

Předpokládaná doba výstavby cca 3 měsíce. 
Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení 

dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ (TP 65) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích – Technické podmínky II. vydání“ (TP 66). 

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR. 

2. Dopravní opatření 

2.1. Provizorní – po dobu stavby 
Stavba bude probíhat za omezeného provozu na ulici Rychnovská, kde bude automobilová 

doprava svedena do jednoho jízdního pruhu o min. šířce 2.75m. Řízení dopravy bude pomocí 
provizorních dopravních značek. Dopravní opatření dle schématu B/2 „Zásady pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66). Schéma B/2 bude doplněno na sil. 
III/28713 v obou směrech o provizorní SDZ B20a Nejvyšší dovolená rychlost  - hodnotou 30 
km/hod. 

V obou směrech jízdy 50m před vyhrazeným zúženým prostorem, bude osazeno provizorní 
SDZ A15 Práce. V ulici Rychnovská i z ul. Riegrova budou osazeny zábrany proti vstupu 
chodců a bude osazeno provizorní SDZ B30 Zákaz vstupu chodců.  

3. Výkaz dopravních značek 

3.1. Přechodné dopravní značení – schéma B/2 + doplnění o 
omezení chodců a omezení rychlosti 

Typ Ks Popis 
A15 2 Práce  

B20a 2 Nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod 
C4b 1 Přikázaný směr objíždění vlevo  
Z2 3 Zábrana pro označení uzavírky 

Z4a    4 Směrová deska levá 
     S7 6 Přerušované žluté světlo 

B30 2 Zákaz vstupu chodců 
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4. Přílohy 
 

4.1. Přehledná situace 

4.2. Schéma B/2 

4.3. Fotodokumentace 
 

V Jablonci n.N., září 2017               Vypracovala: Barbora Louthanová 

4.1. Přehledná situace 
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4.2. Schéma B/2 
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4.3.  Fotodokumentace 
 

 
 
 

 


