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STANOVENÍ UŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE MĚŘENÍ ÚSEKOVÉ RYCHLOSTI JÍZDY NA SILNICI I/18,
ULICE ROŽMITÁLSKÁ, PŘÍBRAM, OKRES PŘÍBRAM
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve
věcech provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 124 odst. (4) písm. b) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Města
Příbram a souhlasu Policie ČR, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát,
č.j.. KRPS-419432-2/ČJ-2016-011106, ze dne 01.02.2016,
stanovuje
ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, užití zařízení pro
provozní informace – měření úsekové rychlosti jízdy v tomto rozsahu:
Silnice:
č. I/18, provozní km staničení cca 11,900 – 12,500, ulice Rožmitálská, obec Příbram,
úsek mezi úrovňovou křižovatkou s místní komunikací ulice K Drkolnovu
a úrovňovou křižovatkou s místní komunikací ulice Žežická.
Zařízení pro provozní informace – měření úsekové rychlosti jízdy: systém pro měření
úsekové rychlosti jízdy, schválený Ministerstvem dopravy. Provedení a umístění tak,
aby nezakrývalo jiné dopravní značení a zařízení.
Dopravní značení:
Před začátkem úseku měření rychlosti jízdy informativní značka směrová „Měření
rychlosti“, č. IP 31a.
Důvod místní úpravy: zajištění bezpečnosti chodců a bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
Podmínky provedení:
1. Zařízení pro provozní informace – měření úsekové rychlosti bude umístěno
v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních
komunikacích, a v souladu s TP 165 a TP 65.
2. Spolu se zařízením pro provozní informace nesmí být na sloupu umístěno žádné
reklamní zařízení. Rovněž v blízkosti zařízení pro provozní informace nesmí být
umístěno žádné reklamní zařízení.
3. Náklady na osazení, údržbu, opravy a odstranění jsou k tíži Města Příbram.
4. Bude dodržena podmínka vyjádření Policie ČR, č.j.: KRPS-419432-1/ČJ-2016011106 „Před měřeným úsekem bude umístěno DZ IP 31a“.
5. Odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude
vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
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Zařízení lze užívat po dobu jeho schválení Ministerstvem dopravy ve smyslu ust.
§ 124 odst. (2) písm. c) cit. zákona.

Mgr. Michal Holub
odborný referent silničního hospodářství
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