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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:  II/125 Vlašim, most ev. č. 125 - 019. Most přes potok za městem Vlašim 

 

Místo stavby:  Silnice č. II/125 ve městě Vlašim, most ev. č. 125 - 019 

 

Okres:   Benešov 

 

Kraj:   Středočeský 

 

Investor:  Středočeský kraj 

 

Zhotovitel:  Porr a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10 

 
 

2. OBECNÉ 

 

 Předmětem zpracování této dokumentace je návrh dopravního opatření pro realizaci stavby 

„II/125 Vlašim, most ev. č. 125 - 019. Most přes potok za městem Vlašim“. Jedná se o opravu výše 

uvedeného mostu za úplné uzavírky silnice č. II/125 ve městě Vlašim v úseku staničení km cca 23,150 

23, 200. 

  

 
3. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

 

 Silnice č. II/125 bude při rekonstrukci mostu úplně uzavřena - DZ B1+E13 s textem „MIMO 

VOZIDEL STAVBY“ + Z2 s výstražnými světly. 

 Objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena po silnici č. II/125, dále po silnici č. II/126, 

II/127 a II/112 (Pavlovice, Kladruby, Trhový Štěpánov, Chlum, Zdislavice, Bolina a Vlašim) 

v celkové délce cca 22 km. 

 

  

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

 Provedení a umístění dopravního značení je navrženo v souladu s platným zákonem 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a odpovídá platné vyhlášce č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a Vzorovým 

listům staveb pozemních komunikací, část VL 6.1. „Svislé dopravní značky“. Značení je navrženo 

v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 

 Přenosné dopravní značky užité na pozemních komunikacích budou celolisované z Al, nebo 

FeZn plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů. DZ umístěné na silnici I. třídy musí 

být v základním rozměru s činnou plochou z retroreflexní folie min. třídy R´2, na ostatních 

komunikacích nižší třídy musí být v základním rozměru s činnou plochou z retroreflexní folie min. 

třídy R´1. 

 Uchycení DZ na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí upínky zabraňující jejímu 

pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky. 

DZ budou připevněny na nosné konstrukci (sloupku) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 40 x 40 mm 

s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů 

nebo u značek o rozměru 1000 x 1500 mm do speciálních konstrukcí (rámů). 



   

Přenosné dopravní značky se umísťují co nejblíže k pravému případně i levému okraji vozovky ve 

směru jízdy a nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. DZ musí být spodní hranou 

minimálně 0,6 m nad vozovkou. 

 Provizorní VDZ bude provedeno ze žluté reflexní fólie pro provizorní vodorovné dopravní 

značení nebo žlutou jednosložkovou reflexní barvou. Po ukončení dopravního opatření bude 

provizorní VDZ odstraněno. 

 VDZ musí být provedeno v souladu s platnou ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, 

Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 

Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 

 Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu musí být prováděná pravidelná kontrola a údržba 

přechodného dopravního značení zejména světelného zařízení tak, aby byla zajištěna nepřetržitě jeho 

plná funkčnost po celou dobu užití. 
 


