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Stanovisko k návrhům zvyšující BESIP na silnici č. I/2
Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný přizvaný orgán Policie České republiky,
na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, Vám po prostudování sděluje následující
s t a n o v i s k o.
Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán ve věci bezpečnosti silničního
provozu uvádí k:
-

NÁVRHU ÚPRAV V OBCI DOUBRAVČANY – od obce Malotice – přesunutí IZ4a, resp. IZ 4b, instalace V18
o

-

Doporučuji:
návrh upravit tak, aby V18 bylo instalováno v místě vjezdu do obce a cca 30m před obcí
vyznačené IZ4a instalovat B20a (70);

NÁVRHU ÚPRAV V OBCI DOUBRAVČANY – centrum – zřízení zastávky BUS
o

Doporučuji:

vybudování plnohodnotného přechodu pro chodce vč. přisvícení;

-

NÁVRHU ÚPRAV V OBCI DOUBRAVČANY – od obce Zásmuky - přesunutí IZ4a, resp. IZ 4b, instalace V18

-

NÁVRHU ÚPRAV V OBCI ZÁSMUKY – od obce Doubravčany - přesunutí IZ4a, resp. IZ 4b, instalace V18

o

o
-

Doporučuji:

dořešit informaci o nedaleké změně směru;

návrh upravit tak, aby V18 bylo instalováno v místě vjezdu do obce;

NÁVRHU ÚPRAV V OBCI ZÁSMUKY – centrum – zřízení místa pro přecházení
o

-

Doporučuji:

Doporučuji:

vybudování plnohodnotného přechodu pro chodce vč. přisvícení;

Dojde li k instalaci V18, tak použít provedení v plastu s tzv. se zvučícím efektem.

Dopravní inspektorát Kolín si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace
v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
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