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M a rti n i ce, L5.L2.ZOI5, č.j - 34O l 2075

Věc: Žádost o umístění značky.

Žaaamo umístění 2 kusů značek ,,Zákazvjezdu nákladním automobilŮm s celkovou hmotností nad

3,5 tuny (B-13) na komunikaci - viz příloha (umístění značek je tam zrr.ýrazněno rŮŽovou barvou).

Cesta nevyhovuje zatížení kamionů, jeúzká, kamiony se nedokážou vyhnout a rrzniká dopravní kolaPs.

Domy jsou umístěné blízko této silnice a občanům se začínají objevovat prask!iny na domech-

Předem moe děkuji za kladné vyjádření
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22.12.2015 Řszrx^,ttzs,73/l5-228 Ing.AnteV573503734

L)ne :

8. 1.2016

Vviádření k umístění DZ na silnici IIV49016

" 
|Ínského kaje, příspěvková organizace(dále jen ŘSZr; se sídlem ve Zlíné,K majáku
k hosPodaření se svěřeným majetkem silnic II. a IIL třídy ve vlastnictví Zlínského
souČástí a PřísluŠenství jak wp|ývá z práv a povinností stanovených zákonem

Č- l3/I997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou é. l04l1997 Sb., ve znění pozdějších
PředPisŮ, obdrŽelo dne 22. 12.2015 žádost o písemné stanovisko k umístění 2 kusů dopravních značek
B-l3 ,ldkaz vjezdu nákladním automobilům s celkolou hmotností nad 3,5 tuny." Jedna se o umístění na
silnici IIV490L6 v uzlovém úseku č. 5 Žeranovice, v uzlovém staničení km 3,165 - km 3.889.

Po prověření skutečnosti k ádosti sdělujeme následující:

' silnice II. a III. ťídY mají být komunikac9mi, které jsou přístupné provozu silničních motorových
vozidel bez omezenÍ, Pokud to nevyžaduje havarijní stav vozovky, omezení tonáže na mostě
apod.

' na silnici Iru490l6 v uzlovém úseku č. 5 Žeranovice, v uzlovém staničení km 3,165 _ km 3,889
není žádný takový stav evidován,

ZýŠe uvedených dŮvodŮ nedoporučujeme oszvovat na této komunikaci svislé dopravní značení
zamenljící prujezdu vozidel s hmotností nad 3,5 tuny.
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' Roman Kovařík

vedoucí oddělení majetkové správy

Váš dopis značky,.
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