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Nymburk Drahelická - zastavovací studie – vyjádření DI PČR Nymburk. 

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na 
základě předloženého návrhu organizace provozu na pozemních komunikacích v obci Nymburk Vám  
po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující vyjádření. 

Obsahem předložené dokumentace je zastavovací studie území na západním okraji města 
Nymburk. Lokalita bude napojena na dopravní síť prozatímním napojením přes ulici V Hroudách a 
provizorní komunikací umístěné v předpokládané ose budoucí komunikace. 

K návrhu rozložení pozemních komunikací a napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
dopravní inspektorát nemá připomínky.  

Z rozsahu předložené dokumentace nelze posoudit technické řešení stavby a splnění podmínek 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.  

Technické řešení bude posouzeno v další úrovni dokumentace. Provizorní komunikace budou 
navazovat na stávající komunikace a vytvářet homogenní dopravní prostředí. Stavebně technické 
provedení bude v rozsahu odpovídající místní komunikaci pro napojení lokality rodinných domů. 

Pro vydání stanoviska Dopravního inspektorátu PČR Nymburk jako dotčeného orgánu dle § 16 
odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
bude dopravnímu inspektorátu předložena projektová dokumentace v patřičném rozsahu se 
zapracovanými připomínkami. 

Projektová dokumentace bude zpracována včetně řezu komunikací, rozhledových poměrů, 
prvků pro bezbariérové užívání pozemních komunikací osobami se sníženou schopností orientace 
nebo pohybu apod. 
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