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Pasport je evidencí hmotného a nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Účelem je 

sledování životního cyklu majetku, správy a optimalizace včetně jeho využití. Daná evidence je pak podkladem pro 

zodpovědné rozhodování při hospodaření s majetkem a optimalizaci nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. Dokument 

obsahuje technické, energetické, ekonomické a finanční vyhodnocení daného energetického hospodářství.

Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v 

odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění.

Pasport dopravního značení 2

mailto:info@geofan.net
http://www.geofan.net/


1        Identifikační údaje pasportu dopravního značení 4

    1.1        Objednavatel pasportu dopravního značení 4

    1.2        Zpracovatel předmětu pasportu dopravního značení 4

    1.3        Předmět pasportu dopravního značení 5

    1.4        Cíle pasportu dopravního značení 6

    1.5        Podklady pro zpracování pasportu dopravního značení 6

    1.6        Důvěrnost informací 6

2        Seznámení s problematikou dopravního značení 7

    2.1        Vysvětlení pojmu ,,Dopravní značení´´ 7

    2.2        Třídění dopravního značení 7

    2.3        Provedení a základní zásady pro umisťování 8

    2.4        Rozash zpracování 8

3        Popis stávajícího stavu předmětu pasportu dopravního značení 9

    3.1        Základní údaje a popis předmětu pasportu dopravního značení 9

    3.2        Závěr 9

Přílohy:

A.1        Legislativní předpisy, normy 10

A.2        Seznam zkratek 10

A.3        Fotodokumentace 11

A.4        Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení - STÁVAJÍCÍ STAV 14

A.5        Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení - NAVRHOVANÝ STAV 15

A.6        Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení z hlediska polohy - STÁVAJÍCÍ STAV 17

Výkresy:

01         Koordinační situace, list 01                                    M 1:1000 -

02         Koordinační situace, list 02                                    M 1:1000 -

03         Koordinační situace, list 03                                    M 1:1000 -

04         Koordinační situace, list 04                                    M 1:1000 -

05         Přehledka, list 05                                                     M ----- -

OBSAH PASPORTU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Pasport dopravního značení 3



1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PASPORTU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

1.1 Objednavatel pasportu dopravního značení

Tabulka č. 1.1.1: Základní údaje o objednavateli pasportu dopravního značení

1.2 Zpracovatel pasportu dopravního značení

Tabulka č. 1.2.1: Základní údaje o zpracovateli pasportu dopravního značení

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Adresa sídla: Špitálka 421/23a, Brno 602 00

Odborný zpracovatel: Ing. Filip Němec, Michal Fric

Jednatel společnosti: Michal Fric

IČO: 086 33 665

DIČ: CZ 086 33 665

Právní forma: obec

IČO: 002 76 634

DIČ: CZ002 76 634

Adresa sídla: Hartmanice 109, 569 92 Bystré u Poličky

Osoba pověřená ve věcech technických: PhDr. Jaroslava Filipová (starostka)

Obchodní název dodavatele PDZ: GeoFaN s.r.o.

Obchodní název zadavatele PDZ: obec Hartmanice

Písemná zpráva pasportu veřejného osvětlení (PDZ) jako taková nemá jakkoliv legislativně upravenou strukturu, obsah 

atp. V zásadě se vždy skládá z mapové a databázové části, které jsou mezi sebou propojeny a umožňují generování 

libovolných sestav. Mezi klíčové atributy pro celkové vyhotovení jsou řazeny údaje k místu dopravního značení, typ 

dopravního značení, účel dopravního značení, závady, aj.

Z § 185 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.  vyplývá, že veškeré polohopisné údaje o dopravním značení musí být zpracovány v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JSTK) ve tvaru vhodném k provozování v programech 

GIS, nikoliv tedy v souřadnicích GPS.
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1.3 Předmět pasportu dopravního značení

Tabulka č. 1.3.1: Základní údaje o lokalitě pasportu dopravního značení

Tabulka č. 1.3.2: Základní kontaktní údaje o objednateli

Obrázek č. 1.3.1: Znak - obec Hartmanice Obrázek č. 1.3.2: Vlajka - obec Hartmanice

PhDr. Jaroslava Filipová

Telefon: 604 821 985 (starostka)

Oficiální web: www.hartmanice.net

Email: starosta@hartmanice.net

Starosta:

Kraj: Pardubický

PSČ: 569 92

Katastrální výměra (km²): 6,13

Počet obyvatel (r. 2019): 287

Nadmořská výška (m.n.m.): 608

Adresa úřadu: Hartmanice 109, 569 92 Bystré u Poličky

Okres: Svitavy

Celému romantickému obrazu kraje vévodí kaplička, která se jako němý svědek doby dívá na život kolem sebe. Generace 

za generací procházela kolem ní cestou zvanou „vejvozy“, každý si rád odpočinul ve stínu košatých lip, zapomněl na 

starosti a chvíli vydechl v každodenním shonu. Vysvětlení názvu obce je velmi nejasné. Hart – může znamenat tvrdý, 

drsný, krutý, nebo lesnaté pohoří, chlum. Můžeme tedy usuzovat, že název Hartmanice vznikl podle drsného, krutého 

kraje, ve kterém se první osadníci usadili, nebo hart-mann od drsného, krutého muže, který zde kdysi žil. Ústní podání 

vysvětluje vznik názvu obce jinak. Vrátíme se do dávné historie. V Hájkově České kronice je uvedeno, že začátku 11. 

století v blízkosti obce Trpína byla svedena bitva mezi Oldřichem, synem Boleslava II. a Boleslavem Chrabrým. Byla to 

doba, kdy Poláci plenili Moravu a Oldřich poslal svoje vojsko, pod vedením syna Břetislava, k českým hranicím na pomoc. 

Občané vesnice Kamence zradili Břetislavovo vojsko a Poláci je v rozhodující bitvě na hlavu porazili. Když se to Břetislav 

dozvěděl, poručil celou ves zbořit. Lidé byli zabiti, nebo se rozutekli po okolních lesích. Muž jménem Hartman se se svoji 

družinou usadil v místě dnešní vesnice Hartmanice a jeho jméno dalo název nové osadě.

Předmět pasportu dopravního značení: obec Hartmanice

Předmětem zpracování pasportu dopravního značení je obec Hartmanice, jejíž katastrální území se nachází v okrese 

Svitavy, kraj Pardubický.

Obec Hartmanice má nedostačující evidenci o dopravním značení v obci. Z tohoto důvodu je na základě objednávky 

zpracován pasport, který bude sloužit jako základní evidence. Pasport bude zpracován do papírové a elektronické 

podoby na základě fyzické prohlídky, případně dodaných podkladů od zákazníka. Fyzická prohlídka obce proběhla 

dne 18.4.2020.
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1.4 Cíle pasportu dopravního značení

1.5 Podklady pro zpracování pasportu dopravního značení

Podklady předané objednavatelem:

1.6 Důvěrnost informací

Cílem pasportu dopravního značení je zdokumentování současného stavu a vytvoření uceleného dokumentu celé sítě 

DZ. Základem pasportu z hlediska podkladových map jsou mapové podklady obce v digitální a papírové podobě. Jedním 

ze základních podkladů je katastrální mapa.

Pro vizualizaci mapových podkladů a samotného pasportu DZ jsou využívány geografické informační systémy. Do map se 

zakresluje umístění jednotlivých dopravních značek včetně patřičného technického popisu. Technickým popisem může 

být barva, účel značení, druh materiálu, závady DZ. Geografický informační systém umožňuje následné umístění 

dopravního značení, zjišťování čísel jednotlivých sestav nebo počet zařízení v dané lokalitě, statistiky, zjištění hustoty 

rozmístění zažízení DZ v rámci částí obce a další.

- Papírová/elektronická evidence: 

Veškeré technologické a technické údaje, parametry a postupy využívané při zpracování této dokumentace jsou důvěrné 

ve smyslu § 271 obch. zákoníku a jsou duševním majetkem dodavatele, tj. společností GeoFaN s.r.o. Rozšiřování, 

kopírování a využívání pro jakékoliv účely nesmí být konáno bez souhlasu dodavatele. 

Papírová evidence prvků dopravního značení nebyla dodána. Veškeré potřebné údaje pro tvorbu 

pasportu byly zjištěny technikem na místě.

To neplatí pro využívání dokumentace objednavatelem pro jakékoliv účely, neboť dokumentace je po jejím dokončení 

majetkem objednatele. Zpracovatel pasportu a studie je oprávněn využívat tuto dokumentaci pro propagační účely a 

pro účely spojené s jeho aktivitami.
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2 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

2.1 Vysvětlení pojmu ,,Dopravní značení´´

2.2 Třídění dopravního značení

Svislé dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

Dopravní zařízení

Svislé značky jsou zobrazeny na tabulích, panelech apod. a jsou umístěny nad úrovní pozemní komunikace. Na 

pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve vyhlášce č. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tvary symbolů značek se nesmějí měnit. To neplatí pro značky se symboly, které mohou být obráceny a se 

symboly, číslicemi apod., které se uvádějí jen jako vzory. Jejich provedení musí odpovídat konkrétní dopravní situaci, 

kterou označují. Svisle značení se dle významu dělí do následujících kategorií.

•  výstražné (skupina A),

•  upravující přednost (skupina P),

•  zákazové (skupina B),

•  příkazové (skupina C),

•  informativní - provozní (skupina IP), směrové (skupina IS), jiné (skupina IJ),

• dodatkové tabulky (skupina E),

• určené symboly

Dopravní zařízení doplňují značky, usměrňují provoz nebo ochraňují účastníky provozu. Provedení a tvary symbolů 

dopravních zařízení se nesmějí měnit, to neplatí pro dopravní zařízení se symboly, které mohou být obráceny, a se 

symboly, které jsou uvedeny jen jako vzory.

Vodorovné značky (skupina V) se vyznačují na povrchu pozemní komunikace (zpravidla na vozovce) pomocí hmoty 

určené k tomuto účelu nebo jiným srozumitelným způsobem (např. fólie). Vodorovné značky se užívají samostatně nebo 

ve spojení se svislými značkami, popřípadě s dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo zpřesňují.

Kapitola obsahuje základní seznámení s dopravním značením na veřejných komunikacích. Obsah je zaměřen na 

vysvětlení funkce dopravního značení a celé koncepce dopravního značení v daných obcí a měst, na třídění dopravního 

značení z hlediska využití a základní zásady pro umisťování na místních komunikací.

Sběr dat v terénu probíhá pomocí geodetické GNSS.

Užití souborů dopravních značek pro označování dopravních situací, označování pracovních míst, pro vodorovné 

dopravní značení, orientační dopravní značení a proměnné dopravní značení upravují samostatné technické podmínky. 

Pro užití dopravních značek a dopravních zařízení je rozhodující jejich význam, který je stanoven v zákonu č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce 

Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále se pak vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
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2.3 Provedení a základní zásady pro umisťování

2.4 Rozsah zpracování

Textová část

Grafická část

Rozsah zpracování je rozdělen do dvou ucelených bloků, a to do textové a grafické části. Textová část v tabulkách je 

koncipována chronologicky podle jednotlivých prvků dopravního značení a koresponduje s jejich vyznačením v grafické 

části. Pasport byl na základě objednávky obce zpracován v následujícím rozsahu:

Pasport obsahuje tabulkovou část, kde jsou podrobné informace o jednotlivých značkách (stav, umístění značky, atd.). 

Jednotlivé značky jsou barevně rozlišeny podle podle polohy umístění. Zda-li se značení nachází na obecním či 

soukromém pozemku. V jednotlivých řádcích jsou pod evidenčním číslem zaznamenány veškeré potřebné údaje o 

značce, jejím nosiči a umístění značky. Ve sloupci „Závady” je dále popsáno konkrétní vada na jednotlivé značce. 

Tabulková část se vztahuje ke grafické části pasportu a projektu svislého dopravního značení.

Grafická část se symboly dopravních značek, jejich kódy a pořadovými čísly se vztahuje k tabulkové části. Značky jsou 

zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením (dle vyhlášky č.294/2015 Sb., Ministerstva 

dopravy), např. A 12, P 2 a evidenčními čísly. Symbol značky je nasměrován podélně ve směru jízdy a to i v případě, že z 

nedostatku místa není nakreslen přímo na místě instalace.

Provedení

Navržené dopravní značky jsou s reflexivní úpravou, mechanicko-optické vlastnosti tř.1

Boční umístění

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, 

případně od vozovky je 0,5 m. Ve vyjímečných případech je možno tuto vzdálenost snížit až na 0,3 m. Nosné konstrukce 

značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to pouze za předpokladu, 

že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m. V odůvodněných případech ve stísněných podmínkách lze průchozí prostor 

bodově zúžit až na 0,9 m.

Rozměry

Použité značky na krajských silnicích a všechny dopravní značky č. P2, P3, P4 a P6 jsou vždy v základní velikosti, ostatní 

značky , pokud to ČSN EN 12899 - umožňuje, mohou být na místních komunikacích velikosti zmenšené.

Výškové umístění

Spodní okraj nejníže umístěných dopravních značek je nejméně 1,2 m nad úrovní vozovky, na mostních objektech pak 

min. 2,5 m. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průchozího prostoru pro chodce, je spodní 

okraj nejníže umístěné dopravní značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,2 m nad úrovní vozovky nebo 

chodníku.

Směrové umístění

Značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru provozu. Reflexní značky a reflexní dopravní zařízení se 

umísťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec ze 

vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.
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3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEDMĚTU PASPORTU DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

3.1 Základní údaje a popis předmětu pasportu dopravního značení

Podpěrné části (nosič)

3.2 Závěr

Dokument byl zpracován v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k 

místní dopravní situaci a v souladu s požadavky obce. Pasport je otevřeným dokumentem, který je možno podle 

požadavků a vývoje dopravní situace v čase, postupně doplňovat a aktualizovat.

Základní údaje o výchozím stavu předmětu pasportu dopravního značení, z hlediska jeho účelu a technických vlastností, 

jsou uvedeny v následujících odstavcích této kapitoly.

Skupiny podpěrných částí pro dopravní značení jsou umístěny převážně podél místní komunikace. Na katastru obce v 

rozsahu soustavy dopravního značení je celkem 17 ocelových nosičů. 

Během sběru dat na území předmětného území bylo lokalizováno celkem 17 míst dopravního značení, konkrétně tedy:

     1 prvek dopravního příslušenství (dopravní zrcadlo)

     16 prvků svislého dopravního značení

Součástí práce v terénu bylo také doplnění technických atributů k jednotlivým prvkům dopravního značení.

Kapitola zahrnuje seznámení s dopravní situací a popis výchozího stavu předmětu pasportu dopravního značení, který 

obsahuje charakteristiku hlavních činností předmětu PDZ, popis technických prvků, dále pak popis jednotlivých obecních 

částí, které jsou předmětem pasportu a základní údaje, specifikující dané prvky dopravního značení. 
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A.1 Legislativní předpisy, normy

Technické normy

[1] ČSN EN 1436 - Vodovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

[2] ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Svislé dopravní značky

[3] ČSN EN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

[4] ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

[5] ČSN EN 12899-4 Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby

[6] ČSN EN 12899-5 Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu

Technické požadavky

[7] TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích II.vydání (2002)

[8] TP 85 - Zpomalovací prahy II.vydání (1996)

[9] TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (1999)

[10] TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón (2008)

[11] TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (2001)

[12] TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (2005)

Právní předpisy

[13] Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[14] Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[15] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[16] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

[17] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

ve znění pozdějších předpisů

[18] Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

[19] Vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

A.2 Seznam zkratek

PDZ Pasport dopravního značení

DZ Dopravní značení

GIS Geografický informační systém

GPS Globální polohový systém

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální

Stav zařízení

Vyhovuje Dopravní značení nevykazuje žádné vady a plně slouží k danému účelu

Nevyhovuje Dopravní značení vykazuje konkrétní vady, a to např.:

- značení je mechanicky poškozené (ohnuté, oloupané, aj …)

- sloupek je mechanicky poškozen (špatná stabilita, ochranný nátěr, aj …)

- špatná viditelnost (zásah vegetace, aj …)

- na dopravním značení se nacházejí předměty, které nesouvisí se značením (reklamy, aj …)

- špatné značení (zobrazený tvar křižovatky neodpovídá skutečnosti, aj …)

- dopravní značení neodpovídá aktuální technické normě č. 294/2015 Sb.
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A.3 Fotodokumentace

Foto 1: Stávající zařízení dopravního značení, ukazatel: Dej přednost v jízdě
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Foto 2: Stávající zařízení dopravního značení, ukazatel: Konec obce
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Foto 3: Stávající zařízení dopravního příslušenství, ukazatel: Dopravní zrcadlo
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A.4 Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení - STÁVAJÍCÍ STAV

Tabulka A.4.1: Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení

Označení dle 

vyhlášky č. 

294/2015

Specifikace Druh Doplňující údaje na značce Typ dodatkové tabulky
VYHOVUJE/

NEVYHOVUJE
Závady Typ Materiál (barva)

DP_01 zc Zrcadlo (oválné) Dopravní příslušenství - - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_01 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - - vyhovuje - Sloupek Ocel (bílá)

DZ_02 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_03 IZ4a Obec Informativní zónová dopravní značka název obce: HARTMANICE - vyhovuje - Sloupek Ocel (bílá)

DZ_04 IZ4b Konec obce Informativní zónová dopravní značka název obce: HARTMANICE - vyhovuje - Sloupek Ocel (bílá)

DZ_05 IZ4a Obec Informativní zónová dopravní značka název obce: HARTMANICE - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_06 IZ4b Konec obce Informativní zónová dopravní značka název obce: HARTMANICE - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_07 A22 Jiné nebezpečí Výstražné dopravní značky - E13 Text - Silnice se v zimě neudržuje vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_08 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - - nevyhovuje Sloupek je vyvrácený a ve spodní části zdeformovaný Sloupek Plast (červená)

DZ_09 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - - vyhovuje - Sloupek Plast (červená)

IS3a Směrová tabule s cílem přímo Informativní směrová dopravní značka směr: POLIČKA - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

IS3b Směrová tabule s cílem vlevo Informativní směrová dopravní značka směr: BYSTRÉ - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

IS3c Směrová tabule s cílem vpravo Informativní směrová dopravní značka směr: LETOVICE a SVOJANOV - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_11 P6 Stůj, dej přednost v jízdě! Upravující přednost - E2b Tvar křižovatky vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_12 IZ4a Obec Informativní zónová dopravní značka název obce: HAMRY - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_13 IZ4b Konec obce Informativní zónová dopravní značka název obce: HAMRY - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_14 P2 Hlavní pozemní komunikace Upravující přednost - E2b Tvar křižovatky vyhovuje - Sloupek Ocel (bílá)

DZ_15 B20a Nejvyšší povolená rychlost Zákazová dopravní značka rychlost: 30 km/h - vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_16 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - E2b Tvar křižovatky vyhovuje - Sloupek Ocel (šedá)

DZ_10

Dopravní značení - SVISLÉ

Dopravní příslušenství

Vodorovné a svislé dopravní značení

Poř. 

číslo

Dopravní značení
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A.5 Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení - NAVRHOVANÝ STAV

Tabulka A.5.1: Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení

Poloha Napojení komunikace

DP_02 zc Zrcadlo (oválné) Dopravní příslušenství - III/3626 účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_17 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 24úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_18 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 24úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_19 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - 09c místní III. třídy  → krajská III. třídy - - - -

DZ_20 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 23úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_21 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 23úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_22 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 22úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_23 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 22úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_24 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 21úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_25 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 21úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_26 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 20úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_27 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 20úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_28 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - 03c místní III. třídy  → krajská III. třídy - - - -

DZ_29 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 19úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_30 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 19úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_31 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 18úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_32 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 18úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_33 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - 07c místní III. třídy  → krajská III. třídy - - - -

DZ_34 IP5 Doporučená rychlost (40 km/h) Informativní provozní dopravní značka - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_34 A12a Chodci Výstražná dopravní značka - III/3626 krajská III. třídy

DZ_35 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 13úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_36 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 13úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_37 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 14úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_38 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 14úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_39 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - 06c místní III. třídy  → krajská III. třídy - - - -

DZ_40 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 03úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_41 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 03úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_42 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 04úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_43 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 04úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_44 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 33úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_45 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 33úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_46 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 33úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_47 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 33úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_48 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 02úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_49 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 02úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_50 B1 Zákaz vjezdu všech vozidel(v obou směrech) Zákazová dopravní značka - 05c místní III. třídy - - - -

DZ_51 B1 Zákaz vjezdu všech vozidel(v obou směrech) Zákazová dopravní značka - 01c místní III. třídy - - - -

Závady Typ
Materiál 

(barva)

Dopravní značení

Vodorovné a svislé dopravní značení

Poř. 

číslo

Dopravní značení

Označení dle 

vyhlášky č. 

294/2015

Specifikace Druh Typ dodatkové tabulky

Dopravní umístění
VYHOVUJE/

NEVYHOVUJE

Dopravní zařízení
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Tabulka A.5.1: Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení

Poloha Napojení komunikace

DZ_52 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 30úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_53 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 30úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_54 P4 Dej přednost v jízdě! Značky upravující přednost - 09c místní III. třídy  → krajská III. třídy - - - -

DZ_55 IJ4b Označník zastávky Informativní značky jiné - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_56 IJ4b Označník zastávky Informativní značky jiné - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_57 IJ4b Označník zastávky Informativní značky jiné - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_58 IJ4b Označník zastávky Informativní značky jiné - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_59 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 25úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_60 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 25úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_61 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 26úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_62 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost E2b Tvar křižovatky III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_63 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 26úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_64 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_65 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_66 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_67 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_68 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 31úk-a účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_69 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 31úk-a účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_70 IP5 Doporučená rychlost (40 km/h) Informativní provozní dopravní značka - III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_70 A12a Chodci Výstražná dopravní značka - III/3626 krajská III. třídy

DZ_71 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 16úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_72 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 16úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_73 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost E2b Tvar křižovatky III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_74 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost E2b Tvar křižovatky III/3626 krajská III. třídy - - - -

DZ_75 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 27úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_76 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Dopravní zařízení - 27úk účelová  → krajská III. třídy - - - -

DZ_77 P2 Hlavní pozemní komunikace Značky upravující přednost - III/3626 krajská III. třídy - - - -

Poř. 

číslo

Dopravní značení

Označení dle 

vyhlášky č. 

294/2015

Specifikace Druh Typ dodatkové tabulky

Dopravní umístění
VYHOVUJE/

NEVYHOVUJE
Závady Typ

Materiál 

(barva)
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A.6 Souhrnný přehled svislého a vodorovného dopravního značení z hlediska polohy

- STÁVAJÍCÍ STAV

Tabulka A.6.1: Souhrný přehled stávajících zařízení dopravního značení z hlediska polohy umístění

Vlastník Číslo X [jih] Y [západ]

Dopravní příslušenství

DP_01 Hartmanice Obec Hartmanice 1239/15 1111344.6900 609995.4400

Dopravní značení - SVISLÉ

DZ_01 Hartmanice Obec Hartmanice 1239/13 1111340.7400 609922.6900

DZ_02 Hartmanice Obec Hartmanice 1200/2 1111453.2900 609845.2400

DZ_03 Hartmanice Pardubický kraj 1226/1 1111792.8600 609711.6300

DZ_04 Hartmanice Pardubický kraj 1226/1 1111800.6400 609716.8400

DZ_05 Hartmanice Gold Lenka Bc. DiS. 748/3 1110788.0500 610007.5500

DZ_06 Hartmanice Obec Hartmanice 575/2 1110773.1900 609990.0100

DZ_07 Hartmanice Obec Hartmanice 880/12 1111449.7100 610131.2100

DZ_08 Hartmanice Pardubický kraj 1191/1 1110605.5500 609803.1100

DZ_09 Hartmanice Pardubický kraj 1191/1 1110591.6100 609803.4100

DZ_10 Hartmanice Pardubický kraj 1191/1 1109684.5300 610147.2100

DZ_11 Hartmanice Pardubický kraj 1191/1 1109676.4400 610160.1500

DZ_12 Hartmanice Pardubický kraj 1191/1 1109655.5100 610190.1300

DZ_13 Hartmanice Obec Hartmanice 721/2 1109665.4500 610196.8900

DZ_14 Hartmanice Pardubický kraj 1191/3 1109591.7700 610220.9400

DZ_15 Hartmanice Pardubický kraj 1191/1 1109621.8600 610262.5600

DZ_16 Hartmanice Obec Hartmanice 721/2 1109625.8700 610267.6400

Pozn.: Data v terénu jsou sbírána pomocí geodetického GNSS přijímače.

   růžová barva buňky - dopravní značení umístěno na soukromém pozemku

   bílá barva buňky - dopravní značení umístěno na obecním pozemku

Ozn.
Část obce

(Ulice, č.p.)

Parcela Souřadnice JTSK

obec Hartmanice
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