
Č.j.  O'[TDo  1157/2020

Od: obecooubravalČCKí562424
Doubrava  599, 73S 33 Doubrava

Pro: PoliďeČR,DopravníinspektorátvK4rviné
Mlroyá 1429/37, 735 ů6 Kaňflríá - Nové Město

Věc:  Stanoveri(dopravního  znaěerí

Žádámettmtoo-souhIas-s-umlstěnlmdopravního-zní-čení'íšťfiííorň-
 firíík-ei-c-ilíl-/,!-3cvDoubravě.

Ve směnů z Dětmatovlc  do Doubravy  a ve směru  z Doubravy  do Dětmarovic  bude  osazeno  DZ IZ8a a1Z8b ('ZóNA) na společňém  noslČl, které  budou  obsahovat  B:X)a (4ů), A14 a B13 + E13 (text: MIMODOPRAVNÍOBSLUHY).

Důvodem  }e zvý{erí  bezpečhosti  silničrího  provozu  v řéšeném  úseku.
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V Doubravě  dne 18.9.2020.

Ing. 'Pavel  Szostok

Obecrí  Ůřad Doubrava,
úsek stavebnía  dopravy

ODSOUHLAšENA  PŘíLOHA
ke  stanovení  místnl  nebo  přechodné  úpravy

provozu  na pozemních  kornunlkack,h

Ze'dne:  1'9, 10,
Za  správnom:



Č.j. OUDu  1157/2020

Od: Obec Doubravá, IČ 00562424
DoubraVa 599, 735 33 Doubrava

Pro: PolicleČR,.DopravnílnspektorátvKarvíné

!írová  1429/37,  735 oa Karvíiiá - Nové Město

Věc: Stanovení dopravn!ho  znaěení

-Žá-ďámetímtoo-souhlasrumístěním-do-pihriíh-ofn-ače-rírňá  kďřňu-říTíča-civ-[Soubravě-gáě-tl-Hranice.

Jedná Se o zřízení zóny osazením oz 1Z8a a izsb (zóxú)  na společném nosiČí, kter6 budou obsahovat
B20a (?lo) a B13 + E13 (text: MIMO DOPRAVNÍ ossíuhy).  Dž bude osazeho  před rodinným domem
č.p. 461  druhé DZ bude osazeno v prostoru konce zahrady za rodinným domem č,p. 8Š2.

Důvodem ]e zvýšen! bezpečnosti silríčního provozu v řešeném prostoru.

DZ IZ8a a IZ8b
obsahuje:
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DOPRAVNÍOEISLUHY)

V Doubrivě  dne 18.9.2C120.
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Ing. Pavel Szostok
ObecrJ úřad Doubrava,
úsek stavební a dopravy

ODSOUHLAšENA PŘíLOHA
ke stanovení místní nebo přechodné 0ravy

pmvozu na pozemních komunlkack,h
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