
Schválené úpravy dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

Na vjezdu do ul. Malé Valy z Boleslavské tř. (před č.p. 219, Malé Valy) bude osazeno DZ č. IP13b 

s dodatkovou tabulkou č. E13 ,,text: Po – Pá 6.00 -18.00, So 6.00 – 12.00; zásobování a zákazníci, 

max. 15 minut“ (2x stání). 

Na vjezdu do ul. Na Příkopě z Palackého tř. bude zachováno stávající DZ č. B11 ,,zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou č. E13 ,,text: mimo dopravní obsluhu“ (před č.p. 2553, 

Palackého tř.). 

Na jižní straně Kostelního náměstí bude odstraněno stávající DZ č. B28 ,,zákaz zastavení“ včetně DZ č. 

E8e (1x, u budovy kostela). 

DZ IP 12 včetně DZ č. E13 bude upraven text na DZ č. E13 ,,text: Po – Pá 6.00 -18.00, So 6.00 – 12.00; 

s platnou parkovací kartou s barevným vyznačením modrého pruhu“.  

DZ č. IP 13b včetně DZ č. E13 bude upraven text na DZ č. E13 ,,text: Po – Pá 6.00 -18.00, So 6.00 – 

12.00; zásobování, max. 15 minut“.  

DZ č. IP 13c  včetně DZ č. E13 bude upraven text na DZ č. E13 ,,text: Po – Pá 6.00 -18.00, So 6.00 – 

12.00; nebo s platnou parkovací kartou s barevným vyznačením zeleného pruhu“.  

DZ č. IP 13c včetně DZ č. E13 bude upraven text na DZ č. E13 ,,text: Po – Pá 6.00 -18.00, So 6.00 – 

12.00 s barevným vyznačením oranžového pruhu“. 

V ul. Na Přístavě bude zachováno stávající DZ č. B2 ,,zákaz vjezdu všech vozidel“ a nebude osazeno 

navržené DZ č.IP 10a ,,slepá pozemní komunikace“ (před č.p. 266, ul. Na Přístavě) a dále bude 

zachováno DZ č. IP 4b ,,jednosměrný provoz“ a DZ. č. B 29 ,,zákaz stání“ (u křižovatky ul. Na Fortně a 

Na Přístavě). 

U středové části Náměstí Přemyslovců bude navržené DZ č. IP13b osazeno s upravenou dodatkovou 

tabulkou DZ č. E13 ,,text: Po – St, Pá 6.00 -18.00, So 6.00 – 12.00; zásobování, max. 15 minut; Čt. 6.00 

– 18.00 povolení MěÚ Nymburk“. 

Na parkovišti na Náměstí Přemyslovců (východní část před č.p. 39, Nám. Přemyslovců) bude osazeno 

DZ č. IP13b včetně DZ č. E13 ,,text: Po – Pá 6.00 -18.00, So 6.00 – 12.00; zásobování, max. 15 minut“. 

Parkovací pruh vyznačený VDZ č. 10d pro zásobování na vnitřní straně Náměstí Přemyslovců (před 

budovou pošty) rozšířit na šíři stání 3,25m. 

Stávající DZ č. IP 12 v ul. Pod Eliškou, ul. Na Fortně, ul. Tyršova, Náměstí Přemyslovců a Kostelní 

náměstí bude doplněno DZ č. E1, resp. DZ č. E8d a DZ č. E8e. 

Na parkovištích na Náměstí Přemyslovců bude obnoveno DZ č. V 10b ,,stání kolmé“, VDZ č. V 10d 

nebude provedeno. 

V Palackého třídě ve směru od ul. Poděbradská bude vyměněna stávající DZ č. C 3a ,,přikázaný směr 

jízdy zde vpravo“ (naproti č.p.208, Palackého třída) za DZ č. C2f ,,přikázaný směr jízda vlevo a vpravo. 

Na Náměstí Přemyslovců u stávající aut. zastávky bude osazeno DZ č. B4 ,,zákaz vjezdu nákladních 

automobilů“ včetně DZ č. E13 ,,text: mimo dopravní obsluhu“ (v místě stávajícího DZ č. IP4b a 

DZ č. B 28). Stávající DZ č. B28 zákaz zastavení bude nahrazen za VDZ č. V 12c.  



V ul. Tyršova u stávajícího přechodu bude z důvodu navržené instalace zpomalovacích polštářů 

doplněno 2 x DZ č.IP2 ,,zpomalovací práh“ a dále bude z důvodu zamezení objíždění zpomalovacích 

polštářů motorovými vozidly o dopravní zařízení č. Z 11h. 

V případě DZ č. V12c a V 10g bude instalace tohoto VDZ provedena s ohledem na stávající vjezdy do 
objektů (tak, aby byl zajištěn dostatečný vjezd a výjezd). 
Na výjezdu z Palackého tř. (křižovatka ul. Poděbradská, ul. Veké Valy a Palackého tř.) budou 
vyznačeny odbočovací pruhy DZ č. V 9a ,,směrové šipky“ (oboč. pruh směr vlevo, odboč. pruh směr 
rovně a vpravo). 
 


