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Základní údaje
Projekt navrhuje dopravní úpravu v ulici Pod Lesem v obci Velké Přílepy. Úprava spočívá ve
zneprůjezdnění ulice pomocí instalace mechanické závory.

Důvod úpravy
Během dopravní špičky dochází při průjezdu obcí ke zdržení v křižovatce ulic Pražská a Kladenská. Řidiči
si zkracují cestu ulicí Pod Lesem. Ulice Pod Lesem však není pro takovou funkci vhodná. Má jen jeden
jízdní pruh a žádný chodník.
Proto se investor rozhodl vyhovět žádosti obyvatel z této ulice a v její trase umístit závoru.

Technické řešení
Pro umístění závory bylo vybráno místo mezi ulicí Pod Hajnicí a odbočkou účelové komunikace u
trafostanice. Místo křižovatky a odbočky může sloužit jako obratiště, čímž se minimalizují délky slepých
úseků bez možnosti otočení nákladního automobilu.
Závora je navržena ocelová otočná bez podpěry, uzamykatelná. Žárově zinkovaná, červeno-bílým
nátěrem. Délka ramena 2,0m, výška nad vozovkou 800mm. Závora umožní průchod pěších v šířce min
1,0m.
Předpokládá se, že obyvatelé ulice v případě zájmu obdrží klíče od závory, stejně tak jako firma svážející
odpad.

Dopravní značení
Stávající dopravní značení bude doplněno novými značkami IP10a na vjezdech z Kladenské a Pražské a
C3a na vjezdu z ulice Pod Hajnicí.
Značení bude v souladu s vyhl. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
Podrobnosti užití, provedení a umístění svislého dopravního značení určují technické podmínky č. 65:
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65). Technické požadavky na dopravní
značení stanovuje ČSN EN 12899-1. Nové dopravní značení bude v reflexním provedení v základních
velikostech. Dopravní značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných sloupcích Ø60mm do patek
z betonu C12/15.
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