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1. Identifikační údaje 

 
Objednatel:   Svazek obcí Máchův kraj 

Náměstí republiky 193 
472 01  Doksy 
IČ: 71202056 

 

Zhotovitel:  MK Consult, v.o.s. 

   Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem 
 

Obec:   Dubá 

Katastrální území: Deštná u Dubé [790508]  Korce [669491] 

Dražejov u Dubé [633283]  Lhota u Dřevčic [791211] 

Dřevčice [632945]   Nedamov [702161] 

Dubá [633291]   Zakšín [790516] 

Heřmánky [632953]   Zátyní [791229] 

Horky u Dubé [669482] 
 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

2. Úvod  
  

 Tento dokument představuje textovou část výstupů veřejné zakázky "Posílení strategického řízení 
ve Svazku obcí Máchův kraj“, konkrétně jde o část 2 Pasport dopravního značení. Objednatelem zakázky 
je Svazek obcí Máchův kraj s podporou fondu EU (Evropský sociální fond - operační program 
Zaměstnanost), registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014683. Cílem zakázky je 
zpracování pasportu (tj. evidence) svislého a vodorovného dopravního značení místních komunikací na 
celém území města Dubá. 
 

 Vlastní zpracování prostorových dat pasportu dopravního značení bylo provedeno v databázovém 

GIS Kompas5. Datové výstupy jsou vytvořeny pomocí exportu do formátu ESRI shapefile (.shp). 

 

 
Obr.1: ukázka z prostředí programu Kompas 5 

 

Podkladem pro zpracování pasportu dopravního značení jsou mapové výstupy pasportu místních 

komunikací (pasport MK), který má město již z minulosti zpracován. Tyto mapové výstupy obsahují mimo 

jiné zatřídění komunikací (kategorie místních komunikací I-IV a silnice), z něhož vychází rozsah místních 

komunikací, na kterých bude pasport dopravního značení zpracován.  

 

Ze stávajícího pasportu MK města Dubá je převzato také označení komunikací (dle zákona 

č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ke kterým prvky dopravního značení přísluší. Toto označení  
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představuje jeden z popisných atributů každého prvku dopravního značení, které určuje ke které 

komunikaci náleží, a umožňuje tak jeho lokalizaci. 

 

 V rámci terénního šetření byly prozkoumány všechny místní komunikace na území města Dubá, 

na kterých byly zmapovány veškeré prvky dopravního značení (svislé i vodorovné). Každý prvek svislého 

dopravního značení byl geodeticky zaměřen a byly zaznamenány jeho základní vlastnosti (materiál, 

umístění, typ nosiče, technický stav, atd...). 

 

 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Charakteristika území 
 

 Město Dubá se nachází v okrese Česká Lípa na jihozápadě Libereckého kraje, přibližně 16 km jižně 

od České Lípy a 9 km jihozápadně od Máchova jezera. Území se nachází ve Chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko – Máchův kraj a skládá se z celkem 11 katastrálních území. Na celém území města žije 

přibližně 1 700 obyvatel.  

 

2. Průzkum v terénu 
 

 V rámci terénního průzkumu byly vyhledávány veškeré prvky dopravního značení na místních 

komunikacích ve vlastnictví města Dubá (svislé a vodorovné dopravní značení), geodeticky zaměřeny ve 

3.třídě přesnosti a byly zjištěny jejich základní popisné údaje jako název komunikace, technický stav 

značení, nosič, umístění a provedení značky.  

  

Na základě takto získaných informací v kombinaci s poskytnutými podklady (existující pasport 

místních komunikací), bylo možné vypracovat kompletní evidenci dopravního značení na místních 

komunikacích ve vlastnictví města Dubá. Technický stav prvků svislého dopravního značení byl hodnocen 

subjektivně v porovnání s běžným standardem a ostatními prvky značení na území. Technický stav byl 

určován v pěti stupních a sice bezvadný, dobrý, vyhovující, špatný a havarijní.  

 

3. Popis dopravního značení 

  
 Na místních komunikacích v 11 katastrálních územích, spadajících pod správu města Dubá, se 

nachází celkem 164 prvků svislého dopravního značení a 10 prvků vodorovného dopravního značení. 

Celkem 132 svislých značek je v dobrém technickém stavu, dalších 16 ve vyhovujícím, 10 ve špatném a 6 

v havarijním. Celkově lze považovat technický stav svislého dopravního značení na území města Dubá za 

dobrý s několika vyjímkami, v místní části Vrabcov města Dubá (havarijní) a několika značek na území 

města Dubá (špatný).   

 

 

Nosičem většiny svislých značek je samostatný sloupek umístěný v zeleni (104) nebo v chodníku 

(21). Menší část dopravních značek (27) je umístěna na sloupech veřejného osvětlení, 7 svislých značek je 

potom umístěno na budovách. Jasná většina svislých dopravních značek je vyrobena z oceli s reflexní 

úpravou (150), menší část potom s nereflexní úpravou (14). 

 

 

4. Datové výstupy 

 
Stěžejním výstupem plnění veřejné zakázky jsou, dle zadávacích dokumentů, prostorová data 

s možností implementace do systému MYSIS. V průběhu zpracování zakázky bylo s vedením města 

dohodnuto předání dat ve formátu ESRI shapefile (.shp). Tato data vznikla exportem z programu GIS 

Kompas5, ve kterém byla datová část zakázky zpracována.  Exportovaná data obsahují 2 sady souborů – 

svisle_znaceni.shp a vodorovne_znaceni.shp (oba včetně dalších doprovodných souborů .dbf, .prj a .shx). 

Atributová struktura těchto dat je následující: 

 

Svislé dopravní značení – atributová struktura 

 

Jméno tabulky Popis tabulky Datový typ Velikost Poznámka 

OZNACENI Označení text 8 Kód označení místní komunikace 

NAZEV Název komunikace text 70 Název místní komunikace 

PORCIS Pořadové číslo celé číslo - Pořadové číslo značky 

POPISZN Popis značky text 50 
Název katastrálního území, kde je značka 
umístěna 

DODATTAB Dodatková tabulka celé číslo - 
Informace zda je značka dodatkovou 

tabulkou 

DRUHZN Druh značky text 100 
Název dopravní značky  dle přílohy č. 1 k 

vyhlášce č. 294/2015 Sb. 

OZNZN Označení značky text 8 
Kód označení dopravní značky dle přílohy č. 1 

k vyhlášce č. 294/2015 Sb. 

UMISTENI Umístění text 50 

Umístění nosiče dopravní značky 

dům,stavba/na vozovce/v chodníku/ 

v krajnici/v zeleni 

MATERIALZN Materiál text 20 
Materiál dopravní značky 

ocel/hliník/plast/ostatní 

VELIKOST Velikost text 20 
Velikost dopravní značky 

zvětšená/základní/zmenšená 

PROVEDENI Provedení text 30 
Provedení dopravní značky 

reflexní/nereflexní 

NOSIC Nosič text 30 

Nosič dopravní značky 

konzola k objektu/ostatní/samostatný 

sloupek/sloup (VO,TV) 

STAV Stav text 10 
Technický stav dopravní značky 

bezvadný/dobrý/vyhovující/špatný/havarijní 

POZNAMKA Poznámka text 1000 
Poznámka k dopravní značky 

Text na dopravní značce 
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Vodorovné dopravní značení – atributová struktura 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem 1. 3. 2022  

 
Ing. Miroslav Šikula    
ředitel                

Jméno tabulky Popis tabulky Datový typ Velikost Poznámka 

TYPOBJEKTU Typ objektu text 16 Typ grafického objektu 

OZNACENI Označení text 8 Kód označení místní komunikace 

NAZEV Název komunikace text 70 Název místní komunikace 

PORCIS Pořadové číslo celé číslo - Pořadové číslo značky 

DRUHZN Druh značky text 100 
Název dopravní značky  dle přílohy č. 1 k 

vyhlášce č. 294/2015 Sb. 

OZNZN Označení značky text 8 
Kód označení dopravní značky dle přílohy č. 1 

k vyhlášce č. 294/2015 Sb. 

STAV Stav text 10 
Technický stav dopravní značky 

bezvadný/dobrý/vyhovující/špatný/havarijní 

UMISTENI Umístění text 50 

Umístění nosiče dopravní značky 

dům,stavba/na vozovce/v chodníku/ 

v krajnici/v zeleni 

MATERIALZN Materiál text 20 
Materiál dopravní značky 

ocel/hliník/plast/ostatní 

DELKA Délka des. číslo 12 (2) Délka vodorovného značení 

SIRKA Šířka des. číslo 12 (2) Šířka vodorovného značení 

PLOCHA Plocha des. číslo 12 (2) Plocha vodorovného značení 

POCETSTANI Počet stání celé číslo  Počet vymezených parkovacích stání 

POZNAMKA Poznámka text 1000 
Poznámka k dopravní značky 

Text na dopravní značce 
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TABULKOVÁ ČÁST – PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

KID Označení Název komunikace Popis Druh.zn. Označení zn. Umístění Materiál  Provedení Nosič Stav 

30 1b Malá Strana Dubá Zákaz stání B29 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

31 1b Malá Strana Dubá Celková hmotnost E5 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

32 1b Malá Strana Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel B2 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

33 1b Malá Strana Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

34 1b Malá Strana Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel B2 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

35 1b Malá Strana Dubá Jednosměrný provoz IP4b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

36 1b Malá Strana Dubá Zákaz stání B29 v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek špatný 

114 1c Vrabcov Dubá 
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez 

B13 v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek havarijní 

115 1c Vrabcov Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek vyhovující 

116 1c Vrabcov Dubá Děti A12 v zeleni ocel nereflexní sloup (VO, TV) havarijní 

117 1c Vrabcov Dubá Nejvyšší dovolená rychlost B20a.10 v zeleni ocel nereflexní sloup (VO, TV) havarijní 

118 1c Vrabcov Dubá Parkoviště IP11a v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek vyhovující 

155 1c 
 

Dubá Nejvyšší dovolená rychlost B20a.20 v zeleni ocel nereflexní ostatní havarijní 

156 1c 
 

Dubá Děti A12 v zeleni ocel nereflexní ostatní havarijní 

157 1c 
 

Dubá Děti A12 v zeleni ocel nereflexní ostatní vyhovující 

158 1c 
 

Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek špatný 

108 3c odbočka z II/270 k čp. 5 Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

109 3c odbočka z II/270 k čp. 5 Dubá Nejvyšší dovolená rychlost B20a.30 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

110 3c odbočka z II/270 k čp. 5 Dubá Slepá pozemní komunikace IP10a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

111 3c odbočka z II/270 k čp. 5 Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

112 3c odbočka z II/270 k čp. 5 Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

45 5c Za Hřištěm Dubá Slepá pozemní komunikace IP10a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

40 7c Na Výsluní Dubá Zpomalovací práh IP2 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

41 7c Na Výsluní Dubá Obytná zóna IP26a v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

42 7c Na Výsluní Dubá Slepá pozemní komunikace IP10a v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

43 7c Na Výsluní Dubá Konec obytné zóny IP26b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

44 7c Na Výsluní Dubá Zpomalovací práh IP2 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

170 7c Na Výsluní Dubá Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) IP11b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

171 7c Na Výsluní Dubá Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) IP11b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

172 7c Na Výsluní Dubá Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) IP11b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

173 7c Na Výsluní Dubá Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) IP11b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

175 7c Na Výsluní Dubá Vyhrazené parkoviště - ZTP IP12.V v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

177 7c Na Výsluní Dubá Zrcadlo ZR v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

37 8c autobusové nádraží Dubá Zákaz odbočení vpravo B24a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

38 8c autobusové nádraží Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

39 8c autobusové nádraží Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

168 8c autobusové nádraží Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

169 8c autobusové nádraží Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

29 9c Malá Strana - odbočka Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

22 11c Zahradní Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

23 11c Zahradní Dubá Zákaz odbočení vlevo B24b v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

24 11c Zahradní Dubá Jednosměrný provoz IP4b v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 
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KID Označení Název komunikace Popis Druh.zn. Označení zn. Umístění Materiál  Provedení Nosič Stav 

25 11c Zahradní Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

26 11c Zahradní Dubá Zrcadlo ZR v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

27 11c Zahradní Dubá Směrová tabulka pro cyklisty IS21b v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

167 11c Zahradní Dubá Zrcadlo ZR v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

18 14c Nové Město Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

19 14c Dlouhá Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

21 16c Nové Město Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

20 17c Nové Město Dubá Zákaz vjezdu vyznačených vozidel B12 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

195 18d chodníky Českolipská X Dlouhá Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek špatný 

102 19c Požárníků - odbočka k čp. 142 Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

103 19c Požárníků - odbočka k čp. 142 Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

104 19c Požárníků - odbočka k čp. 142 Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

105 19c Požárníků - odbočka k čp. 142 Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

180 19c Požárníků Dubá Zákaz zastavení B28 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

182 19c Požárníků Dubá Zákaz zastavení B28 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

183 19c Požárníků Dubá Konec úseku E8c v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

184 19c Požárníků Dubá Začátek úseku E8a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

178 20c k solární farmě Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

185 22c k sušárně chmele Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

186 23c příjezdová cesta k čp. 168 Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

107 24c Na Vyhlídce Dubá Zrcadlo ZR v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

187 24c Na Vyhlídce Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

98 26c parkoviště Nedamov Dubá Text E13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

97 27c Nedamovská - odbočka k čp. 153 Dubá Stůj, dej přednost v jízdě ! P6 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

46 29c Sadová Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

95 29c Nedamovská Dubá Stůj, dej přednost v jízdě ! P6 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

94 30d Vodní - stezka pro pěší Dubá Stezka pro chodce C7a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

96 30d Vodní - stezka pro pěší Dubá Konec stezky pro chodce C7b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

100 30d Vodní - stezka pro pěší Dubá Stezka pro chodce C7a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

101 30d Vodní - stezka pro pěší Dubá Konec stezky pro chodce C7b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

99 32c Vodní Dubá Slepá pozemní komunikace IP10a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

192 33c Sluneční Dubá Zrcadlo ZR v krajnici ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

89 34c Luční Dubá Jednosměrný provoz IP4b v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

93 34c Luční Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 na vozovce ocel reflexní samostatný sloupek špatný 

191 34c Luční Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel B2 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

91 35c Malá Dubá Zákaz odbočení vlevo B24b dům, stavba ocel reflexní konzola k objektu dobrý 

92 35c Malá Dubá Zákaz odbočení vlevo B24b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

87 36c Jana Roháče Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel B2 v chodníku ocel reflexní sloup (VO, TV) vyhovující 

88 36c Jana Roháče Dubá Přikázaný směr jízdy zde vpravo C3a dům, stavba ocel reflexní konzola k objektu dobrý 

90 36c Jana Roháče Dubá Jednosměrný provoz IP4b v chodníku ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

188 36c Jana Roháče Dubá Zákaz vjezdu nákladních automobilů B4 v chodníku ocel reflexní sloup (VO, TV) vyhovující 

189 36c Jana Roháče Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v chodníku ocel reflexní sloup (VO, TV) špatný 

190 36c Jana Roháče Dubá Směrová tabulka pro cyklisty IS21a v chodníku ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

62 36d Českolipská Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 dům, stavba ocel reflexní konzola k objektu vyhovující 

63 36d Českolipská Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O dům, stavba ocel reflexní konzola k objektu dobrý 

70 36d Českolipská Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 dům, stavba ocel reflexní konzola k objektu dobrý 
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KID Označení Název komunikace Popis Druh.zn. Označení zn. Umístění Materiál  Provedení Nosič Stav 

84 37c Masarykovo náměstí Dubá Zákaz odbočení vpravo B24a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

86 37c Masarykovo náměstí Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

77 38c Poštovní Dubá Jednosměrný provoz IP4b v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

80 38c Poštovní Dubá Zákaz stání B29 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

81 38c Poštovní Dubá Konec úseku E8c v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

82 38c Poštovní Dubá Přikázaný směr jízdy přímo C2a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

83 38c Poštovní Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel B2 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

57 39c Českolipská - parkoviště Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 dům, stavba ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

68 40c Školní Dubá Jednosměrný provoz IP4b v chodníku ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

69 40c Školní Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel B2 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

72 40c Školní Dubá Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) IP11b v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

73 40c Školní Dubá Text E13 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

74 40c Školní Dubá Vyhrazené parkoviště - ZTP IP12.V v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

75 40c Školní Dubá Vyhrazené parkoviště IP12 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

76 40c Školní Dubá Text E13 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

47 41c Českolipská Dubá Zákaz vjezdu všech vozidel B2 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

48 41c Českolipská Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

49 41c Českolipská Dubá Zákaz stání B29 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

50 41c Českolipská Dubá Druh vozidla E9 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek špatný 

51 41c Českolipská Dubá Zákaz stání B29 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

52 41c Českolipská Dubá Druh vozidla E9 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

53 41c Českolipská Dubá Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

54 41c Českolipská Dubá Pozor, zpomalovací práh A7b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

56 41c Českolipská Dubá Doporučená rychlost 30 IP5.30 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

58 41c Českolipská Dubá Přechod pro chodce IP6 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

59 41c Českolipská Dubá Zpomalovací práh IP2 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

60 41c Českolipská Dubá Zákaz vjezdu nákladních automobilů B4 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

61 41c Českolipská Dubá Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

64 41c Českolipská Dubá Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo C2d v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

65 41c Českolipská Dubá Zákaz zastavení B28 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

66 41c Českolipská Dubá Pozor, zpomalovací práh A7b v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

67 41c Českolipská Dubá Doporučená rychlost 30 IP5.30 v chodníku ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

71 41c Českolipská Dubá Zákaz odbočení vlevo B24b dům, stavba ocel reflexní konzola k objektu vyhovující 

119 1c 
 

Deštné Zóna s dopravním omezením IP25a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

120 1c 
 

Deštné Konec zóny s dopravním omezením IP25b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

121 1c 
 

Deštné Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

122 8c 
 

Deštné Zóna s dopravním omezením IP25a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

123 8c 
 

Deštné Konec zóny s dopravním omezením IP25b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

124 8c 
 

Deštné Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

126 1c 
 

Dražejov Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek špatný 

127 1c 
 

Dražejov Text -  MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU E13.O v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) vyhovující 

128 1c 
 

Dražejov Nejvyšší dovolená rychlost B20a.30 v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek špatný 

125 8c 
 

Dražejov Slepá pozemní komunikace IP10a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

160 9c 
 

Dražejov Blízká návěst IS13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

161 9c 
 

Dražejov Vzdálenost E3a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

162 9c 
 

Dražejov Nejvyšší dovolená rychlost B20a.30 v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 
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129 3c 
 

Dřevčice Zákaz vjezdu traktorů B6 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

130 3c 
 

Dřevčice Celková hmotnost E5 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

131 5c 
 

Dřevčice Zákaz vjezdu traktorů B6 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

132 5c 
 

Dřevčice Celková hmotnost E5 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

133 6c 
 

Dřevčice 
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez 

B13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

193 1c 
 

Heřmánky Směrová tabulka pro cyklisty IS21b v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

194 1c 
 

Heřmánky Směrová tabulka pro cyklisty IS21a v zeleni ocel reflexní sloup (VO, TV) dobrý 

165 2c 
 

Korce Slepá pozemní komunikace IP10a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

164 6c 
 

Korce Nejvyšší dovolená rychlost B20a.30 v zeleni ocel nereflexní ostatní havarijní 

137 1c 
 

Nedamov Blízká návěst IS13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

138 1c 
 

Nedamov Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel nereflexní samostatný sloupek špatný 

163 1c 
 

Nedamov Blízká návěst IS13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

166 4c 
 

Nedamov Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

134 6c 
 

Nedamov Blízká návěst IS13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

135 6c 
 

Nedamov Blízká návěst IS13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

136 6c 
 

Nedamov Vzdálenost E3a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

159 9c 
 

Nedamov Blízká návěst IS13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

154 10c 
 

Zakšín Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B1 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

144 2c 
 

Zakšín Dej přednost v jízdě ! P4 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

145 2c 
 

Zakšín Nejvyšší dovolená rychlost B20a.30 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

146 2c 
 

Zakšín Slepá pozemní komunikace IP10a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

152 7c 
 

Zakšín Zrcadlo ZR v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

153 7c 
 

Zakšín Stůj, dej přednost v jízdě ! P6 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

139 8c 
 

Zakšín Obec IS12a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

140 8c 
 

Zakšín Konec obce IS12b v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

141 8c 
 

Zakšín Obec IS12a v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek špatný 

147 8c 
 

Zakšín Nejvyšší dovolená rychlost B20a.30 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

148 8c 
 

Zakšín Zákaz vjezdu vyznačených vozidel B12 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

149 8c 
 

Zakšín Text E13 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek dobrý 

150 8c 
 

Zakšín Nejvyšší dovolená rychlost B20a.30 v zeleni ocel reflexní samostatný sloupek vyhovující 

 

TABULKOVÁ ČÁST – PASPORT VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

KID TYPOBJEKTU Označení Název komunikace Poř.čís. Druh zn. Označení zn. Stav Umístění Materál zn. 

18 obrázek 7c Na Výsluní 9 Vyhrazené parkoviště pro voz.přep.os.těž.postiž. V10f dobrý na vozovce bílá barva 

12 čára 24d Požárníků - odbočka k čp. 200 4 Zákaz zastavení V12c dobrý na chodníku žlutá barva 

13 čára 24d Požárníků - odbočka k čp. 200 5 Zákaz zastavení V12c dobrý na chodníku žlutá barva 

14 čára 24d Požárníků - odbočka k čp. 200 6 Stání (šikmo k okraji silnice) V10c (P-ZPĚT) dobrý na vozovce bílá barva 

15 čára 24d Požárníků - odbočka k čp. 200 7 Stání (šikmo k okraji silnice) V10c (P-ZPĚT) dobrý na vozovce bílá barva 

16 obrázek 24d Požárníků - odbočka k čp. 200 8 Vyhrazené parkoviště V10e dobrý na vozovce bílá barva 

10 čára 37c Masarykovo náměstí 3 Zákaz zastavení V12c dobrý na vozovce žlutá barva 

19 čára 39c Českolipská - parkoviště 10 Zákaz zastavení V12c dobrý na vozovce žlutá barva 

8 čára 40c Školní 2 Stání (kolmo k okraji silnice) V10b (L) dobrý na vozovce žulová dlažba 

4 čára 41c Českolipská 1 Přechod pro chodce V7 (3) dobrý na vozovce bílá barva 
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