
Odpovědět Přeposlat Smazat

D 1 -- vady přechodného značení

Datum: 27.4.2015 (17:39:01 CEST)

Od: Prasil Michal

Komu: tajemnik@cmadz.cz

Kopie: Klepáč Jiří Pecha Pavol, Ing.

Přeposlali jste tuto zprávu 27.4.2015 17:49:02 přijemci: kalkus@proznak.cz, gefab@gefab.cz, "471100@seznam.cz"

<471100@seznam.cz>.

Odesílatel této zprávy požaduje potvrzení o přečtení zprávy.

Klikněte na ZDE pro odeslání upozornění.
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Vážený pane Devero,

s radostí jsem zaznamenal, že Českomoravská asociace dopravního značení se v nedávné době připojila
ke snaze o zkvalitnění přechodného i trvalého značení na komunikacích ve správě ŘSD. Dovoluji si
Vám proto postoupit k řešení v rámci asociace závady, které jsem zjistil v sobotu 25. dubna a v neděli
26. dubna.

sobota 25. dubna dopoledne – D 1, staveniště úseku 9 modernizace D 1 vpravo (MUK Loket až MUK

Hořice)

V úseku bylo několik pracovišť ve středním dělicím pásu, jednalo se o dokončování svodidel a přejezdů
SDP. První značky pro tato pracoviště (A 15 + E 3a na ŽZ pozadí) neodpovídaly požadavkům ŘSD
(výkres opakovaných řešení R 24) ani požadavkům TP 66 (druhý obrázek k čl. 2.4.6 TP 66, 2. vydání).
Značky na žlutozeleném pozadí byly čtvercové, pod nimi byly samostatné již nezvýrazněné dodatkové
tabulky.
Značení zřejmě prováděla firma Gefab.

neděle 26. dubna odpoledne – D 1, oprava v km 9 až 0 vlevo

V úseku se opakovaně vyskytly přenosné značky, které byly zatíženy na výšku více než dvěma
podkladními deskami, viděl jsem tři desky nad sebou a někde dokonce tři desky zatížené šikmo
uloženou čtvrtou deskou. Jedná se o porušení standardu ŘSD PPK – PRE a porušení TP 66. Toto
řešení ohrožuje bezpečnost provozu, nejvýše mohou být dvě desky nad sebou.
Poznámka: stejná vada se tentýž den v podvečer vyskytla na Štěrboholské radiále v prostoru uavírky
mezi Lanovým mostem a ulicí Rabakovskou.
Obě uzavírky zajišťovala firma Proznak.

Oba druhy vad jsme různým firmám již dříve opakovaně vytýkali. Jistě se shodneme, vážený pane
Devero, že má-li být společné úsilí ŘSD a asociace ke zkvalitnění dopravního značení úspěšné, musí jít
členové asociace příkladem ostatním firmám.
Prosím Vás o zprávu o opatřeních přijatých asociací, aby k podobné nekázni již nedocházelo.

S pozdravem
Michal Prášil

provozní úsek GŘ
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-140 00  PRAHA 4
Tel: 241 084 414
Fax: 241 084 480
michal.prasil@rsd.cz
http://www.rsd.cz,
http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni
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