
VYHRAZENÉ PARKOVACÍ MÍSTO  

Kód prvku

Součást trasy 

GPS souřadnice  ° ' . '' N ° ' . ''  E

Měření provedl Dne   .  . 

1 Počet parkovacích míst celkem

2 Počet parkovacích míst vyhrazených pro osoby těžce pohybově postižené

3 Počet parkovacích míst vyhrazených pro osoby doprovázející dítě v kočárku

4 Typ vyhrazeného parkovacího místa

5 Orientace vyhrazeného parkovacího místa

6 Materiál povrchu 

7 Velikost mezery roštu  mm

8 Nerovnosti povrchu

9 Poruchy povrchu 10 Četnost poruch

11 Svislé dopravní značení 

12 Vodorovné dopravní značení 

13 Délka místa  m

litý beton litý asfalt

betonový panel betonová dlažba

kamenná dlažba keramická dlažba

kovový rošt kov

dřevo nezpevněný povrch

jiný - uveďte

rovný povrch bez nerovností

mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi

zvlněný povrch s velkými nerovnostmi

povrch bez poruch

menší poruchy povrchu velká

větší poruchy povrchu malá

pro osoby těžce pohybově postižené

pro osoby doprovázející dítě v kočárku

podélné

kolmé

šikmé

ano ne

ano ne

2016

0

1

4,4

5

M0.1

49 24 33 898 15 34

Jan Matouš ek

178

11

04

U prodejny v ulici Na Dolech 109 v Jihlavě

-

15



14 Šířka místa  m

15 Manipulační plocha

šířky  m

16 Podélný sklon  %  %  %  %

17 Příčný sklon  %  %  %  %

18 Je toto vyhrazené místo nejblíže vchodu / východu z příslušného objektu?

19 Přístupnost vyhrazeného parkovacího místa

20 Typ obrubníku  

21 Šířka navazující komunikace u obrubníku  m

22 Výška obrubníku  mm  mm  mm

23 Podélný sklon u obrubníku  %  %  %

24 Příčný sklon u obrubníku  %  %  %

25 Varovný pás

26 Délka  m

27 Šířka  m

28 Hmatová kontrastnost

29 Barevná kontrastnost

30 Materiál povrchu 

31 Velikost mezery roštu  mm

samostatná pro toto vyhrazené místo

sdílená se sousedním vyhrazeným místem

ano ne nelze určit

z úrovně pozemní komunikace

z komunikace pro pěší přes obrubník

snížený nesnížený

ano ne

sklopený zapuštěný

klasický obrubník obrubník z kostek

ano ne

ano ne

z komunikace pro pěší přes šikmou plochu

litý beton litý asfalt

betonový panel betonová dlažba

kamenná dlažba keramická dlažba

kovový rošt kov

dřevo nezpevněný povrch

jiný - uveďte

4,0

1,0

-1,5

-1,0

2 +

0,52,0

-0,5

1,0

0

1,0

2,5

0,5

3,5

2,5

0 0

3,5

-1,5



32 Nerovnosti povrchu

33 Poruchy povrchu

34 Četnost poruch

35 Šířka šikmé plochy  m

36 Podélný sklon šikmé plochy  %  %  %

37 Příčný sklon šikmé plochy  %  %  %

38 Šířka navazující komunikace u šikmé plochy  m

39 Varovný pás

40 Délka  m

41 Šířka  m

42 Hmatová kontrastnost

43 Barevná kontrastnost

Poznámky

ano ne

ano ne

ano ne

větší poruchy povrchu

malá

rovný povrch bez nerovností

mírně zvlněný povrch s malými nerovnostmi

zvlněný povrch s velkými nerovnostmi

povrch bez poruch

menší poruchy povrchu

velká



 


