
Příloha č. 2 

 

Rameno A 

Na rameni A směrem ke křižovatce se nachází 2 kusy podélného dopravního značení V10e – Vyhrazené 

parkoviště a k nim odpovídající počet svislých dopravních značek IP 12 – Vyhrazené parkoviště 

s dodatkovými tabulkami E13 – Text nebo symbol, které vymezují, jaké vozidlo může vyhrazené 

parkoviště používat. 

Přes rameno A na hranici křižovatky se nachází vodorovné dopravní značení V7a – Přechod pro chodce.  

Na rameni A směrem ke křižovatce se také nachází vodorovné dopravní značení V 13 – Šikmé 

rovnoběžné čáry. 

Na rameni A směrem ke křižovatce se také nacházejí 2 svislé dopravní značení P4 – Dej přednost v jízdě 

a druhá svislá dopravní značka B24b – Zákaz odbočení vlevo.  

Na rameni A směrem od křižovatky se nachází pouze svislé dopravní značení B28 – Zákaz zastavení. 

Na rameni A se nenachází vodorovné dopravní značení V2a – Podélná čára přerušovaná.  

Rameno B 

Přes rameno B na hranici křižovatky se nachází vodorovné dopravní značení V7a – Přechod pro chodce.  

Na rameni B se nachází vodorovné dopravní značení V2a – Podélná čára přerušovaná.  

Na rameni B směrem ke křižovatce se nachází pouze svislé dopravní značení P2 – Hlavní pozemní 

komunikace.  

Na rameni B směrem od křižovatky se nachází svislé dopravní značení B28 – Zákaz zastavení. 

Ve vzdálenosti několika desítek metrů se na rameni B směrem od křižovatky nachází svislé dopravní 

značení A12b – Děti.  

  



Rameno C 

Přes rameno C na hranici křižovatky se nachází vodorovné dopravní značení V7a – Přechod pro chodce.  

Na rameni C směrem ke křižovatce se nachází svislé dopravní značení P4 – Dej přednost v jízdě. 

Na rameni C směrem od křižovatky se nachází svislé dopravní značení B24b – Zákaz odbočení vlevo.  

K tomuto zákazu se dále vztahuje značka B2 – Zákaz vjezdu, která se nachází před vjezdem do 

jednopruhové jednosměrné komunikace, kde se nachází Knihovna města Mladá Boleslav a budova 

firmy Škoda Mezinárodní prodej, jež ústí do ulice Husova na rameno A. Tato značka B2 je v současné 

době otočena (viz další obrázek). Přes tento výjezd z boční ulice se také nachází vodorovné dopravní 

značení V7a – Přechod pro chodce. 

Na rameni C směrem od křižovatky se nachází vodorovné dopravní značení V13 – Šikmé rovnoběžné 

čáry, ovšem na tomto rameni jsou ve žluté barvě. 

Na rameni C směrem od křižovatky se nachází několik kusů podélného dopravního značení V10e – 

Vyhrazené parkoviště a k nim odpovídající počet svislých dopravních značek IP 12 – Vyhrazené 

parkoviště s dodatkovými tabulkami E13 – Text nebo symbol, které vymezují, jaké vozidlo může 

vyhrazené parkoviště používat. A také 2 parkovací místa, která jsou označena vodorovným dopravním 

značením V10e – Vyhrazené parkoviště, ovšem tato místa k sobě nemají svislé dopravní značení. 

 

 

 

 



Rameno D 

Na rameni a se nachází vodorovné dopravní značení V2a – Podélná čára přerušovaná.  

Na rameni D směrem ke křižovatky se nachází vodorovné značení V11a – Zastávka autobusu nebo 

trolejbusu, vodorovné značení V10e – Vyhrazené parkoviště – v tomto případě se jedná o 2 značky, 

které vyhrazují 2 parkovací místa.  

Dále se na rameni D směrem ke křižovatce nachází svislé dopravní značení IP12 – Vyhrazené parkoviště 

s dodatkovou tabulkou E13 – Text nebo symbol – která vymezuje, jaké vozidlo může vyhrazené 

parkoviště používat, v jaký den a v jakou denní hodinu. 

Na rameni D směrem od křižovatky se nachází pouze svislé dopravní značení B28 – Zákaz zastavení. 

Na rameni D směrem ke křižovatce se v současné době nenachází svislé dopravní značení P2 – Hlavní 

pozemní komunikace. 

 


