
Typ Stav *1 Údaje na značke Typ *2 Stav *3

755 Spojná (III/1054) RSC BSK IP6 Zvýrazniť *Retroreflexný obrys ES Vyhovuje Orezať zeleň
756 Spojná (III/1054) RSC BSK IP6 Zvýrazniť *Retroreflexný obrys ES Vyhovuje

488 NS-1,5 18
6 NS-3,0 2
0 NS-3,5 101
6 NS-4,0 116

381 NS-4,5 57
169 NS-5,0 5

OBEC MILOSLAVOV

Umiestnenie *5 Poznámka

ZD
Z 

*4

PRÍLOHA Č.: 03 TABUĽKOVÝ PREHĽAD - ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
NosičČ.ZDZ Lokalita / Ulica Správca 

komunikácie
Zvislé dopravné značenie

VÝ
KA

Z 
ZD

Z

novonavrhované stĺpiky (ks)Zvislé dopravné 
značenie (ks)

Na odstránenie

Existujúce Vyhovuje

Novonavrhované

Existujúce Poškodené
Existujúce Poškodené

Existujúce Starý typ
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NosičČ.ZDZ Lokalita / Ulica Správca 

komunikácie
Zvislé dopravné značenie

Legenda:
*1 Zvislé dopravné značenie - Stav ZDZ

Vyhovuje dopravná značka je nainštalovaná a vyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Starý typ dopravná značka je nainštalovaná ale nevyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Poškodená dopravná značka je poškodená, nevyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Zlý tvar dodatková tabuľa nezobrazuje správny tvar križovatky
Pridať dopravná značka nie je nainštalovaná, navrhnutá na pridanie
Zvýrazniť dopravná značka je nainštalovaná, vymeniť alebo zvýrazniť fluorescenčným podkladom
Dočasná dopravná značka je dočasná (na určitú stanovenú dobu po zmene značenia)
Odstrániť dopravná značka navrhnutá na odstránenie

*2 Nosič - Typ
BS-NN existujúci betónový stĺp NN vedenia
OS-VO existujúci oceľový stĺp verejného osvetlenia
OS-OR existujúci oceľový stĺp verejného rozhlasu
ED existujúci drevený stĺp
EOK existujúca oceľová konštrukcia
ES existujúci oceľový stĺpik
ES-d existujúci oceľový dvoj-stĺpik
EU-St existujúce uchytenie na stenu
NS-x novonavrhovaný oceľový stĺpik Fe/Zn DN60mm, dĺžky x m.
NS-v novonavrhovaný oceľový stĺpik s výložníkom
(ES) NS existujúci nevyhovujúci stĺpik nahradený novým stĺpikom
SU špeciálny úchyt
KV vybetónovanie, príp. kotvenie spomaľovacích prahov do vozovky

*3 Nosič - Stav
Vyhovuje nosič vyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Ponechať nosič po odstránení značky ponechať
Poškodený nosič je značne skorodovaný, nabúraný ohnutý alebo inak znehodnotený
Vyvalený nosič je vyvalený zo zeme a neplní svoju funkciu
Navrhovaný novonavrhnutý nosič pre novonavrhovanú značku (Príp. kotvenie pre spomaľovací prah)
Dočasný dočasný nosič pre dočasnú dopravnú značku (na určitú stanovenú dobu po zmene značenia)
Odstrániť nosič po odstránení značky odstrániť

*4 Vyznačenie počtu značiek umiestnených na stĺpiku
*5 Umiestnenie

požiadavky na umiestnenie značky
*Farba písma *Farba pozadia
Čierna existujúca značka Tmavošedá zrušená položka / číslo sa nenachádza na výkrese Zelená V správe mesta Sliač
Červená novonavrhovaná značka Šedá V správe VÚC (Regionálna správa ciest)
Oranžová značka na odstránenie Žltá V správe SSC
Fialová dočasná značka Biela V správe obce

Fialová Súrne doplniť značenie! Nebezpečná situácia
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