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PROJEKT


NA UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
PODLE VYHLÁŠKY č. 30/2001 Sb.



INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ




	MÍSTO:		Město Proseč, okres Chrudim



	OBJEDNATEL:	Město Proseč
				Proseč 18
				539 44  Proseč u Skutče



	DODAVATEL:	RAFFAEL INFO ART s.r.o.
				Červeným Kostelec 
				pobočka Opatov 118
				569 12 Opatov
				tel. 607 762 774
				e - mail: kontakt@raffaelart.cz 						http: www.raffaelart.cz
	

Projekt obsahuje 17 listů obrazové části včetně titulní strany a 5 listů psaného textu včetně této úvodní stránky. Dohromady obsah 22 listů.
	


Průvodní zpráva

Na základě požadavku Města Proseč navrhujeme informačně orientační naváděcí systém pro označení komunálních cílů a firem.
Značení komunálních cílů: směrové značky IS 24a možno použít v oboustranném provedení. 
Značení podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. je v souladu s požadavky normy ČSN EN 12899-1 a realizace je prováděna podle technických podmínek TP 65, II. vydání.
Výhledově značení firem: směrové značky stejné konstrukce, jako značky IS 24.



Rozměry, barevná kombinace a provedení

Značky IS 24a, 1000 x 200 mm, hnědý podklad, bílé písmo a šipka, černý piktogram na bílém podkladě s černou konturou, provedení FeZn plech v rámečku Al s bočním nebo středovým uchycením, folie reflexní. Výjimku tvoří stanoviště č. 1, rozměr značky 800 x 200 mm a stanoviště č. 5, rozměr značky 700 x 160 mm. Jmenované stanoviště značky nereflexní. Značky pro značení firem 1000 x 200 mm, barevná kombinace bude určena dodatečně.  Značky jsou navrženy podle jednotlivých stanovišť, které jsou součástí grafického vyobrazení. 



Způsob uchycení značek

Značky na sloupy VO a značky na nové sloupky s bočním nebo středovým uchycením se upevňují nerez páskou Bandimex. Značky s bočním nebo středovým uchycením se osazují držáky z hliníkové slitiny. Spojovací materiál FeZn nebo nerez. Vzdálenost uchycení značky v průjezdním profilu min. 0,5 m kraj značky od hrany chodníku nebo od krajnice vozovky. Vzdálenost nejnižší značky od země min. 2,5 m na spodní hranu značky.




Zpracoval: Miroslav Navrátil						
Opatov 18. 10. 2013


















ROZPIS ZNAČEK PRO JEDNOTLIVÁ STANOVIŠTĚ
Značky Is 24a, rozměr 1000 x 200 mm, 800 x 200 mm a 700 x 160 mm

	
Vysvětlivky: NS – nový sloupek, VO – sloup veřejného osvětlení nebo jiný sloup v majetku obce, 1) až 12) – číslo stanoviště
Poznámka: Pokud je na oboustranné směrovce z druhé strany jiný nápis, je to v rozpisu
uvedeno.

Oboustranná značka reflexní, 800 x 200 mm  
 	
1) 	VO 	I  Veřejné WC  >		                                
			
		                                                                             
	Oboustranné značky reflexní ze směru Skuteč, 1000 x 200 mm  

2)	NS        I Městská knihovna  >	
I  Sportovní areál ZŠ  >			
I  Planetární stezka  >			 	      
		I  Muzeum dýmek >       		                                                                             
                          I  <  Veřejné WC             

	Oboustranné značky ze směru Skuteč, reflexní, 1000 x 200 mm    
	                                            
3)	VO	I  < Městský úřad, pošta   z druhé strany:      ^  Turistická ubytovna I   
I  < Kostel sv. Mikuláše	 		      ^  Fotbalové hřiště   	    I
I  Evangelický kostel ^                                   ^  Toulavcovy maštale I    	   
                   	I  Sport. Areál ZŠ  ^  	 	 	      Kostel sv. Mikuláše >  I  	        
             		I  Rychtářovy sady  ^  	                                Městský úřad, pošta >  I  	
                          I  Ergoeduka  ^  	                           ^  Sběrný dvůr a výkupna  I  
  
Oboustranné značky ze směru Skuteč, reflexní, 1000 x 200 mm    

4)	VO 	^  Rychtářovy sady     I		z druhé strany:      I ^  Muzeum dýmek    
Městská knihovna  >  I 	   		      	    I < Městská knihovna  
		      Sport. areál ZŠ >  I	                                           I <  Sport. areál ZŠ       	
                                                  
              Jednostranná značka středová, reflexní, 700 x 160 mm  

5)	VO 	< Planetární stezka                                 				
	
              Oboustranné značky ze směru Budislav, reflexní, 1000 x 200 mm    	

6)	VO	I < Městská knihovna                 z druhé strany:  Městská knihovna     >  I
		I <  Sport. areál ZŠ                                               Sport. areál ZŠ          >  I	

		 



              Oboustranné značky ze směru Budislav, reflexní, 1000 x 200 mm    

7)	VO	I Turistická ubytovna >                
		I < Muzeum dýmek                                          
                          I < Městský úřad, pošta                                               
	
              Oboustranné značky ze směru Skuteč, reflexní, 1000 x 200 mm   

	VO 	I Sport. areál ZŠ  >
		
	Umístění značek na sloupu, půdorys:

					O 
					 
	     Pohled ze směru Budislav        Pohled ze směru Skuteč 


            
  	Oboustranné značky ze směru Skuteč, reflexní, 1000 x 200 mm    	

8)	NS	I ^  Městský úřad, pošta              z druhé strany:  Toulavcovy maštale  > I                                                          
                          I ^  Muzeum dýmek                                              Turistická ubytovna  > I                                                          
		I ^  Veřejné WC                                                    Fotbalové hřiště        > I  
                          I ^  Ergoeduka                                                   Sběrný dvůr a výkupna > I  
                          I ^  Bankomat                                                      Parkoviště bus a nákl. > I  

Oboustranná značka reflexní, 1000 x 200 mm   
 	
9) 	VO 	I < Turistická ubytovna  		                                
			

  	Oboustranné značky ze směru Skuteč, reflexní, 1000 x 200 mm    	

10)	VO	I ^  Park gen. Svatoně a kpt. Sošky z druhé strany: ^ Městský úřad, pošta I
		I ^  Rozhledna Terezka                                            ^  Muzeum dýmek      I                       
		I <  Praktický lékař                                                         Praktický lékař  > I

  	Oboustranná značka reflexní, 1000 x 200 mm  
  	
11) 	VO 	<  Rychtářovy sady I  	


Celkem 32 ks značek, 
s toho 1 ks 800 x 200 mm oboustranná, 1 ks 700 x 160 mm jednostranná, 
30 ks 1000 x 200 mm oboustranné 




Zpracoval: Miroslav Navrátil, Rafael Info Art s.r.o.
	      pobočka Opatov 118, mob. 607 762 774		
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Situace s vyznačením polohy sloupu VO, nebo
nového sloupku, 
rozmístění značek pro jednotlivá stanoviště.





