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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  -                       
částečná uzavírka sil. II/105 – Psáry – Jílové - povodně 2013 

 
Městský úřad Černošice, OSÚ oddělení  dopravy a správy komunikací, příslušný podle ust. § 
124, odst 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, po    vyjádření Policie ČR, DI Praha  venkov – JIH ze dne 6.11.2013 

s t a n o v í 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění p. p., a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění p. 
p., přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci  

Komunikace :   sil. II/105, II/603, II/104, II/106, III/00315, III/1051 

Dopravní značení bude upraveno podle situačního náčrtu, který je nedílnou součástí tohoto 
stanovení v  následujícím rozsahu : 

Jedná se o osazení přenosného svislého dopravního značení na uvedených komunikacích pro 
omezení provozu na sil. II/105 mezi obcí Psáry a městem Jílové u Prahy z důvodů zajištění 
havarijního stavu propustku a zemního tělesa po povodni v červnu 2013. 

Termín: osazení ihned – do odstranění závad na komunikaci  

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení bude 
instalováno v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích.  

2. Realizace přechodné úpravy provozu je z důvodů zajištění havarijního stavu propustku a 
zemního tělesa na silnici II/105. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného 
dopravního značení, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno. 

3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního 
provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní 
značení změnit. Po ukončení akce bude dopravní značení uvedeno do původního stavu. 

 

Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona  na 
základě žádosti Josef Barša ADSUM, IČO 64743608, Lidická 7, 273 51 Unhošť. 
 
 

Olga Kopřivová v.r. 
referent oddělení dopravy a správy                                                                 

komunikací OSÚ 
"otisk razítka" 
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Příloha: 

Situace dopravního značení. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
ADSUM, IDDS: 3vsy5y5 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx 
Krajské ředitelství Policie středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 
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