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Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad — oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
12000 Praha2

Spis. ZN. výst.:58217/2014/Ko V Praze dne 20.10.2014
MUCE 58531/2014 osu

vyřizuje: Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
tel/e-mail: 221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

Sta o en p o ii upravy provozu na ozemn ko unik ci -

avír sil. 111105 haváYe — Psár — Jílové u Prah

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 předpisu po vyjádření Policie ČR, Dl Praha venkov —JIH ze dne 7.10.2014

stanoví
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. 11/105,11/603, 11/104, 11/106, 111/00315, 111/1051

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
uzavírku sil. 11/105 mezi obcí Psáry a městem Jílové u Prahy (Radlík) z duvodů havarijního
stavu propustku a silničního tělesa.
Termín: 18.10.2 1 do odstran ní závad

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

se provádějĺ 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 podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve
věci dodatečného povolení uzavírky sil. II/l 05 vydaného pod č.j.: výst 5821 7/Ko dne
20.10.2014. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto
rozhodnutím.

3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značenĺm bude
překryto a po ukončení akce bude uvedeno do puvodního stavu.

4. Žadatel bude provádět pravidelnou kontrolu a údržbu dopravního značení.

5. Osazení dopravního značení zajistí Josef Barša ADSIJM, IČO 64743608, Lidická 7, 273 51
Unhošť. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit
další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
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Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle ~ 77 odst. 1 písm. a) zákona na
základě žádosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IČO 00066001.
Zborovská 11,15021 Praha 5.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy

komunikací OSU
“otisk razítka“

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
ADSUM, IDDS: 3vsy5ys

Na vědomí:
Krajské ředitelství Policie středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if
Obec Psáry, JDDS: rvhbuxe
Uzemní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wmjmahj
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73


