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V Praze dne 20.3.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 43/2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu žadatele 3K značky s.r.o., IČO 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, ze
dne 15.3.2018, po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH ze dne 16.3.2018
stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na sil.
II/105 v Psárech, Jílovém u Prahy – Radlíku, Jesenici, okružní křižovatka na přeložce
II/105 a účelová komunikace Cihlářská v Psárech , v souladu s § 61 odst.3 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Dopravní značení bude osazeno :
V termínu:

od

3.4.2018

do

7.4.2018 I.etapa

od

8.4.2018

do

11.4.2018 II.etapa

od 12.4.2018

do

31.6.2018 III.etapa

Velikost dopravního značení :
Provedení dopravního značení :

základní rozměrová řada
reflexní

Důvod : Stavba přeložky sil. II/105 v Psárech – Dolních Jirčanech .
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných
technických norem.
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.
4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
Odpovědná organizace: PORR a.s.

kontaktní osoba : p. Petr Škvařil

tel.: 606 659 685
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Odůvodnění:
Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská19,120 00
Praha 2 , stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání
s dotčenými orgány Policie ČR a po zjištění, že povolená přechodná úprava je z dopravního a
veřejného zájmu únosná.
Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení částečné uzavírky sil. II/105 při
realizaci stavby přeložky sil. II/105 v Psárech – Dolních Jirčanech.
Městský úřad Černošice , OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací posoudil žádost včetně
příloh a dospěl k závěru, že podaná žádost je důvodná.
Správní orgán stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst.
1 písm. c) zákona o silničním provozu.
Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst.5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"
Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, OÚ
Psáry.
Se žádostí o vyvěšení vyhlášky a vrácení s potvrzením o vyvěšení zpět na MěÚ Černošice.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Obdrží:
3K značky s.r.o., IDDS: 7qpdp9i
sídlo: Jiráskova č.p. 1519, 251 01 Říčany u Prahy
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe
Na vědomí :
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

