
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn:OU/02727/19

Vyřizuje; Ing. Renáta Jašková
VPsárechdne 17.9.2019

Zvláštní užívání části místních komunikací Horní a Sportovců v Dolních Jirčanech

Rozhodnutí

Sňnicní ̂ právní úřad Obecního úfadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
ods,t5p!sm', b). zak'.č- 13/1997. sb; ° Pozemních komunikacích ve znění'pozdějších"předpisů

^ jen "zákon") a po provedeném řízeni podle zákona é. 500/2004 Sb. správní řád,
předchozím projednání s vlastníkem pozemní komunikace, kterým je obecPsáot 'a~sdoteenými
sny a.^rgmlzacemi na zákla'jě žádosti SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Dolní
Jirčany, IC: 65996518, Hlavní 43, Dolní Jircany, 252 44 Psáry ze dne 9. 9.2019"

povoluje

p0
:. ..

i,25 odst; tpísm' . e) zákona' zvláštní užívání komunikací Horní a Sportovců od

^sesil^ K Ořechovce v délce cca 200 m (ulice podél fotbalového tííště)'a od
s ul.jportovců po křižovatku se sil. Hlavní (ulice podél tenisových-kurtů)'v délce

rovné?__cca_200 m, vdobe>d 8 -A5 hod- vs(>bot" dne'21. 9.2019 pro úeely"pořa~ďm'i
společenské akce - hasičská soutěž Memoriál Jaroslava Štíbra za-ďoďržení''ná'sleduilí^
podmínek:

l

6.

7.

Popis uzavřeného úseku:

Usek komunikací Horní od křižovatky s ulicí K Ořechovce podél fotbalového hřiště až ke
križoyatee s ulici sportovců v délce cca 200 m bude v době od 8 - 15-hoď."v'sobotu"dne
21.'?'2019 nePruÍezdný a úsek ulice Sportovců bude od křižovatky s ulici Horní
krizovou s ulicí Hlavní v délce cca 200 m bude průjezdný jedním jízdním pruhem
Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je p. MilosÍav Burian
Začátek a konec uzavřeného úseku bude označen přenosnými zábranami a DZ B l - zákaz
vjezdu všech vozidel a začátek a konec úseku s omezenou průjezdnosti-bude'oznréen
přenosnými zábrmami a DZ B 29 - zákaz stání. Dozor nad dodržováním opatření-buďou
mít strážnici Městské policie Jesenice.
Oznaéem uzavírky dopraYmmi značkami a zanzenimi bude zajištěno organizátorem akce
t).

^ 

obci Psáry, Pražská 137, 252 44 Psaly na vlastni náklady.
Obec^Psáry odpovídá za stav dopravního značeni po celou dobu trváni uzavírky a po jejír

musí být dopravní značení odstraněno.

n^e,% ̂Tv^í. i?"s?ektora.t praha venkov - Jih vydala dne 13.2.2019 pod čj. KRPS-
28662-1/CJ-2019-011406 souhlasné stanovisko s dočasnou uzavírkou.
Po dobu uzavírky bude umožněn vjezd vozidlům integračního záchranného systému.



Uzavřenou část komunikace lze objet po místních komunikacích.

Odůvodněni , .. ., "_"..,

VzHlede. k -u.e^^ ̂ ^r:^;^^oSrS^
SP^Ů odtíižovat^^sil^  (^?^^^^S SZÎ 11^^ totó)

:^^^^'Sp^^^^^^^^l^^^^^ha^ka
v době od 8 - l'5, hod-lsobo, ldne2^S,pro5u2c5eoyd^lrp ^sm°.ťeTzakona, TO^ Obecni

S^.SS-lS^'^^ Í SÍ^ ?SS 5'S^
prole dnani žádosti tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučeni . . _. , . -i

=s^S^'s^Í-^^s=s
S^Í^^^^^7^^S^S^ 24, odst. 4 "zákona").
Od^aní"proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (. § Zt, ousi. ̂ ".

^/t
Renáta Sedláková
silniční správní úřad

SSSSska 137, Psary 252 44, 10:00241580

^?m.ch^ sbo. Středočeského k^e, Jana Palacha 1970, Kladno 272 Ol, IC: 708
^i s^sko záchranné služby S.edoceského ̂e. Vančurová 1544, Kladno 272 Ol. IC:
?oS9 2Č6R, dopravní inspektorát, Masaiykovonám708, Mnichov. ce

Městská" policie Jesenice, Budějovická 303, Jesenice

V souladu s us.. 68 odst. l plsn,. c) ̂ . 634/2004 Sb. o sp^nich poplatc.hje zadáte. od sp.avn.ho poplatku
osvobozen.


