OBECNI ÚŘADPSÁRY
Silniční správní úřad
Pražská 137

252 44 Psáry
Sp. Zn:OU/02791/19
Vyřizuje; Ing. Renáta Jašková

VPsárechdne25.9.. 2019

Zvláštní užívání části místní komunikace Hlavní v Dolních Jirčanech

Rozhodnutí

Siln iční správní úřad Obecniho úřadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
odst. 5 písm b) žák.č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dálejen^"zákon") a po provedeném řízeni podle zákonač. 500/2004 Sb. správní řád, po
předchozím projednánis vlastníkem pozemní komunikace,kterýmjeobecPsárya s dotčenými
organy a organizacemi

povoluje

^t2 5.°.dst' 6Plsm' e) zákona, zvláštní užívání komunikace Hlavní od křižovatky sil.
I/,1,05 p,ražská.,vdélceccaloom' ulice Podél hřbitovní zdi od křižovatky s úl. Hlavní po

řTO,
,

se

křižovatku se sil. 11/105 Pražská v doběod 8 - 19 hod. v sobotu dne 12. 10.2019
pro účely pořádání společenské akce - Dýňobraní
zadodržení následujících podmínek:
l.

Popis uzavřeného úseku:

Usek komunikace Hlavni - náves v délce cca 100 m v době od 8

19 hod. dne

12. 10.2019vč. částipodélhřbitovní zdi a prostor návsi.

2. Odpovědná osoba zadodržení podmínek tohoto rozhodnuti je p. Vlasta Málková
3. Začáteka konec uzavřeného úsekubudeoznačenpřenosnými zábranamia DZBl - zákaz
vjezdu všech vozidel a dozor nad dodržováním opatření budou mít strážníci Městské
policie Jesenice.

4. Označeniuzavírky dopravními značkami a zařízeními budezajištěnoorganizátorem akce
tJ-obcí Psáry,Pražská137,25244Psáry navlastni náklady.

5. Obec^Psáryodpovídá zastavdopravního značení poceloudobutrvániuzavírky a pojejím
ukončení musí být dopravní značení odstraněno.

policlecR'doPravníinsPektorát Prahavenkov-Jihvydala dne 13.2.2019podčj.KRPS-

28662-1/CJ-2019-011406 souhlasné stanovisko s dočasnou uzavírkou.
7

Podobuuzavírky budeumožněnvjezdvozidlůmintegračního záchrannéhosystému.

Uzavřená část komunikace lze objet po místních komunikacích.
Účastniciřízeni:

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry252 44 , IČ:00241580

Odůvodnění . ., .

", __. _.,

!Sa-Tpo"proÍednán'i žádostitak,jakjevevýrokuuvedeno.
Poučeni

_. . ". , ,.^

^^s^l?^é^e:&?s
Stfedo?esk7hokrajepodámmuzdejšho^mhoojg^.^ ^ ^ ^ ^^u).
Old^ánrp 7oťi tomuto

rozhodnuti nemá odkladný účinek (§ 24,

odst. 4 "zaKona j.

Renáta Sedlákoi

silniční správní úřad

pověřenáúřední osob

SSr

y, Pražská

137, Psáry 252 44, IČ:00241580

^S^chrannysborStředočeskéhokraje,JanaPalacha1970,Kladno272Ol,IC:708
^ni střed. kozáchrannéslužbyStředočeskéhokraje,Vančurová1544,Kladno272Ol,IC:

?o?2čR,dopravníinspektorát,Masa^kovo^70^Mnichovice
Měs^a"pohcre Jesenice.

Budějovická 303,

252 42 Jesenice

V souladus uši.§8od..l pis..c)z.k.634/2004Sb.o sprivnichpopla.cichjezadáte,odsprtvnihopoplatku
osvobozen.

