
OBECNĺ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn: OU/2140/16 -2

Vyřizuje: Renáta Sedláková V Psárech dne 18.62016

Zvláštní užívání části místní komunikace Hlavní, v Dolních Jirčanech

Uzavírka části místní komunikace Hlavní, v Dolních Jirčanech

Rozhodnutí

Silniční správní úřad Obecního úřadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle * 40
odst.5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) a po provedeném řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, Po
předchozím projednání s vlastníkem pozemní komunikace, kterým je obec Psáry a s dotčenými
orgány a organizacemi

1) povoluje uzavírku
v souladu s * 24 „zákona“ na základě žádosti Obce Psáry, Pražská 137, Psáry IC: 00241580
‚ z důvodu konání společenské akce — dožínkové slavnosti,
úsek komunikace Hlavní na pozemku par.č. 645/1 v kú Dolní Jirčany - náves, od křižovatky
se sil. 11/105 vč. prostoru před čp. 3 (obchod, hospoda), ulice podél hřbitovní zdi, ul. K Lůžku
od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku s ul. U Sv. Jána - bude neprůjezdný v době od 8 - 20
hod. v sobotu dne 27.8.20 16

za dodržení následujících podmínek:

1. Popis uzavřeného úseku: Dolní Jirčany -

komunikace Hlavní od křižovatky se sil. II/lOS Pražská v délce cca lOOm,
ul. podél hřbitovní zdi od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku se sil. 11/105 Pražská
ul. K Lůžku od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku s ul. U Sv. Jána
v době od 8 - 20 hod. v sobotu dne 27.8.2016

2. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je p. Vlasta Málková
3. Začátek a konec uzavřeného úseku bude označen přenosnými zábranami a DZ Bl — zákaz

vjezdu všech vozidel a dozor nad dodržováním opatření budou mít strážníci Obecní policie
Jesenice.

4. Označení uzavírky dopravními značkami a zařízeními bude zajištěno organizátorem akce
tj. obcí Psáry, Pražská 137,25244 Psáry na vlastní náklady.

5. Obec Psáry odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky a po jejím
ukončení musí být dopravní značení odstraněno.

6. Policie CR, dopravní inspektorát Praha venkov - Jih vydala dne 22.4.2016 pod čj. KRPS
124036-2/CJ-2016-Ol 1406 souhlasné stanovisko s dočasnou uzavírkou.

7. Po dobu uzavírky bude umožněn vjezd vozidlům integračního záchramiého systému.



Uzavírku bude možné objet po místních komunikacích.

povoluje podle ~ 25 odst. 6 písm. e) zákona, zvláštní užívání komunikace Hlavní od
křižovatky se sil. II/lOS Pražská v délce cca I OOm, ulice podél hřbitovní zdi od křižovatky
s ul. Hlavní Po křižovatku se sil. 11/105 Pražská, ul. K Lůžku od křižovatky s ul. Hlavní po
křižovatku s ul. U Sv. Jánav době od 8 - 20 hod. v sobotu dne 27.8.2016
pro účely pořádání společenské akce — dožínkové slavnosti

za dodržení následujících podmínek:

1. Zábor veřejného prostranství se povoluje na komunikace Hlavní od křižovatky se sil.
II/lOS Pražská v délce cca lOOm, ul. podél hřbitovní zdi od křižovatky s ul. Hlavní po
křižovatku se sil. 11/105 Pražská, ul. K Lůžku od křižovatky s ul. Hlavní Po křižovatku
s ul. U Sv. Jána v době od 8 - 20 hod. v sobotu dne 27.8.2016 pro účely pořádání
společenské akce - dožínkové slavnosti.

2. Po ukončení záboru veřejného prostranství je žadatel povinen uvést prostor do původního
stavu, při instalaci stánků a ostatního vybavení nesmí dojít k poškození krytu vozovky.

3. Policie CR, dopravní inspektorát Praha venkov - Jih vydala dne 22.4.2016 pod čj. KRPS
124036-2/ČJ-2016-01 1406 souhlasné stanovisko se zvláštním užíváním komunikace.

Účastníci řízení:
Obec Psáry. Pražská 137, Psáry 25244, IC: 00241580

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení omezení obecného užívání na komunikace Hlavní od
křižovatky se sil. 11/105 Pražská v délce cca I OOm, ul. podél hřbitovní zdi od křižovatky s ul.
Hlavní po křižovatku se sil. 11/105 Pražská, ul. K Lůžku od křižovatky s ul. Hlavní Po
křižovatku s ul. U Sv. Jána v době od 8 - 20 hod. v sobotu dne 27.8.2016 pro účely pořádání
společenské akce - dožínkových slavností ‚ je v souladu s ~ 24 „zákona“ a současně žádost o
zvláštní užívání komunikace dle ~ 25 odst. 6 písm. e) zákona, rozhodl Obecní úřad Psáry jako
příslušný silniční správní úřad ve smyslu * 40 odst. 5 písm. b) „zákona“ Po projednání žádosti
tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust. ~ 81 a ~ 83 zák. č. 500 2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisu do 1 5 dnu ode dne doručeni k Odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (~ 24, odst. 4 „zákona“).



Účastníci:
Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 25244, IC: 00241580

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno 272 01, IC: 708
85371
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 272 01, iČ:
75030926
Policie ČR, dopravní inspektorát, Masarykovo nám 708, Mnichovice
Obecní policie Jesenice, Budějovická 303, Jesenice

V souladu s ust. *8 odst.1 pism. c) zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích je žadatel od správního poplatku
osvobozen.




