
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn:OU/02790/19

Vyřizuje: Ing. Renáta Jašková
V Psárech dne 17. 9.. 2019

Zvláštní užívání části místní komunikace Hlavní v Dolních Jirčanech

Rozhodnutí

SnniT právní úřad Obecního úřadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
odŽ5p!sm.bLzak'_č^ 13/1997, sb; ° Pozemních komunikacích ve zněni~po2dějŠÍchu před^i^
:dal,e^","záko"") a po Provedeném řízeni podle zákona 6. 500/2004 Sb. správní fód^

toání s vlastníkem pozemní komunikace, kterým je obec Psárv a s dotčenvml
organy a organizacemi

povoluje

podie §"25.0dst'6 písm'e) zákona- zvláštní už'vání komunikace Hlavní od křižovatky se sil.
II^05. _pražskávdé!ce. ct:a.. loom' "lice Podél hřbitovní zdiod-křižovatky"suÍ. 'H?avn'Ík
křižovatku se sil. 11/105 Pražská v době od 8 -19 hod. v sobotu dne'28. 9~2019 '
pro účely pořádání společenské akce - Svatováclavské posvícení

za dodržení následujících podmínek:

l. Popis uzavřeného úseku:

Usekkomunikace Hlavní - náves v délce cca 100 m v době od 8 -19 hod. dne 28. 9. 2019
ve. části podél hřbitovní zdi a prostor návsi.

2. Odpovědna 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 opatřeni budou mít strážníci Městské
licie Jesenice.

4. Označem uzavírky dopravnmi značkami a zařízeními bude zajištěno organizátorem akce
^ obu Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry na vlastní náklady.

5. Obec^Psáry odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky a DO ieiír
musí být dopravní značení odstraněno.

^l,e.% d,T"av"n.í. i?^ektora.t praha venkov ~ .rih vydala dne 13.2. 2019 pod čj. KRPS-
28662-1/CJ-2019-011406 souhlasné stanovisko s dočasnou uzavírkou.

7. Po dobu uzavírky bude umožněn vjezd vozidlům integračního^záchranného systému.
Uzavřená část komunikace lze objet po místních komunikacích.

Účastníci řízení:

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44 , IČ: 00241580



^edem ktom^^:?ov? SSS^S^S1S^:;

 

v"a&y'se^LÍI/105Pražska^d^c^0^u^p^^^
l^^^^ase^wlo5^ai^J^^ ~^^ ̂ ^u^^'§'25'odst. 6

^S^^^l^i^^^^sss
^Ss^^sssss, >.... < ,*>^.

Renáta Sedlákov^/^
silniční správní úftid
pověřená úřední osoba

SE^ry, Pražská 137, Psáry 252 44, IČ:00241580

^S^^anny sbor Středočeského kr, e, Jana Palacha 1970, Klad,. 272 Ol, IC: 70S
^ s.ed,sko zachce služby S.edoceského ̂e, Vanc.ova 1544, Kladno 272 Ol, IC:
S?R. d°P-SP^SMS^SÍSi chovice

Muěs'tská'pofícÍe Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice

V souladu s u. SS oasU p... c) ̂ . 634.004 S.. o sp.vni. popla. c.O.e ^el od sp.vn. o pop, a.u
osvobozen.


