
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137

252 44 Psáry

Sp. Zn:OU/02510/19

Vyřizuje: Ing. Renáta Jašková V Psárech dne 28. 8.2019

Zvláštní užívání části místní komunikace Hlavni v Dolních Jircanech

Rozhodnutí

Silniční správní úřad Obecního úřadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
odst. 5 pism. b) žák. 6. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon") a po provedeném řízeni podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, po
předchozím projednání s vlastníkem pozemní komunikace, kterým je obec Psáry a s dotčenými
organy a organizacemi

povoluje

podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona, zvláštní užívání komunikace Hlavní od křižovatky se sil.
Sportovců v délce cca 170m (ulice podél pobytové louky) po křižovatku se sil. K. Ořechovce
v době od 7 - 24 hod. v sobotu dne 31.8.2019
pro účely pořádání společenské akce - Festival pro celou rodinu "Konečně konec prázdnin

za dodržení následujících podmínek:

l. Popis uzavřeného úseku - úsek komunikace Hlavní od křižovatky se sil. Sportovců v délce
cca 170m (ulice podél pobytové louky) po křižovatku se sil. K. Ořechovce v době od 7 -
24 hod. v sobotu dne 31. 8. 2019

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 opatřeni budou mít strážnici Městské
policie Jesenice.

4. Označeni uzavírky dopravními značkami a zařízeními bude zajištěno organizátorem akce
tj. obcí Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry na vlastní náklady.

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

6. Policie ČR, dopravní inspektorát Praha venkov - Jih vydala dne dne 16. 2.2018 pod čj.
KRPS-43071-2/ČJ-2018-011406 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 , IC: 00241580



Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení omezeni obecného užívání na komunikaci Hlavní od
křižovatky se sil. Sportovců v délce cca 170m (ulice podél pobytové louky) po křižovatku se
sil. K Ořechovce v době od 7 - 24 hod. v sobotu dne 31. 8.2019 pro účely pořádáni společenské
akce - Festival pro celou rodinu "Konečně konec prázdnin" je v souladu s § 25 odst. 6 písm.
e) zákona, rozhodl Obecni úřad Psáryjako příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst.
5 pism. b) "zákona" po projednání žádosti tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle úst. § 81 a § 83 žák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne doručení k Odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24, odst. 4 "zákona").

Ing. Renáta Jašková
silniční správní úřad

Účastnici:

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

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

V souladu s úst. §8 odst. l pism. c) žák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích je žadatel od správního poplatku
osvobozen.
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Přechodné dopravní značeni a zvláštní užívání komunikací v obci Psáry, Dolní Jiréany -
kulturní akce

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH Jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1)
žák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacich, ve znění pozdějěfch předpisů, vydává
předchozí souhlas se zvláštním užíváním dotčených komunikací kulturními akcemi v obci
Psáry, Dolní Jirčany dle § 25 odst. 6 pism. e) žák. 6. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacich, ve zněni pozdějších předpisů.

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2)
pism. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádřeni ke
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Důvodem zvláštního užíváni pozemních komunikaci je konáni kulturních akcí viz.
příloha.

Celá akce bude zajištěna pořadatelskou službou, která bude viditelně označena (refl.
vesty) a řádně poučena.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny
výhradně jako reflexní.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích - TP 66.

Po ukončeni akce musí být dopravní značky užité na akci ihned odstraněny.
Dopravní inspektorát PCR Praha venkov - JIH si vyhrazuje možnost stanovit další

podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Vyřizuje: pór. Ing. Milan Nerad
komunikační inženýr

npor. Bc. Pavel Bouček
vedoucí Dl Praha venkov - JIH

70. 4428. 126471764




