
OBECNÍ ÚŘAD PSARY
Silniční správní úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn; OU/01427/22

Vyřizuje: Ing. Renáta Jašková
VPsárechdne 16. 5. 2022

Zvláštní užíváni části mistní komunikace IIlavní v Dolních Jircanech

Rozhodnutí

Silniční správní úřad Obecního úřadu Psáry, jako příslušný snniční SPravni,^, Pod^,4?
^^i^a^l^^l^Sb"^po2^michkomunikacíAv^znen^ozde]^p^p^
S5 iřmzS; tPOIpro^de^mJ ^^"p^i^konaZ^OO/2004 ^^spráy^^^S^^i^S^s^^P^"^-"^^ kte. mJ jeobcc-Psárya s dotčenými

orgány a organi/. acemi ^ ^
povoluje

§ 25 odst. 6 pism. e) zákona, .vlastni uííváni komunikace Hlavni^knž^v^ ^
s^'^'^^^^^^^^^^\^^^
S,^^. ^ ̂žs^^'u^KlL'ůÍku'vdéke cca 50 m od křižovatky s ulici Hlavni
v době od 9 - 20 hod. v sobotu dne 21.5.2022
pro účely pořádáni společenské akce - Májové slavnosti

za dodržení následujících podmínek:

'. ss=^fl^^^^0^^
, '^^^^^^^^M, ^^^^^^ -^^ 2:S^5S=;rss';?^^MS
4. S^S^rky dopravníma značkám, a zanzenin. ^budc zjištěno organizálorem akce

Pražská 137, 252 44 Psáry na vlastní náklady. ^ _ ^^^ _ _ _._
5. áSS^Sz^a^^^^ ^^Í'po^udobu trváni uzavírky a po jejím

ukončeni musí'být dopravní /.načeni odstraněno. ^^ ̂ ^^^ ^ ^ ^ ^^ ̂ ^ ̂  ^pg_
6. ^^'ČR^prav^^pektorat Praha venkov - J'hvydala^^^022 pod cj. l

>'-77Č.Í-2022-011406 souhlasné stanovisko s dočasnou uzavirKou. ^ ^^
7. ^^CíAy-bude umožněn vjezd vozidlům integračního záchranného systému.

Uzavřená část komunikace lze objet po místních komunikacích.



Účastníci řízeni:

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44, [C: 00241580

Odůvodnění

SS ̂ ^^apo^::^ESSS;^^kTM ^-Hlavni od

HIavnF^ tíi^v^k^^s^^lS;TO ^ť^^lh !bIt^Ízďodkř'žov^s "''
E!í?JZ= ^^^'^^T:cSu s^í^: 'E52
^olecenske ^ -Ma, ové ^o^i7 j^ s^a^^T^^^'^^ proÍ:čeIy POMánI
Obecní úřad Psáry jako^Hskišn7^^nÁcn^M"^ L§_250dst: lpísm-_e) zák0"^

^^^^SK^S^dvesmys^400d^5p^'^^=l

Ioučcni

ss:ss^;?s ;E^,L! ̂?500/2004.sb-. - ^.
áEE^^S?^^^SS.k odboru^r^Krais!z=
Odvolání proti tomuto ..ozhodnutínc. ^oSkKÍn^S^ 24, odst. 4 "zákona").

Ing. Renáta Jašková
silniční správní uráč

Účastníci:

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

^.ky zách.anny sbo. Str.edoceského kraje, .lana Palacha 1970, Kladno 272 Ol, IČ: 708
7u5z0e3m0n9'2s6tředisko záchranné SIUŽby střed°-ského k,.aje, Vancu,.ova 1544. Kladno 272 Ol, IČ:
^lcR^dopT ami insPektorát- Masarykovo nám 708, MnichoviceMěstská policie Jesenice, Budějovická Í03^1es^iceu0'Jv

ovs::^un. s ust §s odst-' pfsm- c) zák- 634/2°- Sb. o ,. vn, ch pop.. c, ch , ".e, od sp. vn. o pop...


