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Psáry ul. Kutná - vodovod - přechodné dopravní značení a zvláštní užívání komunikace 
 
 
 
    Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1) 
zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
předchozí souhlas se zvláštním užíváním komunikace ul. Kutná v obci Psáry dle § 25 odst. 
6 písm. d) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
     Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2) 
písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření ke 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.  
  
    Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto. 
    Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích - TP 66. 
   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.    
   Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na 
akci ihned odstraněny. 
   Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH si vyhrazuje možnost stanovit další 
podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. 
  
    Upozorňujeme, že v současné době je v obci Dolní Jirčany a Psáry prováděna 
rekonstrukce inženýrských sítí včetně povrchu komunikace II/105. S ohledem na stávající 
dopravní situaci a plánované uzavření ulice Kutná doporučujeme posun stavby v ul. Kutná 
do jiného časového období. Dle našeho názoru by docházelo kolizním situacím a do obce 
by byla pouze jedna plnohodnotná přístupová komunikace.    
   V rekonstruovaných úsecích ul. Kutná je navrženo SSZ. V signalizovaném úseku je 
navržena zastávka BUS. Toto je rovněž nevhodné z důvodu možných kolizních situací 
včetně zamezení průjezdnosti komunikací.         
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Vyřizuje: por. Ing. Milan Nerad  npor. Bc. Pavel Bouček 

komunikační inženýr  vedoucí DI Praha venkov - JIH 
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