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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 49/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu, který podal
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČO 27900096, Milady Horákové 2764, 272 01
Kladno, v zastoupení
ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť
po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,
Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ ze dne 14.7.2018 č.j. KRPS-183884/ČJ-2018011606-Kl
s t a n o v í dodatečně
podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na sil. III/1024, II/116, III/1021, III/1025, III/1026
v Čisovicích, Mníšku pod Brdy, Bratřínově, v souladu s § 61 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů .
Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Dopravní značení bude osazeno :
V termínu:

od

Z důvodů :

Uzavírka sil. III/1024 Bratřínov – Čisovice, havárie propustku

28.3.2019

do

31.5.2019

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných
technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
Odpovědná organizace za DZ : ADSUM spol. s r.o.
odpovědná osoba : Martin Frolík
tel.: 777 690 022
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Odůvodnění:
Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská19,120 00
Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele, po projednání
s dotčenými orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci
stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci.
Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro dodatečné povolení uzavírky sil. III/1024
Bratřínov – Čisovice z důvodů havárie propustku na silnici III/1024 v km cca 6,6. Dodatečné
stanovení přechodné úpravy pro komunikace na území ORP Dobříš , po kterých je vedena
objízdná trasa, vydá MěÚ Dobříš.
Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a
neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení: Ve smyslu ust. § 77 odst. 4) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti ihned po vyvěšení veřejné
vyhlášky.Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"
S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na
MěÚ Černošice.
Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice , OÚ
Čisovice, OÚ Bratřínov.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Obdrží:
ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsy5y5
sídlo: Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť
Obec Čisovice, IDDS: fsjbwr7
sídlo: Čisovice č.p. 4, 252 04 Čisovice
Obec Bratřínov, IDDS: dxgajiv
sídlo: Bratřínov č.p. 12, Bratřínov, 252 05 Hvozdnice
Na vědomí:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u
sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov

