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Městský úřad Černošice 
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 

Spis. ZN. 
Č.j.: 
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

výst. :54606/2019/Ko 
MUCE 55796/2019 OSU 
Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Opatření obecné povahy č. 152/2019 

V Praze dne 2.9.2019 

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 

Veteran Car C/ub Praha z.s., IČ 226529092, Záběhlická 125/27, 106 00 Praha 10, v 
zastoupení 

PROZNAK Praha, s.r.o., IČO 27166392, Pikovická 244/17, 147 00 Praha 

po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, 
Dopravní inspektorát Praha venkov - Západ ze dne 6.8.2019 č.j. KRPS-203926/ČJ-2019-
011606-KI 

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné 
povahy přechodnou úpravu provozu na sil. 111/11513, 111/1025, místní komunikace ul. 
Pražská v Jílovišti, 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: dne 7.9.2019 od 17.00 do 22.00 hod. úplná uzavírka 

od 7.9.2019 22.00 do 8.9.2019 12.00 hod. částečná uzavírka 

Z důvodů : Závod historických vozidel Zbraslav- Jíloviště sil. 111/11513 ul. Pražská 

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.
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Pořadatel : Veteran Car Club Praha z.s. 
odpovědná osoba : Markéta Profeldová tel.: 602 215 152 

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 
akce. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci. 

Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení úplné a částečné uzavírky sil. 
111/11513 ul. Pražská z důvodů pořádání akce „Závod historických vozidel Zbraslav - Jíloviště". 

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. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem 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 
Jíloviště. 

Vyvěšeno dne: .... .:f. ... �.: .. l�./1.. .. Sejmuto dne: ................................... . 

------::;:-:::�- ·-
OBEC JÍLOVIŠTĚ 

/ Pražská 81 ť / 
252 02 Jllovi!!�k..,,4__ 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Obdrží: 
PROZNAK Praha, s.r.o., IDDS: 6a9vhn9 

sídlo: Pikovická č.p. 244/17, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47 
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j 

sídlo: Pražská č.p. 81, 252 02 Jíloviště 

Na vědomí: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha S-Smíchov 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, Dl, IDDS: 
2dtai5u 

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
Obec Klínec, IDDS: fyvankS 

sídlo: Klínec č.p. 138, 252 1 O Mníšek pod Brdy 
Obec Líšnice, IDDS: xgsbxp8 

sídlo: Líšnice č.p. 175, 252 1 O Mníšek pod Brdy 
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Obec Čisovice, IDDS: fsjbwr7 
sídlo: Čisovice č.p. 4, 252 04 Čisovice 
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dub Praha. Záb6hllcká 125(27. 10600 Praha 1n I "' · · 
/MTI/A .m1r1t •: 

car club Praha , :Ub6hllcká 125127, 10600 Praha 10 18/7/2019 DIR 

- ul Elišky Pfemyslov■y a pflleblé kom■nlkace- 190384 
Uvod hillorltkýc• \'azide! ZbnslaHDnlltf 

Dopravnl značeni a opa1ren1 
2. Etapa

'I. l 
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POZOR 

7.9. (17:00 - 22:00 hod) 

PRŮJEZD 
JÍLOVIŠTĚM 

UZAVŘEN 

11'/'IUC-01;4/. SCHl'ÁLJL 
111:G/ON 

StredoCeskv krai 
IJBITJO 

Ing. Luka Lenhardt Milan Brož Praha - Zéoad 
/Nl'M1TJR. 

V"'""''" r.:ir ,., "" p .... h,, , - ,, 1-,1:;n7 1n1::M Praha 1n 
O/i/1'.DNATU/J/0 

Veteran car club Praha, Zéběhlicka 125127, 10600 Praha 10 
Al.:r'f. 

- ul. Elišky Pfemyslovny a pfilehlé komunikace-
Závod historických vozidel Zbraslav-Jilovištl 

0/ilf.A"/ 

Dopravnl značeni a opatrenl 

PROZNAK l'ralH, <.r.a. 

#C!:�t
0

r.:lt�
1 
Praha 4, 147 00 

Jel + , .. : 24« 66 4-W 
wwwirDZDak.ez 
e-ina : r,:iJ•,roznak.cz 
pn,Jtkte: enbard prozaak.cz 

DATUM 
I
S'/'(1/'f:N 

18/7/2019 DIR 
ZAKAZA'.AI' 

190384 
CAlT 

1. Etapa


