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ČERNOŠICE 

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

Spis. ZN. 
Č.j.: 
vyřizuje: 
tel.Je-mail: 

výst. :29621 /2020/Ko 
MUCE 31619/2020 OSU 
Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Opatření obecné povahy č. 69/2020 

V Praze dne 19.5.2020 

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 

HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 

po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, 
Dopravní inspektorát Praha venkov - Západ dne 7.5.2020 č.j. KRPS-106283-1/ČJ-2020-
011606-KI , KSÚS Středočeského kraje, p.o. dne 18.5.2020 

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 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. 

Dopravníznačeníbude osazeno: 

V termínu: od 8.6.2020 do 14.6.2020 

Z důvodů : oprava komunikace 

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 : HES stavební, s.r.o. 
odpovědná osoba : Ing. Michal Hájek tel.: 776 749 864 






