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ČERNOŠI CE 

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. :154894/2020/Kou 
MUCE 155923/2020 OSU 
Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Opatření obecné povahy č. 211 /2020 

V Praze dne 16.11 .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 

Mgr. Filip Renč, nar. dne 17.8.1965, Urxova 436/10, 186 00 Praha 8 v zastoupení 

ARNOŠTs.r.o., IČO 62967347, Tismice 19,282 01 Tismice 

po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, 
Dopravní inspektorát Praha venkov - ZÁPAD ze dne 5.11.2020 č.j. KRPS-272885-1 /ČJ-2020-
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 místní komunikace ul. Na Hájensku 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 dopravně inženýrského opatření schéma 
B/2 , které je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

Dopravní značení bude osazeno : 

V termínu: od 26.11.2020 do 28.11.2020 

Z důvodů: stavební práce na přípojkách vodovodu a kanalizace 

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 použito v základní velikosti s reflexním povrchem. 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 : ARNOŠT s.r.o. 
odpovědná osoba: Václav Škrobák tel.: 728 157 148 
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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 dotčenjmi orgány Policie ČR z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci 
stavby. Zadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci. 

Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro povolení zvláštního užívání místní 
komunikace ul. Na Hájensku v Jílovišti z důvodů výstavby vodovodní a kanalizační přípojky pro 
RD na pozemku č.parc. 192/15, 192/16 k.ú. 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. 

Ing. Petra Pelešková 
vedoucí odboru stavební úřad 

Městský úřad Černošice 
"otisk úředního 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 černošce, OÚ 
Jíloviště. 

Vyvěšeno dne: .c<..f.. . .f..!.: ... !.'..�.f (J

OBEC JÍLOVIŠTĚ 
Pražská 81 

252 02 Tílovm� 

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

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

Obdrží: 
ARNOŠT s.r.o., IDDS: x6encsv 

sídlo: Tismice č.p. 19, 282 01 český Brod 
zastoupení pro: Filip Renč, Urxova 483/5, 186 00 Praha 

Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j 
sídlo: Pražská č.p. 81, 252 02 Jíloviště 

Na vědomí: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-ZÁPAD, Dl, IDDS: 
2dtai5u 

sídlo: Zborovská č.p. 1505/13, 150 00 Praha 5 
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SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI 
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Schéma B/2 

Standardní pracovní místo na pozemní 

komunikaci s malým dopravním zatíže

ním. Zúženi vozovky na jeden jízdní pruh. 

příčná uzávěra zábranou 

minimálně 3 výstražná světla typu 1 

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími 

deskami 

odstup max. 1 O m 

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/ 

stezky pro cyklisty 

příčná uzávěra zábranou 

minimálně 3 výstražná světla typu 1 

1) může být ve výjimečných případech menší

(víz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zaříze

ní v případě souběžných parkovacích pruhů,

chodníků nebo stezek pro cyklisty podle

schémat B/16 až B/20

vzdalenost1 v metrech 




