
••• 

-N=> LYS 
v... ., 

CERNOSICE 
Městský úřad Cernošlce 
Odbor stavební úřad • oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 

Spis.ZN. 
C.j.: 
vyřizuie: 
tel./e-mail: 

výst.: 126712/2020 /Hor/Jilovlšli 
MUCE 6 699 /2021 OSU 
Amálie Horníčková, kancelář č. dv. 11 O 
221 982 394 / amalie.hornickova@mesto cernosice.cz 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

V Praze dne 21.1.2021 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

Městský úřad černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen "správní orgán") 
příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 19. 10. 2020 řízení 
o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní 
řád ,ve znění pozdějších předpisů ( dále jen„ správní řád") a podle§ 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 
5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné 
povahy, který podala 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ICO 00066001, 
Zborovská 81 /11, 150 00 Praha 5 

ve věci 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

lokalita - silnice 111/1025, ulice Klínecka v Jílovišti 

spočívající v úpravě stávajícího svislého dopravního značení (dále SDZ) a osazení a vyznačení 
nového svislého a vodorovného dopravního značení: 

Komunikace 

Osadit SDZ: 

V úseku: 

Přesun SDZ: 

V úseku: 

V�ačlt SDZ 

V úseku: 

ulice Klínecká 

„P6" Stůj, dej přednost v Jízdě! + DT „E2d" Tvar dvou křižovatek 
„B24b" Zákaz odbočování vlevo 

na sloupek po přesouvané P4 

„P4" Dej přednost v jízdě! + OSADIT NOVĚ DT „E3b" Vzdálenost 
s textem STOP-150m 
„IS3a" Směrová tabule s cílem přímo 
„IS1c" Směrová tabule pro příjezd k dálnici vpravo 
„IS3c" Směrová tabule s cílem vpravo 

dle přiloženého návrhu 

„V6b" Příčná čára souvislá s nápisem STOP 
„V2b" Podélná čára přerušovaná 
„V9a" Směrové šipky 

křížení 111/1025 s D4- Exil 9 

Osazení dopravního značení bude realizováno dle schválené situace DIO, ověřené 
MěÚ Černošice dne 21. 1. 2021, které je přílohou a nedílnou částí tohoto návrhu. 
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Odůvodněni 

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací obdržel výše uvedený 
návrh žadatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, na místní úpravu silničního provozu 
dne 25. 9. 2020. 

Navržené dopravní značení je osazováno, vyznačováno a upravováno z důvodu zajištění 
bezpečnosti provozu na křižovatce silnice 111/1025 s výjezdem z D4- Exit 9. 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv k návrhu uplatnit písemné 
připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením dotčeny. 

Qo podkladů lze nahlížet na: 

Městském úřadě Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 
Praha 2, kancelář č. 11 o v 1. patře. 

MIMOŘÁDNÉ UPOZORNĚNÍ 
týkající se nahlížení do podkladů pro opatření obecné povahy: 

S podklady se lze osobně seznámit na Městském úřadě Černošice, OSÚ - Oddělení dopravy 
a správy komunikací, Podskalská 19, Praha 2 v úředních hodinách, které jsou vzhledem k vládou 
vyhlášenému nouzovému stavu umožněny až do odvolání: pouze v pondělí 
od 8:00 do 13:00 hod. a ve středu od 12:00 do 17:00 hod. na základě předchozí vzájemné 
telefonické nebo emailové dohody s odpovědným referentem. 

Aktuálně platná ochranná karanténní opatření vyhlašovaná vládou pro celé území 
ČR se však rychle mění, proto i čas a pravidla přístupu vefejnosti do úřadu mohou 
být v návazností na pokyny centrálních orgánů upraveny. 

Žádáme Vás proto, abyste sledovali webové stránky městského úřadu Černošice 
a přizpůsob/li se aktuálním sdělením zde zveřejněným. 

Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy přikládáme jako obvykle v elektronické přfloze 
situační výkres k navrhovanému dopravnímu opatřen{ a v textu obvyklé zdůvodněn{ žádosti 
žadatele, v tomto případě Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace. 

Vše Je zveřejněno na elektronické úřední desce. Zároveň zájemce o osobní nahlížení 
žádáme, s odkazem na usneseni vlády ČR č. 957 z 30. září 2020, aby příchozí osoba přišla 
vybavena vlastními ochrannými prostředky pro zakrytí úst, nosu a rukou (rouška, rukavice, 
apod.) a vlastními psacími potřebami. 

V případě ukončen{ nouzového stavu bude nahlížení umožněno opět v obvyklých termínech 
v úfedních hodinách: 
• pondělí a středa od 8.00 do 17.00,

• úterý, čtvrtek, pátek po předchozí telefonické dohodě od 8.00 do 12.00 hod.
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Městský úřad Černošice, OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací jako příslušný správní 
orgán podle ust.§ 172 odst.1 správního řádu 

VYZÝVÁ 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky a námitky 
a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce města Černošice. 

Bc. Bohumila Minaříková 
vedoucí oddělení dopravy 
a správy komunikací OSU 

Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

Příloha: ověřený situační výkres vyhotovený žadatelem 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce: MěÚ Černošice 
a OÚ Jíloviště. 
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Razítko, podpis orgánu, kt,érý pqtvrzuje vyvěšení a 

Obdrží: �
účastníci (dodejky) 

Sejmuto dne: 

O H,0\'11:)ťl\:. 

žst,a 81 

25"" 02 Jíloviště 
--------

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha S-Smíchov 

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

dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 2dtai5u 

sídlo: Zborovská č.p. 1505/13, 150 00 Praha 5 


