
 
   
 
 
 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská  19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.: 16724/2021/Hor/Jíloviště V Praze dne 17. 5. 2021 
Č.j.: MUCE 59649/2021 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Amálie Horníčková, kancelář č. dv. 110 
221 982 394 / amalie.hornickova@mestocernosice.cz 

 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

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 11. 2. 2021 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 

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02  Jíloviště 

ve věci 
                 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice III/11512, 

ulice Květoslava Mašity, Jíloviště 

spočívající v osazení nového svislého dopravního značení, dále (SDZ) a vyznačení vodorovného 
dopravního značení, dále (VDZ): 
 

Komunikace :  III/11512 

Osadit SDZ:   „B20a“ Nejvyšší dovolená rychlost (70km/h) 

   „B20a“ Nejvyšší dovolená rychlost (50km/h) 2x 

   „A12a“ Chodci 2x 

Vyznačit VDZ: „V1a“ Podélná čára souvislá  
V úseku:  ulice Květoslava Mašity, dle návrhu 

 

Osazení dopravního značení bude realizováno dle schválené situace DIO, která je nedílnou 
součástí tohoto návrhu. 

 

Odůvodnění :  

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací obdržel výše uvedený 
návrh žadatele Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02  Jíloviště, na místní úpravu 
silničního provozu dne  11. 2. 2021. 
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Navržené dopravní značení je osazováno z důvodu zajištění bezpečnosti občanů z části  
Na Cihelně v obci Černolice. Do této lokality je možný příjezd a příchod jedině z krajské 
komunikace Jíloviště – Všenory, ležící v katastru obce Jíoviště (úsek před začátkem obce 
Všenory). V úseku, kde je vjezd do této lokality, není omezena rychlost ani není zakázáno 
předjíždění. To výrazně zvyšuje nebezpečí jak pro pěší, tak pro motoristy. 
 
Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy přikládáme jako obvykle v elektronické příloze 
situační výkres k navrhovanému dopravnímu opatření a v textu obvyklé zdůvodnění žádosti 
žadatele, v tomto případě Obec Jíloviště.  
 
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.  
 
 

Do podkladů lze nahlížet na: 

Městském úřadě Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 128 00 
Praha 2, kanc. č. 110 v 1. patře, úřední dny pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00; v jiný den 
po telefonické domluvě. 
 
 
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 OSÚ 
 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,  
OÚ Jíloviště, OÚ Černolice a OÚ Všenory. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j 
 sídlo: Pražská č.p. 81, 252 02  Jíloviště 
OBEC ČERNOLICE, IDDS: rg5ajw2 
 sídlo: Hlavní č. p. 64, Černolice, 252 10  Mníšek pod Brdy 
Obec Všenory, IDDS: r3qaw5f 
 sídlo: U Silnice č. p. 151, 252 31  Všenory 
  
dotčené správní úřady 
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,  
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Zborovská č. p. 1505/13, 150 00  Praha 5 
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