
 
   
 
 
 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská  19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.: 359/2023/Bal V Praze dne 17.01.2023 
Č.j.: MUCE 13618/2023 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Jana Balejová, kancelář č.dv.110 
221 982 394 / jana.balejova@mestocernosice.cz 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU A VÝZVA 

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 (zákon o silničním provozu),  zahájil dne 
22.12.2022 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 
upravený návrh opatření obecné povahy, který dne 22.12.2022 podala  

Obec Chýně, IČ: 00241296, Hlavní 200, 253 03 Chýně 

ve věci 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,  

na místní komunikaci ul. Dlouhá v Chýni  

spočívající v  osazení dopravního zařízení a nového svislého dopravního značení (dále SDZ). 

 
Komunikace:   ulice Dlouhá 

Osadit dopravní zařízení:   „Z 11a“ směrový sloupek bílý levý  
V úseku: na pozemku parc. č. 185/390 a 185/4 k.ú. Chýně 

Osadit SDZ:  „B13“ Zákaz vjezdu vozidel, jejíchž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez - s textem „3,5t“ + dodatková tabulka „E13“ 
s textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“ 

V úseku:           křížení ulic Dlouhá a Ke Skále 

Osadit SDZ: „B13“ Zákaz vjezdu vozidel, jejíchž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez - s textem „3,5t“ + dodatková tabulka „E13“ 
s textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“ 

V úseku:                 křížení ulic Dlouhá a Obecní 
 
Osazení dopravního značení bude realizováno dle schválené situace DIO, která je přílohou a 
nedílnou částí tohoto návrhu. 
 
Odůvodnění:  

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací obdržel výše uvedný 
návrh žadatele Obce Chýně, IČ: 00241296, Hlavní 200, 253 03 Chýně, na místní úpravu 
silničního provozu dne 22. 12. 2022.  
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Důvodem osazení směrových sloupků je odklení dopravy od opěrných zdí. Dopravní značení je 
navrženo z důvodu zvýšené bezpečnosti 

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

Do podkladů opatření obecné povahy lze nahlížet na: 

Městském úřadě Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 
00 Praha 2, kanc. č. 110 v 1. patře, úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 
17:00hod., v ostatní dny na základě předchozí vzájemné telefonické dohody s odpovědným 
referentem. 

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací jako příslušný správní 
orgán podle ust. § 172 odst.1 správního řádu  

V Y Z Ý V Á 

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: schválené situace DIO 
 
S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na 
MěÚ Černošice. 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce: MěÚ Černošice, OÚ 
Chýně 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky): 
Obec Chýně, IDDS: bvpbrux 
 sídlo: Hlavní č.p. 200, Chýně, 253 03  Hostivice 
dotčené správní úřady: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00  Praha 5 

 


		2023-01-18T07:16:53+0100
	Bc. Bohumila Minaříková
	Vedoucí oddělení




