Městský úřad Černošice
odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2
Spis. ZN.
Naše č.j./Vaše č.j.
vyřizuje:
tel./e-mail:

výst.:32840/2018/Ko
MUCE 46881/2018 OSU
Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

V Praze dne 31.7.2018

Rozhodnutí
Městský úřad Černošice , OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení uzavírky komunikace, podané dne 25.5.2018,
vydává toto rozhodnutí žadateli :
Agentura Petřinová s.r.o., IČO 28978226, Pod Zámkem 25, 252 62 Statenice
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.,
povoluje

úplnou uzavírku v Okoři

komunikace:
v úseku :
komunikace:
v úseku :

sil. III/00710
od křiž. se sil. III/00715 Lichoceves ke křiž. se sil. III/00721 Okoř
sil. III/2406
od křiž. se sil. III/00715 Noutonice na křiž. se sil. III/00710 Okoř

z důvodů:
termín:

konání hudebního festivalu „OKOŘ“
od 25.8.2018 09.00 hod.
do 02.00 hod. 26.8.2018

Objízdná trasa :Nestanovuje se.
odpovědná osoba:

Hana Petřinová

telefon : 724 294 848

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:


Při realizaci akce nebude omezena pravidelná veřejná autobusová doprava a bude
zajištěn případný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému.



Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015
Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu č.j.
MUCE 46747/2018 OSU, vydané Opatřením obecné povahy č. 143/2018 a
odsouhlasené situace DIO.
Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za
předepsané značení odpovídá žadatel po celou dobu akce.
Za průběh uzavírky a zajištění úklidu na silnicích ve správě KSÚS Středoč. kraje po
ukončení akce zodpovídá žadatel.





Budou dodrženy podmínky správce komunikace KSÚS Středočeského kraje , p.o. ze
dne 20.6.2018 č.j. 3627/18/KSUS/KLT/CAJ a Policie ČR, DI Praha venkov – Západ
dané ve stanovisku z 27.7.2018 pod č.j. KRPS-228006/ČJ-2018-011606-Kl.



V průběhu akce bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění
silnice, jejich součástí a příslušenství. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel
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povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, a bezodkladně
s nimi projednat způsob odstranění poškození.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Agentura Petřinová s.r.o., Pod Zámkem 225, 252 62 Statenice
Odůvodnění
Žadatel v souladu s § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, podal dne 25.5.2018 žádost o povolení uzavírky komunikace
z důvodů pořádání hudebního festivalu „Okoř 2018“ a po zjištění, že povolená úprava
v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, povolil uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je
souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – Západ ze dne 27.7.2018 č.j. KRPS-228006/ČJ-2018011606-Kl a správce komunikace KSÚS Středočeského kraje, p.o. ze dne 20.6.2018 č.j.
3627/18/KSUS/KLT/CAJ.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu
Černošice.
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se
případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.
Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSÚ
"otisk razítka"
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci
Agentura Petřinová s.r.o., IDDS: m5mfns6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
Dotčené správní úřady
Obec Okoř, IDDS: 8knajyn
Obec Číčovice, IDDS: kqzak94
Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3
Krajské ředitelství Policie středočeského kraje,DI Praha venkov – Západ, IDDS: 2dtai5u
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Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73
Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wmjmahj
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

