
 

   

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:24965/2019/Ko V Praze dne 15.4.2019 
Č.j.: MUCE 25058/2019 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci                        
MK - Středokluky   

 
Městský úřad Černošice, OSÚ oddělení  dopravy a správy komunikací, příslušný podle ust.       
§ 124, odst 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě návrhu, který podal 

Ivan Domkář, Brzorádových 3, 158 00  Praha 5 

po  projednání s Policií ČR, DI Praha  venkov –  Západ ze dne 10.4.2019  č.j. KRPS-
101999/ČJ-2019-011606-Kl  

s t a n o v í 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění p. p., a vyhl. č. 249/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění p. 
p., přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve Středoklukách : 

Komunikace :  místní komunikace ul. Ke Kinu, sil. III/0077 ul. Kladenská    

Dopravní značení bude upraveno podle situačního náčrtu, který je nedílnou součástí tohoto 
stanovení v  následujícím rozsahu : 

Jedná se o osazení svislého dopravního značení pro uzavírku ul. U Kina z důvodů stavby 
přípojky inž. sítí. 

Termín:   od     15.4.2019     do      5.6.2019          

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s technickými 
podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a 
dle platných technických norem. 

2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. 
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu.  

3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude 
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

4. Povinností žadatele je při provádění prací zajistit okamžité osazení příslušného dopravního 
značení.  

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další 
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.  

         

Olga Kopřivová v.r. 
referent oddělení dopravy a správy                                                                 

komunikací OSÚ 
"otisk razítka" 
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Obdrží: 

 
Ivan Domkář, Brzorádových č.p. 3, 158 00  Praha 58 
 
Na vědomí : 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00  Praha 5 - Smíchov 
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