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V Praze dne 17. 5. 2021

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 12. 5. 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 Lichoceves, IČO 00640735, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves
ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- silnice III/00715 a veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Lichoceves

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

III/00715

Osadit SDZ:

„IZ8a“ Zóna s dopravním omezením s DZ „B28“ Zákaz zastavení
a textem TOČNA BUS 2x

V úseku:

u č. p. 1 a 55, dle návrhu

Komunikace :

pozemek parc. č. 313/1

Vyznačit VDZ:

„V4“ Vodící čára
„V13“ Šikmé rovnoběžné čáry

V úseku:

v prostoru točny autobusu, dle návrhu

Osazení dopravního značení bude realizováno dle schválené situace DIO, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu.
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Odůvodnění :
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací obdržel výše uvedený
návrh žadatele Obec Lichoceves, IČO 00640735, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves, na místní
úpravu silničního provozu dne 12. 5. 2021.
Navržené dopravní značení je osazováno z důvodu zajištění bezpečného provozu pravidelné linky
autobusu, jež je nyní znemožňováno projetí otočkou z důvodu nevhodně parkujících automobilů
i přes stávající dopravní značení „B28“ s dodatkovou tabulkou MIMO BUS, OTOČKA AUTOBUSŮ.
Dopravce upozornil vedení obce, že nebude-li zajištěn průjezd otočkou bude nucen neobsluhovat
danou oblast z bezpečnostních důvodů.
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 vyhotovené žadatelem
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce: MěÚ Černošice
a OÚ Lichoceves.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3
sídlo: Lichoceves č. p. 20, 252 64 Velké Přílepy
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

