
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00  Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:69378/2020/Kou V  Praze  dne 7.10.2020 
Č.j.: MUCE 139049/2020 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 220 / karla.koupa@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 24.8.2020 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 podal 

Město Mníšek pod Brdy, IČO 00242748, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy  

ve věci 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  -                                             

místní komunikace v Mníšku pod Brdy - Madlenky 

Komunikace :                ul. Na Vyhlídce  
 
Bude vyznačeno vodorovné DZ:  „V 11a“ Zastávka autobusu  
V úseku:     naproti č.p. 1303 
 

Komunikace:    ul. Na Madlenkách  
 
Bude osazeno svislé DZ:  „IP 4b“ Jednosměrný provoz   
V úseku:                 v místě křížení s ul. Na Vyhlídce směr do ul. Kytínská 
 
Bude osazeno svislé DZ:  „B2“ Zákaz vjezdu všech vozidel 
V úseku:    v místě odbočení z ul. Kytínská do ul. Na Madlenkách 
 
Komunikace:    místní komunikace mezi ul. Kytínská a Na Vyhlídce   
 
Bude osazeno svislé DZ:  „IP 4b“ Jednosměrný provoz   
V úseku:                 v místě odbočení z ul. Kytínská směr do ul. Na Vyhlídce 
 
Bude osazeno svislé DZ:  „B2“ Zákaz vjezdu všech vozidel 
V úseku:    v místě odbočení z ul. Na Vyhlídce směr do ul. Kytínská 
 



Č.j. MUCE 139049/2020 OSU str. 2 

 
Osazení dopravního zařízení bude realizováno dle schválené situace DIO zpracované  Quo 
s.r.o. s datem 4/2020, které je nedílnou součástí tohoto návrhu. 

Odůvodnění :  

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací  obdržel výše uvedený 
návrh žadatele Město Mníšek pod Brdy,  Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy na místní 
úpravu silničního provozu dne  24.8.2020. 

Důvodem pro provedení tohoto dopravního opatření je osazení svislého dopravního značení a  
vyznačení vodorovného dopravního značení v  místě nově zřizované  autobusové zastávky v ul. 
Na Vyhlídce a s tím související úprava – změna provozu v části ulice Na Madlenkách a místní 
komunikaci spojující  ul. Kytínská s ul.  Na Vyhlídce v budoucí trase autobusové dopravy.  

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 : 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, na 
adrese Podskalská 19, 120 00 Praha 2, úřední dny pondělí a středa 8.00 do 17.00, úterý a 
pátek po  předchozí telefonické dohodě od 8.00 do 12.00 hod.  

                                                                                                                                                                     
Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací ve smyslu 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. 

 
 
 
 

 Ing. Petra Pelešková 
vedoucí odboru stavební úřad  

 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

 
Příloha: situace dopravního značení 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, MěÚ 
Mníšek pod Brdy. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
Město Mníšek pod Brdy, IDDS: 96ebwrs 
 sídlo: Dobříšská č.p. 56, 252 10  Mníšek pod Brdy 
 
Na vědomí:   
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – Praha venkov – Západ DI, IDDS: 2dtai5u 
  sídlo: Zborovská č.p. 1505/13, 150 00  Praha 5 
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