
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:147553/2020/Kou V Praze dne 19.11.2020 
Č.j.: MUCE 157378/2020 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
Opatření obecné povahy č.  197/2020 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní  komunikaci 

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 (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě 
návrhu, který podal  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČO: 00066001,  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5  

s t a n o v í 

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/7, I/16,  
II/240, dálnici D7,  v souladu s § 61 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů . 

Přechodná úprava bude provedena dle předloženého dopravně inženýrského opatření 
zpracovaného společností PUDIS a.s., dopravním inženýrem Janem Petrem, s datem 
vyhotovení 04/2020, které je přílohou a nedílnou částí tohoto stanovení. 

Dopravní značení bude  osazeno : 

V termínu: ihned na dobu 60 dnů      nejdéle do 31.12.2020 

Z důvodů :  Přechodná úprava provozu se stanovuje bez předchozího projednání maximálně 
na 60 dnů na základě posudku Ing. Martina Trčky, ČKAIT 0006018, který 
konstatoval, že konstrukce opěrné zdi přilehlé ke komunikaci II/240 v obci 
Statenice, Černý Vůl je v úseku staničení km 4,500 – 4,750 v havarijním stavu a 
na komunikaci musí být omezen provoz. 

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

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných 
technických norem. 

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

3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.   
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude 

důkladně překryto a po ukončení akce uvedeno do dopravního režimu platného před 
stanovení přechodné úpravy. Po dobu platnosti přechodné úpravy provozu bude osazené i 
zakryté dopravní značení pravidelně kontrolováno a v případě zjištění nesouladu, musí být 
okamžitě zjednána náprava. 

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další 
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.  
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6. Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, 

jejich součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto dojde, je 
žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, p.o.  a 
bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození. 

 

Odpovědná organizace :  KSÚS Středočeského kraje, p.o.                                                                               
odpovědná osoba :           Karel Motal     tel.:  723 500 384 

 Odůvodnění: 

Městský úřad Černošice, OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19,120 00 
Praha 2, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele, jehož součástí je 
statický posudek vypracovaný Ing. Martinem Trčkou, Autorizovaným inženýrem pro mosty a 
inženýr. konstrukce ČKAIT 0006018. Předmětem posudku je havarijní stav opěrné zdi 
v Kralupském údolí v centru obce Statenice - Černý Vůl. Jejíž délka je 113m a nese zemní 
těleso komunikace silnice II/240. Stav opěrné zdi byl prvně zjišťován místním šetřením již v roce 
2018, na jehož základě byl vydán odborný posudek, který doporučil formu okamžitých opatření.  

V současné době probíhá zajišťování stability zájmových opěrných zdí dle TP, zpracovaného 
firmou PUDIS, a.s. Už stávající vyčištění konstrukcí jasně vypovídá o jejich vážném stavu a o 
tom, že tímto dočasným řešením se pouze oddálí nutná kompletní výměna poškozených 
konstrukcí opěrných zdí. Od roku 2018, tj. od vzniku předchozího posudku nedošlo zjevně 
k viditelnému zlepšení stavu údržby předmětného úseku komunikace a přilehlé opěrné stěny. 
Posudek z roku 2018 předepisoval vyčištění prostoru mezi opěrnou zdí a betonovými svodidly. 
Dle zjištění na místě je však podle poměrně husté vegetace zřetelné, že odvodnění prostoru za 
opěrnou zdí a svodidly v tomto úseku komunikace je právě vegetací značně ztíženo a stěna po 
celou dobu dále degradovala. 

V září 2020 byl odborný posudek Ing. Martinem Trčkou, autorizovaným inženýrem pro mosty a 
inženýrské konstrukce ČKAIT 0006018 aktualizován a se závěrem: „naléhavě doporučuji 
komunikaci v zájmovém úseku okamžitě uzavřít pro nákladní dopravu, umožnit průjezd vozidel 
MHD do 19 tun, nutný průjezd IZS možný.“ „V případě zjištění náhlého zhoršení stavu je třeba 
komunikaci okamžitě uzavřít a přivolat odbornou pomoc.“ 

Toto stanovení přechodné úpravy je podkladem pro řízení o povolení uzavírky pozemní 
komunikace silnice II/240 pro nákladní dopravu s okamžitou hmotností nad 3,5t. z důvodu 
havarijního stavu opěrné zdi v obci Statenice - Černý Vůl.   

Městský úřad Černošice  OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil jako 
naléhavou a dle § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích bez projednání s dotčenými 
orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy. 
 
Poučení: Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky. Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření 
obecné povahy podat opravný prostředek.   
 
 
 
  

        Ing. Petra Pelešková 
vedoucí odboru stavební úřad  

 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

 
 
Příloha: situace dopravního značení  
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S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na 
MěÚ Černošice. 
 
Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, OÚ 
Statenice, MěÚ Hlavní město Praha, MěÚ Slaný, MěÚ Statutární město Kladno, MěÚ  
Kralupy nad Vltavou, Středočeský kraj, Ministerstvo dopravy, MěÚ Městská část Praha 6, 
OÚ Tuchoměřice, OÚ Horoměřice, OÚ Unětice, OÚ Statenice, OÚ Velké Přílepy, OÚ 
Úholičky, OÚ Lichoceves, OÚ Tursko, OÚ Trněný Újezd, MěÚ Velvary,  OÚ Holubice, OÚ 
Zákolany 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Město Slaný, IDDS: h3jb7t5 
 sídlo: Velvarská č.p. 136/1, 274 01  Slaný 1 
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Statutární město Kladno, IDDS: dyubpcm 
 sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01  Kladno 1 
Středočeský kraj, odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Město Kralupy nad Vltavou, IDDS: 8zzbfvq 
 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Město Velvary, IDDS: 4ghb4cv 
 sídlo: náměstí Krále Vladislava č.p. 1, 273 24  Velvary 
Městská část Praha 6, Odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: bmzbv7c 
 sídlo: Čs. armády č.p. 206/23, Bílovec, 160 00  Bílovec 1 
Obec Holubice, IDDS: ch5bk6s 
 sídlo: Holubice č.p. 175, 252 65  Tursko 
Obec Horoměřice, IDDS: m93bd5b 
 sídlo: Velvarská č.p. 100, 252 62  Horoměřice 
Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3 
 sídlo: Lichoceves č.p. 20, 252 64  Velké Přílepy 
OBEC STATENICE, IDDS: ypeamab 
 sídlo: Statenická č.p. 23, Statenice, 252 62  Horoměřice 
Obec Tuchoměřice, IDDS: uzrbxr5 
 sídlo: V Kněžívce č.p. 212, 252 67  Tuchoměřice 
Obec Tursko, IDDS: igsajrx 
 sídlo: Čestmírovo náměstí č.p. 59, 252 65  Tursko 
Obec Úholičky, IDDS: 68vb4q6 
 sídlo: Náves č.p. 10, Úholičky, 252 64  Velké Přílepy 
Obec Únětice, IDDS: jmvbkiu 
 sídlo: Náves č.p. 17/4, Únětice, 252 62  Horoměřice 
Obec Velké Přílepy, IDDS: qj4efnb 
 sídlo: Pražská č.p. 162, 252 64  Velké Přílepy 
Obec Zákolany, IDDS: t85bvnk 
 sídlo: Zákolany č.p. 55, 273 28  Zákolany 
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dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha I, Dopravní 
inspektorát, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Krakovská č.p. 1340/16, , 110 00  Praha 1 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, 
IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, 156 00  Praha 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Zborovská č.p. 1505/13, 150 00  Praha 5 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, 
IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Bezručova č.p. 2796, , 276 01  Mělník 1 
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