MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Váš dopis zn.

adresáti dle rozdělovníku

Naše značka
Vyřizuje / linka
MCP11/13/012601/OSM/Jan. Ing. Janda/375

V Praze dne
26.2.2013

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
v Praze dne:
Zvláštní užívání komunikací
(sp.zn. S-MCP11/13/012601)

ROZHODNUTÍ
Městská část Praha 11, Úřad městské části, odbor správy majetku, jako silniční správní úřad
na území správního obvodu Městské části Praha 11, příslušný podle § 40, odstavce 5 písm c),
zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) v přenesené
působnosti dle ustanovení § 4, odst. 1, obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. HMP, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, a podle ustanovení § 25, odstavce 1, zákona č.13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), s předchozím souhlasem Policie ČR,
Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, č.j. KRPA-114642/ČJ-2013-0000DŽ, ze dne 25. 2. 2012 a předchozím souhlasem vlastníka dotčených pozemků v
k.ú. Újezd u Průhonic, tj. Hlavní město Praha, zastoupené Odborem správy majetku, nám. Franze
Kafky 1, Praha 1 a správce dotčených komunikací, tj. Technická správa komunikací hl.m.Prahy,
Řásnovka 770/8, Praha 1, vydává toto rozhodnutí žadateli:

EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, odpovědná osoba: Ing. Pluhař,
(investorem stavby je OMI MHMP, zastoupené spol. ZAVOS, s.r.o.)

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

tel.: 267 902 +linka,
tel.: 267 902 +linka,
IČO: 0023 1126,

fax: 272 934 564
fax: 272 934 564

I. povoluje
Podle ustanovení § 25 odstavce 6 písm. c) 2,3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání komunikace v Praze 4 – Újezd u Průhonic
Místo :
v úseku:
v rozsahu:
z důvodu:
Termín:

ul. Vodnická, Krajanská, U Pramene (pozemek p.č. 265/385, 265/384, 265/375,
265/369, 265/399, 265/396 k.ú. Újezd u Průhonic)
dle přiložené situace
2050m2
umístění stavebního záboru z důvodu stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 001
komunikace IV, oprava ulice Vodnická a U Pramene
11. 3. 2013– 2. 6. 2013
1. fáze od 11. 3. 2013 do 10. 5. 2013
2. fáze od 11. 5. 2013 do 15. 5. 2013
3. fáze do 16. 5. 2013 do 30. 5. 2013
4. fáze 31. 5. 2013
5. fáze od 1. 6. 2013 do 2. 6. 2013

II. povoluje plná uzavírka
Podle ustanovení §24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů z výše uvedených
důvodů dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí
Místo :
v úseku:
v rozsahu:
z důvodu:
Termín:

ul. Vodnická, Krajanská, U Pramene (pozemek p.č. 265/385, 265/384, 265/375,
265/369, 265/399, 265/396 k.ú. Újezd u Průhonic)
dle přiložené situace
2050m2
umístění stavebního záboru z důvodu stavby č. 0101 TV Újezd, etapa 001
komunikace IV, oprava ulice Vodnická a U Pramene
11. 3. 2013– 2. 6. 2013
1. fáze od 11. 3. 2013 do 10. 5. 2013
2. fáze od 11. 5. 2013 do 15. 5. 2013
3. fáze do 16. 5. 2013 do 30. 5. 2013
4. fáze 31. 5. 2013
5. fáze od 1. 6. 2013 do 2. 6. 2013

III. nařizuje objízdná trasa
Podle ustanovení § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
Označení trasy objížďky: Objízdná trasa je vedena ul. Vodnická, Formanská, Krajanská, Proutěná,
obousměrně.

Přílohy rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí :
č. 1 – situační plánek

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

tel.: 267 902 +linka,
tel.: 267 902 +linka,
IČO: 0023 1126,

fax: 272 934 564
fax: 272 934 564

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1) Dopravní značení v reflexním provedení, které zajistí žadatel a bude provedeno podle
odsouhlasené situace odbornou firmou. Budou použity velkoplošné gumové podstavce.
2) Budou splněny podmínky stanovené vlastníkem dotčené pozemní komunikace.
3) Pokud následnou pracovní činností budou poškozeny chodníky v oblasti uzavírky, žadatel zajistí
opravu v celé jejich šíři.
4) V případě poškození vozovky, po které je vedena objízdná trasa, bude žadatelem na vlastní
náklady uvedena do původního stavu.
5) Výkopy budou zabezpečeny zábranami, přes výkop v chodníku budou umístěny lávky pro
chodce.
6) Žadatel zajistí koordinaci při svozu domovního odpadu v dotčené oblasti.
7) Žadatel zajistí přístup k domovním vjezdům a vjezdům hasičským, pohotovostním vozům
a vozům záchranné služby, Policie ČR a MP Praha.
8) Žadatel zajistí, aby po ukončení akce byla dotčená komunikace v místě výkopů uvedena do
původního stavu včetně povrchů v celé šíři chodníku.
9) Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název stavby,
termín dopravních omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka.
10) V případě nutnosti mohou být stanoveny dodatečné podmínky
11) Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je přiložený situační plánek s nákresem skutečného záboru
pozemní komunikace.
12) Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž
žádost byla uzavírka povolena a vyznačena objízdná trasa.
13) Po provedení výkopových prací bude vozovka uvedena do řádného technického stavu.
14) Obyvatelé budou mít trvale zajištěn vjezd a výjezd ze svých pozemků.
15) Budou realizovány kontrolní dny každý týden ode dne zahájení stavby se zápisem do
stavebního deníku stavitele.

Odůvodnění
Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo
vydáno s předchozím souhlasem Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, odbor služby
dopravní policie, Kongresová 2, č.j. KRPA-1146-42/ČJ-2013-0000DŽ, ze dne 25. 2. 2012 a
předchozím souhlasem vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Újezd u Průhonic, tj. Hlavní město
Praha, zastoupené Odborem správy majetku, nám. Franze Kafky 1, Praha 1 a správce dotčených
komunikací, tj. Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1, vydává toto
rozhodnutí žadateli, na základě řádně doložené žádosti, po zjištění že povolené zvláštní užívání
pozemní komunikace a úprava v dopravní situaci jsou z veřejného zájmu únosné.

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

tel.: 267 902 +linka,
tel.: 267 902 +linka,
IČO: 0023 1126,

fax: 272 934 564
fax: 272 934 564

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. §81,§82 ve spojení s ust. §83 správního
řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu hl. m.
Prahy, Jungmannova 35/29111 21 Praha1, podáním učiněným u odboru správy majetku ÚMČ
Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V odvolání se
uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ustanovení § 24 odst.
4 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části III. nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24. odst. 4 zák.
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ing. Kvido boublík
vedoucí odboru správy majetku

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí se řídí ustanoveními §73 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vydání tohoto rozhodnutí je podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb. o Správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů osvobozeno od správního poplatku.
Výše povolené zvláštní užívání komunikace je dle §6 vyhlášky č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství osvobozeno od místního poplatku
Správní poplatek 0 Kč

Sídlo: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

tel.: 267 902 +linka,
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IČO: 0023 1126,

fax: 272 934 564
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Písemnost se doručuje:
I.

účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou – dodejna s červeným pruhem, DS)
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Hlavní město Praha, zastoupené Odborem správy majetku, nám. Franze Kafky 1, 110 01
Praha 1

II.

dotčené orgány na dodejku, DS
PČR –DI
Městská část Praha – Újezd u Průhonic, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4
Městská policie hl.m.Prahy, OŘ MP Praha 11, Markušova 1555, 149 00 Praha 4

III.

spis:
OSM - SSÚ

Písemnost vyhotovena ve 3 stejnopisech, za správnost vyhotovení: Ing. Martin Janda
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Pracoviště: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, č.ú. 2000807399/0800
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

tel.: 267 902 +linka,
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IČO: 0023 1126,

fax: 272 934 564
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