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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR D OP R AVY
Vaše značka:
Č.j.:
Sp. Zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Praha dne:

P12 16844/2022 ODO/Br
P12 16843/2022 ODO
Ing. Branyš
244 028 515
branys.ondrej@praha12.cz
13.4.2022

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí
Úřad MČ Praha 12, odbor dopravy, jako silniční správní úřad na území městské části Praha 12, příslušný podle § 40
odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhl. č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, vydává toto rozhodnutí žadateli:
Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 26212005, se sídlem Smíchovská 929/31, 155 00 Praha-Řeporyje.
I.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
p. p., p o v o l u j e zvláštní užívání místní komunikace v Praze 4 – Cholupicích
ulice:
úsek:
termín:

U Obce
dle zákresu v přiložené situaci DIO
1. etapa: 19.4.2022 – 30.4.2022
2. etapa: 19.4.2022 – 13.5.2022
3. etapa: 30.4.2022 – 15.5.2022
4. etapa: 15.5.2022 – 8.6.2022
5. etapa: 8.6.2022 – 30.7.2022
z důvodu: „výstavba vodovodního řadu“

II.
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění p.p. se povoluje uzavírka níže uvedené komunikace v Praze
4 – Cholupicích. Objízdná trasa se stanovuje po přilehlých komunikacích.
ulice:
úsek:
termín:

NN480
dle zákresu v přiložené situaci DIO
1. etapa: 19.4.2022 – 30.4.2022
2. etapa: 19.4.2022 – 13.5.2022
z důvodu: „výstavba vodovodního řadu“

Investor: Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Odpovědný pracovník: Ing. Milan Železný
tel. +420 602 330 464
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 26212005, se sídlem Smíchovská 929/31, 155 00 Praha-Řeporyje
Odpovědný pracovník: Jan Fröhlich
tel. +420 602 213 334
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1. Dopravní značení v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1, TP 65 a TP 66 zajistí žadatel a bude provedeno
podle stanovení č.j.: P12 16845/2022 ODO/Br a odsouhlasené situace, odbornou firmou. Budou použity
velkoplošné gumové podstavce. Zhotovitel zodpovídá za to, že po celou dobu trvání této akce bude dopravní
značení udržováno v řádném stavu a dle odsouhlaseného návrhu DIO.
Městská část Praha 12, Úřad městské části, sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4
Tel. 244 028 111, e-mail: podatelna@praha12.cz, url: www.praha12.cz, IDDS: ktcbbxd
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151
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2. Kromě uvedených podmínek nutno dodržet podmínky vlastníka (správce) komunikace a podmínky Policie ČR.
3. Výkopové práce budou prováděny pouze v souladu s platnými povoleními.
4. Výkopové práce v komunikaci nebo její blízkosti budou prováděny s důrazem především na řádné ohrazení
a noční výstražné osvětlení (červené s nezávislým zdrojem). Bude respektován zákon č. 13/1997 Sb. (zákon
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů).
5. Výkopy budou v celé délce zabezpečeny proti pádu chodců a vozidel mobilními zábranami.
6. Za narušení inženýrských sítí zodpovídá zhotovitel.
7. Pro chodce musí být zachován bezbariérový průchod, nelze-li bezpečný průchod zachovat, je zhotovitel povinen
vytýčit bezpečnou a bezbariérovou náhradní trasu pro chodce a instalovat informační tabule.
8. Výkop ani výkopový materiál nebude zasahovat do průjezdního ani průchozího profilu komunikace.
9. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem, vstupy do přilehlých objektů budou zachovány v plném rozsahu
po celou dobu stavby.
10. Stavební technika nesmí být umisťována tak, aby bránila v rozhledu nebo jinak ohrožovala bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
11. Ve vymezeném prostoru zodpovídá zhotovitel za bezpečnost, pořádek a čistotu komunikace. Znečištění
nebo poškození je povinen na svůj náklad odstranit.
12. Vlastníci přilehlých a dotčených nemovitostí budou o stavbě a dopravních opatřeních s ní souvisejících
prokazatelně informováni minimálně 7 dní před zahájením stavby a poté vždy, pokud se v průběhu stavby bude
cokoliv měnit.
13. Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením následujících údajů: název stavby,
termín dopravních omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název zhotovitele, jméno
odpovědného pracovníka a telefon.
14. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení dle původního dopravního režimu
a bude informovat odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12.
15. Po dobu realizace stavby musí být zajištěno umožnění vjezdu vozidel IZS. Naruší-li realizace uvedené akce
možnosti odvozu domovního odpadu, zajistí zhotovitel odvoz náhradním způsobem a bude o tom prokazatelně
informovat vlastníky dotčených nemovitostí.
16. Práce budou prováděny pouze v souladu s platným povolením stavebního úřadu.
17. Při nedodržení stanovených podmínek nebo z veřejného zájmu může být povolení změněno nebo zrušeno.
18. Stavba musí být koordinována s předchozími etapami tak, aby vždy byl umožněn bezproblémový vjezd a výjezd
z/do lokality.
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace se vztahuje pouze na uvedenou místní komunikaci a její příslušenství.
Odůvodnění
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR,
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie - č.j.: KRPA-11953-1/ČJ-2022-0000DŽ
ze dne 12.4.2022, souhlasem vlastníka (správce) komunikace, tj. Městská část Praha 12 zastoupená odborem investic
a správy majetku Úřadu MČ Praha 12 ze dne 12.4.2022, na základě žádosti doručené dne 6.4.2022 a po zjištění,
že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí v části I. a II. lze podat odvolání podle ustanovení § 81 až § 83 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů po jeho oznámení k odboru pozemních komunikací a drah
Magistrátu hl. m. Prahy, který o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím odboru dopravy Úřadu MČ Praha 12,
Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jan Řezáč
vedoucí odboru
v z. Ing. Ondřej Branyš
Toto rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění p.p., a jeho přílohy sazebníku správních poplatků.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven vyhláškou č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy. Poplatek je
splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství u ekonomického odboru Úřadu MČ Praha 12.
Přílohy:
- 4x potvrzené DIO

Rozdělovník:
Doručuje se účastníkům řízení:
Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IDDS: kkkpcdy
Městská část Praha 12 – ÚMČ Praha 12, odbor investic a správy majetku
Na vědomí :
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, IDDS: rkiai5y
Městská policie Praha, Násirovo nám. 1816/1, 143 00 Praha 4, IDDS: ktdeucu
Úřad MČ Praha 12, odbor dopravy, odd. technické a rozvoje dopravy
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 100 00 Praha 10, IDDS: 2ya36ee
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IDDS: jm9aa6j
Úřad MČ Praha 12, odbor ekonomický
evidence odboru – 031
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