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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 16722/2022 ODO/Br
P12 16721/2022 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:
z důvodu:

Hornocholupická
dle zákresu v přiložené situaci DIO
etapa š42-š43: 19.4.2022 – 7.5.2022
„prodloužení kanalizační stoky A2 – Cholupice“

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

Hornocholupická (částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu)
dle zákresu v přiložené situaci DIO
etapa š42-š43: 19.4.2022 – 7.5.2022
„prodloužení kanalizační stoky A2 – Cholupice“

Investor: Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Odpovědný pracovník: 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 16723/2022 ODO/Br, 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.
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2. Kromě uvedených podmínek nutno dodržet podmínky vlastníka (správce) komunikace, podmínky Policie ČR,
případně podmínky Dopravního podniku hl. m. Prahy a organizace ROPID.
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 (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. V případě vytvoření dopravní kongesce v dopravní špičce bude provoz řízen proškolenými pracovníky stavby
tak, aby byla co nejdříve obnovena plynulost provozu.
8. 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.
9. Výkop ani výkopový materiál nebude zasahovat do průjezdního ani průchozího profilu komunikace.
10. Po celou dobu stavby musí být zajištěn dostatečný průjezdní profil pro umožnění plynulého průjezdu vozidel,
zejména pak vozidel MHD a IZS. Naruší-li realizace uvedené akce možnosti odvozu odpadu, zajistí zhotovitel
odvoz náhradním způsobem a bude o tom informovat vlastníky dotčených nemovitostí.
11. Stavební technika nesmí být umisťována tak, aby bránila v rozhledu nebo jinak ohrožovala bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
12. Ve vymezeném prostoru zodpovídá zhotovitel za bezpečnost, pořádek a čistotu komunikace. Znečištění
nebo poškození je povinen na svůj náklad odstranit.
13. Případní vlastníci přilehlých a dotčených nemovitostí budou o stavbě a dopravních opatřeních s ní souvisejících
prokazatelně informováni minimálně 7 dní před zahájením stavby.
14. 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.
15. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení dle původního dopravního režimu
a bude informovat odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12.
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.

Odůvodnění
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a o částečné uzavírce komunikace pro provádění výše uvedené akce
bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-119353-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 12.4.2022, souhlasem vlastníka (správce) dotčené komunikace, tj.
Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. – nájemní smlouva č.
2/21/2312/048, 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

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:
- 1x potvrzené DIO

Rozdělovník:
Doručuje se účastníkům řízení:
Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IDDS: kkkpcdy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, IDDS: mivq4t3
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
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
ROPID, Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1, IDDS: ku79q7n
Úřad MČ Praha 12, odbor ekonomický
evidence odboru – 030
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