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ROZHODNUTÍ
Městská část Praha 17, Úřad městské části - Odbor životního prostředí a dopravy, příslušný
silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle §
32 odst. 1 zákona č. 134/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o žádosti právnické osoby společnosti Pražská vodohospodářská
společnost a.s., se sídlem Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, IČO:25656112, zastoupené společností
Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO:26212005,
zastoupené Ing. Petrou Bonnerovou, IČO:06025765, bytem Klešická 95, 190 16 Praha 9, ve věci
zvláštního užívání místní komunikace Drahoňovského, kde dalším účastníkem řízení je Hlavní město
Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO:00064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy a.s., se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, IČO:03447286, smlouva o výpůjčce č.
2/21/2501/262 ze dne 18.11.2021 a na základě žádosti ze dne 29.03.2022 vydává toto rozhodnutí
žadateli:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Evropská 866/67, 160 00 Praha – 6,
IČO:25656112, zastoupené na základě plné moci společností Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem
Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO:26212005, zastoupené Ing. Petrou Bonnerovou,
IČO:06025765, bytem Klešická 95, 190 16 Praha 9, tel.:732 570, 730, e-mail:bonnerova@seznam.cz
podle ust. § 25 odst. 1 a odst. 6. písm. c) 2, d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, POVOLUJE zvláštní užívání komunikace na území MČ Praha – Řepy,
na místní komunikaci
komunikace Drahoňovského u výjezdu z ulice Vondroušova v termínu 19.04. 2022 – 20.05.2022
Rozsah záboru: 325 m2
Pozemky parc. č. 1293/82, 1924 a 1293/997 k. ú. Řepy
v rámci stavby „Přeložka vodovodního řadu DN 1200, ul. Drahoňovského, P17“.
Zábor bude proveden dle situace DIO „Přeložka vodovodního řadu DN1200 – ul. Drahoňovského,
Praha17“ z 03/2020 odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m.
Prahy – Odboru služby dopravní policie, Č.j. KRPA-100934-1/ČJ-2022-0000DŽ dne 29.03.2022.
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Investor:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, IČO:25656112
Zhotovitel:
Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO:26212005,
Odpovědná osoba – Ing. Jindřich Smolák, hlavní stavbyvedoucí, tel.:602 653 283
Kontaktní osoba: Ing. Petra Bonnerová, tel.: 732 570 730
Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1. Za organizování a zabezpečení akce zodpovídá společnost Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem
Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO:26212005
kontaktní osoba – Ing. Jindřich Smolák, hlavní stavbyvedoucí, tel.:602 653 283
2. Po dobu trvání záboru žadatel vhodnými technickými prostředky zajistí přístup k sousedním
nemovitostem, průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému a přístup k povrchovým
znakům inženýrských sítí.
3. Žadatel je povinen dodržovat podmínky Policie ČR a ostatních osob, vyjadřujících se k předmětné
akci.
4. Žadatel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a zodpovídá za čistotu a pořádek v místě
záboru i jeho bezprostřední okolí.
5. Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, byla
dne 04.04.2022 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu Č.j.:ÚMČP17
005783/2022/ŽPD/Šupo. Žadatel prostřednictvím odborné osoby zajistí umístění dopravních
značek a zařízení v retroreflexním provedení v souladu s TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“ v platném znění a souvisejícími předpisy, dle stanovení
přechodní úpravy provozu a zodpovídá za jejich řádný technický stav po celou dobu trvání
uzavírky. Situace přechodné úpravy provozu je znázorněna v přílohách stanovení, které tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
6. Po ukončení prací zajistí žadatel obnovu stávajícího vodorovného i svislého dopravního značení,
k jehož poškození mohlo dojít při realizaci stavby.
7. Žadatel zajistí náhradní přístupy a příjezdy (přechodové a přejezdové lávky) k objektům
v místech, kde si práce vyžadují omezení stávajícího přístupu.
8. Prostor záboru musí být zajištěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců (zejména osob
s omezenou schopností pohybu nebo orientace) ani dopravy, musí být řádně označen, ohrazen, a
v nočních hodinách osvětlen.
9. Z důvodu uzavření chodníku při západní straně záboru komunikace Drahoňovského, bude
vyznačena obchozí trasa pro chodce.
10. Žadatel neprodleně oznámí příslušnému silničnímu správnímu úřadu každou změnu, která by měla
vliv na podmínky tohoto rozhodnutí.
11. Silniční správní úřad může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat
důležitý veřejný zájem, v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích si
vyhrazuje právo uvedené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění podmínek, popřípadě bude-li
toto vyžadovat obecný zájem.
Odůvodnění
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Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace Drahoňovského, pro provádění výše uvedené
akce, bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, na základě řádně doložení žádosti ze dne 29.03.2022.
Situace v daném místě je silničnímu správnímu úřadu dobře známa, nepovažoval tedy za nutné
svolávat místní šetření ani nařizovat ústní jednání. Vzhledem k tomu, že žadatel doložil potřebné
doklady, nebránilo nic vydání rozhodnutí. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
byla stanovena opatřením obecné povahy Č.j..ÚMČP17 005783/2022/ŽPD/Šupo dne 04.04.2022 a
společně se situací dopravního značení tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
Žádost splňovala náležitosti § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., a byla dostatečným podkladem pro
vydání rozhodnutí. Na základě uvedeného a zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je
z hlediska veřejného zájmu únosná, rozhodl silniční správní úřad o povolení uzavírky za podmínek
stanovených ve výrokové části rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m.
Prahy, a to podáním učiněným u Úřadu městské části Praha 17. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Správní poplatek dle pol. č. 36 sazebníku správních poplatků, tvořící přílohu zákona č. 634/2004 Sb.,
o právních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: činí 500,- Kč (pětsetkorunčeských).
Bude uhrazen na účet Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha – Řepy,
vedený u České spořitelny a.s., č. účtu 19-2000700399/0800, VS 6340000716 do 19.04. 2022.

otisk úředního razítka
Eva Šupolíková
referent odboru ŽPD
podepsáno elektronicky

Doručuje se účastníkům řízení:
Doručuje se:
1. Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, prostřednictvím Ing.
Petry Bonnerové, IDDS:h8zampa
2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, OS Severozápad,
IDDS:mivq4t3
Na vědomí:
1. Policie ČR – KRPA, odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4,
IDDS:rkiai5y
2. Městská policie Praha, Lýskova 1593, 150 00 Praha 5, služebna Řepy, IDDS:ktdeucu
3. Záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10, IDDS: 2ya36ee
4. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Jinonická 1226, 150 00 Praha 5, IDDS:jm9aa6j
5. Městská část Praha 17, ekonomický odbor, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, 163 00
IDDS:4mnbvza
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