HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních kom unikací a drah
Odd lení silničního správního ú adu
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Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 02869179
Váš dopis zn./ze dne:
Č. j.:
MHMP-719447/2022/O4/Lj
Spis. zn.:
S-MHMP 552884/2022PKD

Vy izuje/linka/tel.:
Jaroslav Lehký, Ing.
236004389
Počet listů/p íloh: 2/1
Datum:
27. 04. 2022

ROZHODNUTÍ
Hlavní m sto Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako silniční správní
ú ad p íslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní
pozd jších p edpisů, na základ žádosti ze dne 04.04.2022 (dopln ní žádosti ze dne 24.04.2022),
po písemném vyjád ení Policie ČR, Krajského editelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní
policie č.j.: KRPA-309614-3/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 27.04.2022 a souhlasu TSK hl. m. Prahy, a.s.,
(smlouva o výpůjčce č. 2/22/1228/031 a souhlas s provedením výkopových prací VK: 22-08-029 ze dne
21.02.2022) vydává toto rozhodnutí žadateli:
Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 02869179
I.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c), bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
zn ní pozd jších p edpisů, p o v o l u j e zvláštní užívání komunikace v Praze 8 pro provád ní stavebních
prací ve správním obvodu MČ Praha 8, k. ú. Kobylisy:
komunikace:

Klapkova, Střelničná

z důvodu:

rekonstrukce kanalizace

v rozsahu:

1. etapa: uzavírka levého jízdního pruhu p ed k ižovatkou ul. St elničná s ul. Klapkova
ve sm ru na Kobyliské nám stí, uzavírka levého jízdního pruhu ul. St elničná v úseku
Klapkova – Náhorní, ve sm ru na Ládví. Plocha záboru pro 1. etapu činí 385 m 2.
2. etapa: uzavírka pravého jízdního pruhu ul. St elničná p ed k ižovatkou s ul. Klapkova
ve sm ru na Kobyliské nám stí, dále zábor v prostoru k ižovatky ul. St elničná s ul.
Klapkova. Plocha záboru pro 2. etapu činí 220 m2.

v termínu:
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od 01.05.2022 do 31.08.2022
1. etapa: 01.05.2022 – 30.06.2022, 2. etapa: 01.07.2022 – 31.08.2022)

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 005 422,
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Elektronicky podepsáno - 28.04.2022
Jméno: Jaroslav Lehký
Vydal: CN=ACAeID3.1 - Issuing Certifi
Platnost do: 07.12.2022

II.
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů,
se p o v o l u j e částečná uzavírka p edm tných komunikací v míst provád ní stavebních prací. Průjezd
bude umožn n s omezením.

Investor:

Pražská vodohospodá ská společnost a.s., IČ: 25656112
odpov dný pracovník: Ing. Eliáš
telefon - pracovišt : 602 239 028

Zhotovitel: PRAGIS, a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9, IČ: 41194861
odpov dný pracovník: p. Havlovic
telefon - pracovišt : 602 653 361

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1.

Umíst ní dopravního značení a za ízení zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou podle
opat ení obecné povahy č.j.: MHMP-626409/2022/O4/Lj ze dne 26.04.2022 a odsouhlasené situace
dopravního značení, která je jeho nedílnou p ílohou.

2.

Zhotovitel stavby (dále jen zhotovitel) učiní taková opat ení, aby v průb hu stavby byl zajišt n
bezpečný průjezd vozidel.

3.

Zhotovitel zajistí označení stavby na viditelném míst tabulkou s uvedením údajů: název stavby,
termín dopravního omezení, název investora, jméno odpov dného pracovníka a telefon, název
zhotovitele, jméno odpov dného pracovníka a telefon.

4.

Místo užívání a jeho okolí bude zhotovitelem udržováno v čistot a po ádku v souladu s obecn
závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných ve ejných
prostranstvích (vyhláška o čistot ).

5.

V p ípad vzniku závady na pouličním za ízení je zhotovitel povinen, pokud to vyžaduje nutnost
opravy, vyklidit místo užívání na vlastní náklady.

6.

Skládáním a umíst ním stavebního materiálu nesmí dojít k poškození povrchu komunikace. V
opačném p ípad musí zhotovitel okamžit zajistit na vlastní náklady uvedení poškozeného povrchu
komunikace do původního stavu.

7.

Zhotovitel v p ípad časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a za ízení a bude
informovat PKD MHMP (e: jaroslav.lehky@praha.eu, t: 236 004 389) a Policii ČR – K P hl. m.
Prahy (e: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz, v p ípad úpravy SSZ t: 974 825 666 - HD Ú). Stejn tak
bude tyto orgány včas informovat v p ípad nutnosti prodloužení prací.

8.

Po ukončení zvláštního užívání pozemní komunikace uvede zhotovitel prostor záboru do původního
stavu, vč. dopravního značení.

9.

Zhotovitel neprodlen oznámí p íslušnému silničnímu správnímu ú adu každou zm nu, která by m la
vliv na podmínky tohoto rozhodnutí.

10. V p ípad nedodržení podmínek rozhodnutí v části zvláštního užívání pozemní komunikace bude
postupováno v souladu s § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní
pozd jších p edpisů.
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Odůvodnění
Dne 30.03.2022 (dopln ní žádosti ze dne 24.04.2022) podala společnost Dopravní inženýring Praha s.r.o.,
IČ: 02869179 se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, zastupující zhotovitele – společnost PRAGIS
a.s., IČ: 41194861, se sídlem Budovatelská 286/4, 190 15 Praha 9 (plná moc ze dne 18.03.2019) žádost o
vydání dopravn inženýrského rozhodnutí z důvodu provád ní rekonstrukce kanalizace na ul. St elničná a
Klapkova. Tyto stavební práce si vyžádají zábory a uzavírku jízdních pruhů dotčené pozemní komunikace,
v souladu s dopravn inženýrským opat ením tvo ícím p ílohu souvisejícího stanovení p echodné úpravy
provozu.
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a uzavírky pozemní komunikace bylo pro tuto akci vydáno
na základ p edchozího Oznámení o zahájení správního ízení a výzvy k uplatn ní práv účastníka ízení
č.j.: MHMP-589823/2022/O4/Lj ze dne 04.04.2022, souhlasného stanoviska Policie ČR, K P hl. m.
Prahy, odboru služby dopravní policie, smlouvy o provedení prací se správcem komunikace, společností
TSK hl. m. Prahy, a.s., po projednání ze dne 30.03.2022 s odborem dopravy ÚMČ Praha a dále na základ
ádn doložené žádosti žadatele a po zjišt ní, že žádost je důvodná a povolená úprava v dopravní situaci
z ve ejného zájmu únosná.
Silniční správní ú ad oznámil zahájení správního ízení emu známým účastníkům a dotčeným orgánům
státní správy. Do vydání tohoto rozhodnutí nebyly doručeny žádné námitky ani p ipomínky, proto bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy České
republiky prost ednictvím odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zák. č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů.

OTISK Ú EDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Aleš K r e j č a
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
v z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D. v. r.

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Jaroslav Lehký

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a jeho p ílohy
sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku p ed vydáním tohoto rozhodnutí
podle § 6 téhož zákona.
Správní poplatek Kč 500,- (slovy pětsetkorunčeských)
Přílohy:

Situace DIO (3 listy)

Doručuje se účastníkům řízení:
Dopravní inženýring Praha, s.r.o., IČ: 02869179, Holečkova 49, 150 00 Praha 5
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7
Na vědomí:
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HZS hl. m. Prahy
ZZS hl. m. Prahy
M stská policie hl. m. Prahy
MČ Praha 8
ÚMČ Praha 8 – odbor dopravy
ROPID, DP
Policie ČR - K P hl. m. Prahy-OSDP
PKD-O4 sektor Lj

