HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních kom unikací a drah
Odd lení silničního správního ú adu

*MHMPXPHJZB22*
MHMPXPHJZB22

KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
IČ: 27109160

Váš dopis zn./ze dne:
Č. j.:
MHMP-2034396/2021/O4/Dů
Spis. zn.:
S-MHMP 1912448/2021PKD

Vy izuje/linka/tel.:
Luděk Důra
236004392
Počet listů/p íloh: 1/1
Datum:
07.12.2021

ROZHODNUTÍ
Hlavní m sto Praha, Magistrát hl.m sta Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako silniční
správní ú ad na území hl.m.Prahy, p íslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů, se souhlasem Policie ČR, Krajského
editelství Policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 10.11.2021, č.j.:
KRPA 298575-1/ČJ-2021-0000DŽ a souhlasem TSK hl.m. Prahy č.j. 2/19/2161/201 ze dne
10.11.2021 vydává toto rozhodnutí žadateli:
KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
IČ : 27109160
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c 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 17
ul.:
v úseku:
v rozsahu:
z důvodu:
Termín:

Slánská
Bazovského - Čistovická
160.00 m2 záboru části pravého jízdního pruhu a p ilehlého chodníku ve sm ru
k ul. Karlovarská, doprava vedena v levém jízdním pruhu
rekonstrukce kanalizace
1. etapa od 08.12.2021 do 22.12.2021
2. etapa od 10.01.2022 do 30.04.2022

Investor: Pražská vodohospodá ská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha
odpov dný pracovník: Mašek
telefon - pracovišt : 737 255 420
Zhotovitel: KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o., Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
odpov dný pracovník: K ivánek
telefon - pracovišt : 601 385 488
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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 - 08.12.2021
Jméno: Luděk Důra
Vydal: CN=ACAeID3.1 - Issuing Certifi
Platnost do: 24.02.2022

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1. Dopravní značení v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1 zajistí žadatel a bude provedeno
odbornou firmou podle stanovení č.j. S-MHMP 1912448/2021PKD a odsouhlasené situace.
2. Žadatel v p ípad časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a za ízení dle
původního dopravního režimu a bude informovat PKD MHMP a Policii ČR - oper. st ed.
Krajského editelství Policie hl.m. Prahy tel. 974 826 023 a 974 285 666.
3. Žadatel zajistí označení stavby na viditelném míst tabulkou s uvedením údajů: název stavby,
termín dopravních omezení, název investora, jméno odpov dného pracovníka a telefon, název
zhotovitele, jméno odpov dného pracovníka a telefon.
Odůvodnění:
Dne 22.11.2021 obdržel Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor pozemních komunikací a drah,
žádost KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o. bez č.j. ze dne 15.11.2021 o povolení zvláštního užívání
komunikací pro zajišt ní dopravních opat ení p i rekonstrukci kanalizace Slánská, v úseku
Bazovského - Čistovická.
Po posouzení žádosti správní orgán dosp l k záv ru, že se jedná o práce, které nelze s ohledem na
stavebn technický stav realizovat pozd ji ani v menším rozsahu, proto vydal toto správní
rozhodnutí.
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provád ní výše uvedené akce bylo vydáno se
souhlasem Policie ČR, Krajského editelství Policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie na
základ ádn doložené žádosti a po zjišt ní, že povolená úprava v dopravní situaci je z ve ejného
zájmu únosná.
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 hlavního m sta Prahy.
OTISK Ú EDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Aleš K r e j č a
editel odboru pozemních komunikací a drah
v z. Ing. Jan Krejčí v.r.

STEJNOPIS
Za správnost vyhotovení
Lud k Důra

Správní poplatek Kč 0,- (slovy korunčeských)
Rozd lovník:
Doručuje se účastníkům ízení:
Žadatel - KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o., Na Škrobech 246,252 25 Jinočany
Technická správa komunikací hl.m. Prahy a.s., ásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
Na v domí:
OŽPD ÚMČ Praha 17
Policie ČR – K P hl.m. Prahy-OSDP
Policie ČR – O Praha
M stská policie Praha
Záchranná služba
Hasičský sbor
PKD-O4 sektor Dů

2/2

