Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor dopravy
OHL ŽS, a. s.
Burešova 938/17
602 00 Brno - Veveří
v zast.: PROZNAK Praha s. r. o.
Pikovická 244/17
147 00 Praha 4 - Braník
Spis. zn.:
Č. j.:
Vyřizuje:
Telefon:

S/P13-40208/2017
P13-40208/2017/Vy
Eva Vyskočilová, odborný pracovník
235 012 405

V Praze 28. 8. 2017

Rozhodnutí
Úřad městské části Praha 13 - odbor dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), se
souhlasem Policie ČR, KŘPHMP - OSDP, č. j. KRPA-291259-1/ČJ-2017-000DŽ ze dne 14. 8. 2017 a
správce komunikace TSK hl. m. Prahy a. s., OS 2150 ze dne 28. 8. 2017, vydává toto rozhodnutí žadateli:

IČ:

OHL ŽS, a. s. (v zast. PROZNAK Praha s. r. o., Ing Luka Lenhard )
Burešova 938/17
602 00 Brno - Veveří
463 42 796

I.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., p o v o l u j e zvláštní užívání
komunikace na území MČ Praha Řeporyje
ul.:

Ořešská - most X031

z důvodu:

oprava mostu X031, částečná uzavírka vozovky

termín:

1. etapa: od 10. 09. 2017 do 07. 10. 2017
2. etapa: od 08. 10. 2017 do 04. 11. 2017

II.
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se povoluje z výše uvedených důvodů částečná uzavírka a
nařizuje objížďka po zbylé části komunikace, dle přiložených situací č. 1 - 2.
Investor: Techn ická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
odpovědný pracovník:: Bc. Chreno, tel.: 257 015 850
Zhotovitel: OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
odpovědný pracovník: p. Pokorný, tel. 724 252 330
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1) Žadatel zajistí dopravní značení v reflexním provedení dle platných technických předpisů a bude provedeno odbornou firmou dle stanovení č. j.:P13-40458/2017/Vy. Budou použity velkoplošné gumové podstavce. Dočasně neplatné dopravní značky je možno zakrýt pouze k tomu účelu vyrobenými plachtami nebo
černo - oranžovou páskou.

2) Žadatel zajistí možnost průjezdu pohotovostních vozidel.
3) Žadatel zajistí bezpečný vstup do objektů, pokud jsou povolenou akcí dotčeny, včetně osvětlení. Žadatel
zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: „Název stavby, termín dopravních
omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název zhotovitele, jméno odpovědné
ho pracovníka a telefon“.
4) Při provádění prací nesmí být znečišťována komunikace, případné znečištění musí být ihned odstraněno!
5) Žadatel je povinen projednat s příslušnou firmou oprávněnou k podnikání v oblasti nakládání s odpady
možnost průjezdu vozidel této firmy v ulici dotčené povolenou akcí.
6) Žadatel je povinen dodržet podmínky Policie ČR, KŘHMP-OSDP a ostatních orgánů a institucí, které se
k této akci vyjadřují.
7) Před případným prodloužením termínu ukončení akce požádá zhotovitel včas o nové rozhodnutí.
8) Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a bude informovat odbor
dopravy Úřadu MČ Praha 13.

Odůvodnění
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem
Policie ČR, KŘPHMP-OSDP a správce komunikace TSK hl. m. Prahy a. s., na základě řádně doložené
žádosti ze dne 14. 8. 2017 a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí v části I. a II. lze podat odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, do 15 dnů ode dne doručení k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím odboru dopravy
Úřadu MČ Praha 13.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona č.
13/1997 Sb.

RNDr. Vladimír D r a g a n, CSc.
vedoucí odboru
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona ČNR č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a jeho přílohy
sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí
podle § 5 odst. 2 téhož zákona.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhl. č. 5/2011 Sb., hl. m.
Prahy. Poplatek je nutné zaplatit za uvedené období dle pokynů ekonomického odboru Úřadu MČ Praha 13.
Správní poplatek: 500,-- Kč
Doručuje se:
1) účastníkům řízení: žadatel - OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
správci komunikací - TSK hl. m. Prahy, a. s., OS Jihozápad, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
2) dotčený orgán státní správy: EKO ÚMČ Praha 13 - odd. daní a poplatků
3) na vědomí: Policie ČR, KŘHMP-OSDP, Kongresová 2, Praha 4 IDDS: rkiai5y
Městská Policie Praha, OŘ Praha 13, Lýskova 1593, Praha 5
Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Tel. ústředna:

epodatelna@p13.mepnet.cz

Sluneční nám. 2580/13

DIČ: CZ00241687

235 011 111

ID datové schránky: zv6bsur

158 00 Praha 5

www.praha13.cz

