MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ DOPRAVY

BENE - stavební společnost, spol. s r.o.,
Ke klubovně 1500/23,
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Váš dopis zn./ze dne
21.07.2010

Naše č.j.
014131/10/OVDŽP/Ml

Vyřizuje
Lenka Moravcová

Praha
28.07.2010

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších
předpisů se souhlasem vlastníka dotčené komunikace Technické správy komunikací hl.m. Prahy – smlouva o
dílo č. 3/10/2400/35 ze dne 22.07.2010 a po projednání s MČ Praha – Velká Chuchle, MČ Praha – Slivenec a
MČ Praha –Lochkov, vydává toto rozhodnutí žadateli:
BENE - stavební společnost, spol. s r.o.,
Ke klubovně 1500/23,
155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 45310173

kterého zastupuje:
PROZNAK Praha s.r.o,
Modřanská 244,
147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník: Michal Pařízek, tel. 775 215 217
Podle ustanovení § 24 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, p o v o l u j e úplnou uzavírku komunikací v Praze 16
ulice :

z důvodu:
forma:
v rozsahu:

STAROCHUCHELSKÁ /úsek: NÁM.CHUCHELSKÝCH BOJOVNÍKŮ – NA HVĚZDÁRNĚ/
NÁM.CHUCHELSKÝCH BOJOVNÍKŮ /úseku: STAROCHUCHELSKÁ – NA CIHELNĚ/
KAZÍNSKÁ /úsek: STAROCHUCHELSKÁ – k č.p. 29/6)
oprava vozovky ulice Starochuchelská
výměna celé konstrukce vozovky
1260 m2

Termín:

1. fáze od 01.08.2010 do 31.8.2010 (Starochuchelská, nám.Chuchelských bojovníků)
2. fáze od 23.08.2010 do 31.8.2010 (Starochuchelská, nám.Chuchelských bojovníků, Kazínská)

Podle téhož zákona se z výše uvedených důvodů nařizuje objížďka obousměrně po trase: DostihováStrakonická – Výpadová – K cementárně – Cementářská – Ke Slivenci – K Lochkovu, V Dolích,
Starochuchelská.
________________________________________________________________________________________________________________________
Sídlo:
IČ:

Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín
00241598

e-mail: lenka.moravcova@p16.mepnet.cz
tel.:
234 128 292
fax:
234 128 290
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MHD BUS č. 172:
Vedení trasy – oběma směry: … Mezichuchelská – přímo Radotínská a dále po své trase.
Zastávky MHD BUS - se ruší : Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle, Starochuchelská – oběma
směry.
Přílohy rozhodnutí:
č. 1- všeobecné podmínky rozhodnutí
č. 2-situace potvrzená Policií ČR-DI
Investor:

TSK hl.m. Prahy
Řásnovka 8
Praha 1
odpovědný pracovník : p. Buchl, tel.: 602 538 132

Zhotovitel:

dtto žadatel,
odpovědný pracovník: Lubomír Boubín, tel.: 606 620 160

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 čj. 014131a/10/OVDŽP/Ml ze dne 28.07.2010 a odsouhlasené situace. Budou
použity velkoplošné gumové podstavce.
2. Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název stavby, termínu
dopravních omezení , název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název zhotovitele, jméno
odpovědného pracovníka a telefon.
3. V rámci stavby dojde ke změně dopravního režimu (směru jízdy) v ul. Na Mrázovce.
4. Stavební zábory budou fyzicky ohraničeny (např. plůtkovými zábranami), označeny silničními zábranami
Z2 a v době snížené viditelnosti dostatečně osvětleny.
5. Vstupy a vjezdy do objektů a na pozemky budou omezeny po dohodě s vlastníky a budou opatřeny lávkami
pro pěší nebo přejezdy odpovídající tonáže. Vlastníci těchto objektů budou o všech změnách včas
informováni.
6. Po celou dobu stavebních činností zůstane zachován bezpečný průchod pro pěší na přilehlém
chodníku nebo v koridoru o minimální šíři 1,5m. Křížení trasy pěších a trasy výkopů bude opatřeno
lávkami pro pěší.
7. Žadatel je povinen udržovat v okolí uzavírky čistotu a pořádek. Výjezdy z uzavřeného úseku na
komunikace budou pravidelně čištěny.
8. Žadatel zajistí po dohodě s Pražskými Službami svoz tříděného i komunálního odpadu.
9. Po ukončení prací budou předány jejímu správci (TSK hl.m. Prahy).
10. V případě časového zkrácení zajistí žadatel úpravu dopravního značení a zařízení podle nového dopravního
režimu a bude o tom informovat odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16.
11. Kromě uvedených podmínek je nutno dodržet všeobecné podmínky v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Rozhodnutí pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno na základě řádně doložené žádosti ze dne
21.07.2010 a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy
Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a
životního prostředí.
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 24 odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

Jan Martínek
vedoucí oddělení dopravy

Doručuje se:
účastníci (dodejky) :
PROZNAK Praha s r.o., IDDS: 6a9vhn9
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 15 Praha 1
Městská část Praha - Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2
Městská část Praha-Lochkov, IDDS: sufanvv
Městská část Praha-Slivenec,
Městská část Praha 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín
dotčené orgány :
Policie ČR, Krajské ředitelství Police HMP, OSDP, odd. dopravního inženýrství, IDDS: rkiai5y
ostatní :
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy, Korunní č.p. 98, 101 00 Praha 101
Dopravní podnik hl.m Prahy a.s., Na Bojišti 5, 120 00 Praha 2

