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UMCP-Velka Chuchle
Dorucsno: 27.10.2010
MCVCH 02506/2010

M^STSKÁ ^ÁST PRAHA 16
URAD MESTSKE CASTI
ODBOR VYSTAVBY, DOPRAVY
A ŽNOTNÍHO PROST^EDÍ
ODD^LENÍDOPRAVY

Ilsly:l
druh:

prllahy:

m^ véF+_0$021^_201
^
STAMET s.r.o.,
Erbenova 237,
150 00 Praha S-Koší^e
^
Váš dopis zn./ze dne
25.10.2010

Naše ^ ;j.
02156U10/OVDŽP/1VIl

Vy^izuje
Lenka Moravcová

Praha
26.10.2010

ROZHODNUTÍ
Ú^ad m^stské ^ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životmho prost ^edí, jako silni^ní správní ú^ad
p^íslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona ^ . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn^ní pozd^jších
p^edpis^ a vyhlášky ^ .55/2000 Sb. h1.m.Prahy, kterou se vydává Statut h1.m.Prahy, ve zn^ní pozd^jších
p^edpis^ se souhlasem Policie ^R, OSDP, odd. dopravmho inženýrství, ^j.: KRPA-151-164/^J-2010-OOOODŽ
ze dne 22.10.2010 a vlastnika dot ^ené komunikace M^stské ^ásti Praha -Velká Chuchle ze dne 26.10.2010,
vydává toto rozhodnutí žadateli:
STAMET s.r.o., I^ : 485 89 829,
Erbenova 237/11,
150 00 Praha 5-Koší^e
I.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c), bod 3, zákona ^ . 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^,
povoluje
zvláštní užívání komunikací v Praze 16:
ulice :
forma:
vrozsahu:
z d^vodu:
Termín:

STAROLÁZE^SKÁ,
výkopové práce
369 mZ

/v úseku: MEZICHLJCHELSKÁ - STRAKONICKÁ/

rekonstrukce vodovodmho ^adu
od 28.10.2010 do 22.12.2010
II.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 a odst. 2 zákona ^ . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve zn^ní
pozd^jších p^edpis^, p o v o 1 u j e úplnou uzavírku komunikací v Praze 16
ulice :
v rozsahu:
z d^vodu:
Termín:

STAROLÁZE^SKÁ,
/v úseku: MEZICHIJCHELSKÁ - STRAKONICKÁ/
369 m2
rekonstrukce vodovodmho ^adu
od 28.10.2010 do 22.12.2010

P^1lohy rozhodnutí:
^ . 1- všeobecné podmínky rozhodnutí
^. 2-situace potvrzená Policií ^R-DI

Sfdlo:
I^ :

Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radottn
00241598

e-mail: lenka.moravcovaí^pló.mepnet.cz
tel.:
234 128 292

fax:

234 128 290

^.j. 021561/10/OVDŽP/Ml
PVS a.s.
Investor:

str. 2

Žatecká 110/2
Praha 1
odpov^dný pracovmlc: p. ^íha, tel.: 737 235 930
Zhotovitel:

dtto žadatel,
odpov^dný pracovmlc: Bohumil Šesták, tel.: 602 231 566

Toto rozhodnutf se vydává za podmínek:
1. Dopravní zna^ení v reflexním provedení dle ^SN EN 12899-1 zajistí žadatel a bude provedeno odbornou
firmou podle stanovení ^j. 021561a/10/OVDŽP/Ml ze dne 26.10.2010 a odsouhlasené situace. Budou
použity velkoplošné gumové podstavice.
2. Žadatel zajistí ozna^ení stavby na viditelném míst^ tabulkou s uvedením údaj^: název stavby, termínu
dopravních omezení , název investora, jméno odpov^ dného pracovmlca a telefon, název zhotovitele, jméno
odpov^dného pracovnílca a telefon.
3. Vstupy a vjezdy do objekt^ a na pozemky budou omezeny po dohod^ s vlastmky a budou opat^eny lávkami
pro p^ší nebo p^ejezdy odpovídající tonáže. Vlastníci t ^chto objekt^ budou o všech zm^nách v^as
informováni.
4. Stavební zábory budou fyzicky ohrani ^eny (nap^. pl^tkovými zábranami), ozna^eny silni^ními zábranami
Z2 a v dob^ snížené viditelnosti dostate ^n^ osv^tleny.
5. Po celou dobu stavebních ^inností z^stane zachován bezpe^ný pr^chod pro p^ší na p^ilehlém chodmku nebo
v koridoru o minimální ší^i 1,5m. K^ížení trasy p^ších a trasy výkop^ bude opat^eno lávkami pro p^ ší.
6. Žadatel zajistí po dohod^ s Pražskými Službami svoz komunálního i t^íd^ného odpadu.
7. V p^ípad^ pozastavení prací z d^vodu nep^íznivých klimatických podmínek, budou komunikace dány na
toto období do pojízdného stavu.
8. Žadatel je povinen udržovat v okolí uzavírky ^istotu a po^ádek. Výjezdy z uzav ^eného úseku na
komunikace budou pravideln^ ^išt^ny.
9. Žadatel je povinen provád^t zimní údržbu na p^edm^tných komunikacích.
10. Po ukon^ení prací bude komunikace uvedena do p^vodmho stavu a p^edána jejímu správci (M^ Praha Velká Chuchle).
11. V p^ípad^ ^asového zkrácení zajistí žadatel úpravu dopravmho zna ^ení a za^ízení podle nového dopravmho
režimu a bude o tom informovat odbor výstavby, dopravy a životmho prost^edí ÚM^ Praha 16.
12. Krom^ uvedených podmínek je nutno dodržet všeobecné podmínky v p ^iloze ^. 1 tohoto rozhodnutí.

Od^vodn^ní:
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provád^ní výše uvedené akce bylo vydáno se
souhlasem Policie ^R, krajské ^editelství Policie hlavního m^sta Prahy odd. dopravmho inženýrství, na základ ^
^ádn^ doložené žádosti ze dne 25.10.2010 a po zjišt ^ní, že povolená úprava v dopravní situaci je z ve ^ejného
zájmu únosná.
Pou^ení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí v ^ásti I. a II. lze podat odvolání do 15 dn^ ode dne jeho doru^ení k odboru
dopravy Magistrátu hlavmho m^sta Prahy prost^ednictvím Ú^ad m^stské ^ásti Praha 16, odbor ry'stavby,
dopravy a životmho prost^edí.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí v ^ásti II. nemá podle ustanovení § 24 odst. 4, zákona ^ . 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, odkladný ú^inek.
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Poplatek:
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona ^NR ^ . 634/2004 Sb. o správních poplatcích a jeho p^ilohy ,
sazebníku správních poplatk^, položky 36, zaplacení správmho poplatku p^ed rydáním tohoto rozhodnutí podle
§ 5 odst. 2 téhož zákona.
Místní poplatek za užívání ve^ejného prostranství je stanoven ryhláškou ^ . 24/2003 Sb. hl. m. Prahy
v platném zn^ní. Poplatek je splatný M^ Praha - Velká Chuchle.
Správní poplatek ve ry'ši 500 K^
byl zaplacen dne 26.10.2010
^ . stvrzenky. 123

Doru^uje se:
ú^astníci (dodejky) :
STAMET s.r.o., IDDS: uxj8f69
M^stská ^ást Praha - Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2
dot^ené orgány :
Policie ^R, Krajské ^editelství Police HMP, OSDP, odd. dopravrúho inženýrství, IDDS: rkiai5y
ostatní :

HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aaój
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy, Korunní ^.p. 98, 101 00 Praha 101

