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

ENGIE Services a.s.,
Lhotecká 793/3,
143 00 Praha-Kamýk
Váš dopis zn./ze dne
01.06.2020

Sp.zn.: 09371/2020/OVDŽP/Ml
Č.j.: 11104/2020/OD

Vyřizuje
Lenka Moravcová

Praha
29.06.2020

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m.
Prahy – odboru služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, čj.:KRPA-151887-2/ČJ-20200000DŽ ze dne 25.06.2020 a vlastníka dotčené komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s., smlouva č. 2/20/2401/110 ze dne 24.06.2020, vydává toto rozhodnutí žadateli:
ENGIE Services a.s., IČO 26121603,
Lhotecká 793/3,
143 00 Praha-Kamýk
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích,
povoluje
zvláštní užívání místních komunikací v Praze 16:
ulice:
forma:
v rozsahu:
z důvodu:
Termín:

PODJEZD
stavební práce
101 m2
výkop pro spojkoviště pro kabel kVN, stavební mechanizace
od 10.07.2020 do 04.09.2020

Přílohy rozhodnutí:
č. 1- všeobecné podmínky rozhodnutí
č. 2- situace potvrzená Policií ČR
Investor:

PREdistribuce, a.s.,
Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5
odpovědný pracovník: p. Nekovář, tel. 267 051 111

Zhotovitel:

dtto žadatel,
odpovědný pracovník: Radek Vondruška, tel. 725 929 348

________________________________________________________________________________________________________________________
Sídlo:
IČ:
Web:
Bankovní spojení:
Datová schránka:

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
00241598
www.praha16.eu
19-2000861379/0800
ntsbt5z

E-mail:
El. podatelna:
Telefon:
Fax:

lenka.moravcova@praha16.eu
elpodatelna@praha16.eu
234 128 292
234 128 999
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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. 11108/2020/OD ze dne 29.06.2020 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. 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.
4. Stavební zábory budou fyzicky ohraničeny (např. plůtkovými zábranami), označeny silničními zábranami
Z2 a v době snížené viditelnosti dostatečně osvětleny.
5. Křížení trasy pěších a trasy výkopů bude opatřeno lávkami pro pěší.
6. Při nedodržení stanovených podmínek nebo z veřejného zájmu může být rozhodnutí dočasně nebo trvale
zrušeno.
7. Žadatel je povinen nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a udržovat zabraný prostor i jeho okolí v čistotě a
pořádku.
8. Případné znečištění přilehlých komunikací bude neprodleně odstraněno.
9. Oddělení dopravy OVDŽP ÚMČ Praha 16 si vyhrazuje právo stanovené podmínky změnit nebo doplnit,
bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
10. Po ukončení prací bude komunikace uvedena do původního stavu a předána jejímu správci.
11. 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.
12. Kromě uvedených podmínek je nutno dodržet všeobecné podmínky v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha-Kamýk
Odůvodnění:
Dne 01.06.2020 obdržel Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení
dopravy žádost právnické osoby ENGIE Services a.s., IČO 26121603, Lhotecká 793/3, 143 00 Praha-Kamýk
čj. 09371/2020 o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu výkopových prací v rámci spojkoviště pro
kabel kVN a státní stavební mechanizace v ulici Podjezd, Praha - Malá Chuchle.
Po posouzení žádosti správní orgán dospěl k závěru, že se jedná o práce, které nelze s ohledem na stavebně
technický stav realizovat později nebo v menším rozsahu, proto vydal toto správní rozhodnutí.
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem
Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy – odboru služby dopravní policie, oddělení dopravního
inženýrství, 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 pozemních komunikací a
drah Magistrátu hlavního města Prahy podáním učiněným u Úřadu městské části Praha 16, Odbor výstavby,
dopravy a životního prostředí.
Jan Martínek
vedoucí oddělení dopravy
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Poplatek:
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 vyhláškou č. 5/2011 Sb. HMP
v platném znění. Poplatek je splatný MČ Praha – Velká Chuchle.
Správní poplatek ve výši 500 Kč
byl zaplacen.

Doručuje se:
účastníci (dodejky) :
ENGIE Services a.s., IDDS: f4wvfw7
sídlo: Lhotecká č.p. 793/3, Praha 4-Kamýk, 143 00 Praha 412
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
dotčené orgány :
Policie ČR, KŘP hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
ostatní :
Městská část Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2
sídlo: U skály č.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00 Praha 59

