MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu

Dopravní inženýring Praha s. r. o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IDDS: 68rgk4p
Číslo jednací:
Vaše značka:
MCP8 440657/2022
SZ MCP8 440657/2022/2

Vyřizuje / telefon:
Mgr. Lenka Kaplanová / 222805624

Datum:
12.10.2022

Rozhodnutí
Výrok:
Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40, odst. 5,
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění,
se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie
čj.: KRPA-330035-1/Čj-2022-0000DŽ ze dne 12. 10. 2022 a se souhlasem TSK hl. m. Prahy
čj.: 2/22/1228/199 ze dne 5. 10. 2022 vydává toto rozhodnutí žadateli:
Dopravní inženýring Praha s. r. o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 028 69 179
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3, písm. d) zák. č. 13/1997 o pozemních
komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), se povoluje zvláštní užívání komunikace v Praze 8
ulice:
Bulovka; k. ú. Libeň, (chodník + vozovka)
v úseku: dle schváleného DIO
v rozsahu: viz termín
z důvodu: rekonstrukce kanalizace
Termín: 6. etapa: 24. 10. 2022 – 15. 12. 2022 – 50 m2
2. etapa: 31. 10. 2022 – 31. 1. 2023 – 183 m2
1. etapa: 1. 12. 2022 – 17. 3. 2023 – 159 m2
Investor:

Pražská vodohospodářská společnost a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník: p. Malík
Telefon: 251 170 208
IČ: 256 56 112

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 147/6, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz
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Zhotovitel:

D&Z spol. s r. o., Údlická 761, 184 00 Praha 8
Odpovědný pracovník: Ing. Zábranský
Telefon: 602 695 104
IČ: 001 96 304

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1. Dopravní značení v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1 (v platném znění) zajistí žadatel
a bude osazeno odbornou firmou podle stanovení čj.: MCP8 440657/2022 a odsouhlasené situace.
Budou použity velkoplošné gumové podstavce.
2. Zhotovitel je povinen před započetím prací vhodným způsobem informovat rezidenty o rozsahu
a termínu prováděných prací.
3. Zhotovitel je povinen o akci a dopravním omezení informovat Nemocnici Na Bulovce.
4. Dopravní značení B 28 (s uvedením termínu od - do) je nutné umístit 7 dní před požadovaným
termínem započetí stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen umožnit svoz domovního odpadu.
6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný průjezd v min. šíři 3 m.
7. Výkopy budou ohraničeny oplocením. V noci budou zábory osvětleny. Příčné překopy přilehlých
chodníků budou opatřeny ocelovou lávkou se zábradlím.
8. Zábor komunikací nesmí ohrozit pěší provoz. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný průchod pro
pěší v min. šíři 1,5 m a přístup do jednotlivých objektů buď přechodovými můstky, případně
zřízením koridoru pro pěší v min. šíři 1,5 m.
9. Zhotovitel po povinen zajistit označení stavby na viditelném místě cedulí s uvedením údajů: název
stavby, termín dopravních omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon,
název zhotovitele, jméno odpovědného pracovníka a telefon.
10. Odbor dopravy si vyhrazuje právo během zvláštního užívání komunikace podmínky Rozhodnutí
upravit nebo doplnit.
11. V případě znečištění okolních komunikací je zhotovitel povinen zajistit jejich okamžitý úklid, aby
nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
12. V případě poškození komunikace zajistí zhotovitel její opravu na vlastní náklady (po předchozí
dohodě se správcem poškozené komunikace).
13. Dopravní značení bude osazeno v souladu se schváleným DIO a bude průběžně kontrolováno.
14. Do 14 dnů po položení definitivního povrchu musí být odklizen posypový materiál a komunikace
v celé šíři vyčištěna.
Odůvodnění:
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, na
základě řádně doložené žádosti ze dne 12. 10. 2022 a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci
je z veřejného zájmu únosná.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím zdejšího odboru.

Michal Komenda
pověřen vedením odboru dopravy
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Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a jeho přílohy
sazebníku správních poplatků část II, položka 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto
rozhodnutí podle § 5 odst. 2 téhož zákona.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2011 Sbírky
právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Poplatek je
splatný ve smyslu § 5 této vyhlášky, viz UPOZORNĚNÍ.
Správní poplatek Kč: 500,-Příloha:
odsouhlasené DIO
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy čj.: MCP8 440657/2022 ze dne 12. 10. 2022
Rozdělovník:
Doručuje se účastníkům řízení:
Dopravní inženýring Praha s. r. o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
TSK hl. m. Prahy, a. s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4
Co: spis
Převzal:

Dne:

Vzdávám se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Jméno:

Podpis:

č. OP:

a správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Lenka Kaplanová
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