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ROZHODNUTÍ
Odbor dopravy, oddělení silniční správní úřad, ÚMČ Praha 11, jako silniční správní úřad (dále jen
SSÚ) na území správního obvodu Praha 11, příslušný podle ust. § 40, odst. 5, písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
pozemních komunikacích), v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o žádosti podané
dne 30.06.2021, právnické osoby Rekomont a. s., IČO 00499838, se sídlem Kbelská 581/50, 198 00
Praha 9, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou TZB Consult Prague s. r. o.,
IČO 24832618, se sídlem U Smaltovny 245/15, 170 00 Praha 7 - Holešovice, investorem je právnická
osoba Pražská plynárenská Distribuce a. s., IČO 27403505, se sídlem U Plynárny 500, 145 08
Praha 4, ve věci částečné uzavírky části místní komunikace III. třídy ul. Vodnická, křižovatka ul.
Krajanská x Vodnická, Vodnická x U Pramene, Proutěná x Vodnická, Praha 4, a ve věci úplné uzavírky
části místní komunikace III. třídy ul. Vodnická, křižovatka ul. Krajanská x Vodnická, U Pramene x
Vodnická, Praha 4, podle, ust. § 24 odst. 4, zákona o pozemních komunikacích, t a k t o:
I.

Povoluje na základě žádosti právnické osoby Rekomont a. s., IČO 00499838, se sídlem
Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou TZB
Consult Prague s. r. o., IČO 24832618, se sídlem U Smaltovny 245/15, 170 00 Praha 7 Holešovice, investorem je právnická osoba Pražská plynárenská Distribuce a. s.,
IČO 27403505, se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, úplnou uzavírku části místní
komunikace III. třídy ul. Vodnická, křižovatka ul. Krajanská x Vodnická, U Pramene x
Vodnická, Praha 4, dle situačních výkresů, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, v
rámci realizace stavebních prací – úprava STL plynovodů.

Sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
IČO: 00231126, DIČ: CZ00231126

Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

II.

Povoluje na základě žádosti právnické osoby Rekomont a. s., IČO 00499838, se sídlem
Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou TZB
Consult Prague s. r. o., IČO 24832618, se sídlem U Smaltovny 245/15, 170 00 Praha 7 Holešovice, investorem je právnická osoba Pražská plynárenská Distribuce a. s.,
IČO 27403505, se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, částečnou uzavírku části místní
komunikace III. třídy ul. Vodnická, křižovatka ul. Krajanská x Vodnická, Vodnická x
U Pramene, Proutěná x Vodnická, Praha 4, dle situačních výkresů, které jsou nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí, v rámci realizace stavebních prací – úprava STL plynovodů.

III.

Nařizuje obchozí a objízdnou trasu v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. a II. výroku
tohoto rozhodnutí, a to po pozemních komunikacích dle přiloženého Opatření obecné
povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané, pod
č. j. MCP11/21/034806/OD/Jan ze dne 28.07.2021, které bylo zveřejněno na úřední desce
Úřadu městské části Praha 11, DIO bylo odsouhlasené Policií ČR, Krajského ředitelství policie
hl. m. Prahy, Kongresová 2, odborem služby dopravní policie, pod č. j. KRPA-145899-10/ČJ2021-0000DŽ ze dne 12.07.2021, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí příloha č. 2.

za následujících podmínek:

1.

Uzavírka se povoluje za účelem realizace stavebních prací – úprava STL plynovodů, v rozsahu
dle schváleného DIO.

2.

Doba trvání uzavírky je stanovena takto:

a) ETAPA 16 + 17:

b) ETAPA 18 + 19 + 20 :

od 26.08.2021 do 03.09.2021

(zemní práce – výkopové práce,
částečná uzavírka ul. Vodnická,
Praha 4, včetně objízdné a
obchozí trasy)

od 04.09.2021 do 08.09.2021

(povrchy, částečná uzavírka ul.
Vodnická, Praha 4, včetně
objízdné a obchozí trasy)

od 16.09.2021 do 17.09.2021

(konečné povrchy, částečná a
úplná uzavírka ul. Vodnická,
Praha 4, včetně objízdné a
obchozí trasy

od 02.09.2021 do 10.09.2021

(zemní práce - výkopové práce,
částečná uzavírka ul. Vodnická,
Praha 4, včetně objízdné a
obchozí trasy)

od 11.09.2021 do 15.09.2021

(povrchy, částečná uzavírka ul.
Vodnická, Praha 4, včetně
objídzné a obchozí trasy)
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od 16.09.2021 do 17.09.2021

(konečné povrchy, částečná a
úplná uzavírka ul. Vodnická,
Praha 4, včetně objízdné a
obchozí trasy)

c) ETAPA 21 + 22 + 23 + 24: od 18.09.2021 do 29.09.2021

(zemní práce - výkopové práce,
částečná uzavírka ul. Vodnická,
Praha 4, a křižovatka ul.
Vodnická x Proutěná, včetně
obchozí a objízdné trasy)

od 30.09.2021 do 06.10.2021

částečná uzavírka ul. Vodnická,
Praha 4, a křižovatka ul.
Vodnická x Proutěná, včetně
obchozí a objízdné trasy)

od 07.10.2021 do 08.10.2021

(konečné povrchy, částečná
uzavírka ul. Vodnická, Praha 4,
a křižovatka ul. Vodnická x
Proutěná, úplná uzavírka ul.
Vodnická, a křižovatka ul.
Krajanská
x
Vodnická
a
Vodnická x U Pramene, včetně
obchozí a objízdné trasy),

3. Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení uzavírky, v souladu s I. a II. uvedených ve
výroku, ustanovená za zhotovitele, spol. Rekomont a. s.: pan Lukáš Kaše tel. č.: 605 227764.
4. Podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona o silničním provozu), byla stanovena přechodná úprava
provozu na komunikaci v místě uzavírky dle opatření obecné povahy - stanovení přechodné
úpravy provozu, vydané pod č. j. č. j. MCP11/21/034806/OD/Jan ze dne 28.07.2021. Schéma
stanovené přechodné úpravy provozu je zobrazeno v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, která je
nedílnou součástí. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě
stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci možností nepřetržitý vjezd složkám integrovaného
záchranného systému (hasičskému záchrannému sboru, zdravotní záchranné službě, Policii
ČR a MP hl. m. Prahy) tak, aby nedošlo k újmě na životě, zdraví a na majetku osob obyvatel
dotčených tímto rozhodnutí.
6. Žadatel je povinen zajistit vhodnými technickými opatřeními, aby v rámci doby trvání uzavírky
nebyla nadmíru dotčena práva vlastníků sousedních nemovitostí.
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7. Na začátku uzavírky zhotovitel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž
žádost byla uzavírka povolena, která nebude bránit v rozhledových trojúhelnících a bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 30.06.2021 podala právnická osoba Rekomont a. s., IČO 00499838, se sídlem Kbelská 581/50,
198 00 Praha 9, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou TZB Consult Prague s. r. o.,
IČO 24832618, se sídlem U Smaltovny 245/15, 170 00 Praha 7 - Holešovice, investorem je právnická
osoba Pražská plynárenská Distribuce a. s., IČO 27403505, se sídlem U Plynárny 500, 145 08
Praha 4, zdejšímu SSÚ žádost o povolení částečné uzavírky části místní komunikace III. třídy ul.
Vodnická, křižovatka ul. Krajanská x Vodnická, Vodnická x U Pramene, Proutěná x Vodnická, Praha
4, a ve věci úplné uzavírky části místní komunikace III. třídy ul. Vodnická, křižovatka ul. Krajanská x
Vodnická, U Pramene x Vodnická, Praha 4, dle přiložených situačních výkresů, který jsou nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí, v rámci realizace stavebních prací – úpravy STL plynovodů.
Podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, byla stanovena přechodná
úprava provozu na komunikaci v místě uzavírky dle opatření obecné povahy - stanovení přechodné
úpravy provozu, vydané pod č. j. č. j. MCP11/21/034806/OD/Jan ze dne 28.07.2021, která byla
zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části Praha 11. Schéma stanovené přechodné úpravy
provozu je uvedeno v příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, které jsou nedílnou součástí. Odpovědná osoba
ustanovená za zhotovitele, spol. Rekomont a. s.: pan Lukáš Kaše tel. č.: 605 227764.
Žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a byla dostatečným podkladem pro vydání
tohoto rozhodnutí.
Zdejší SSÚ na základě výše uvedeného rozhodl tak, že částečnou a úplnou uzavírku provozu povolil.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat dle ust. § 81, § 82 a ve spojení s ust. § 83 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
jeho oznámení k odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova
35/29111 21 Praha1, podáním učiněným u odboru dopravy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
Bc. Soňa Řeháčková Muzikářová
vedoucí Odboru dopravy
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Příloha
č. 1 - Potvrzené situační výkresy DIO
č. 2 - Opatření obecné povahy
Rozdělovník
Rekomont a. s., IČO 00499838, se sídlem Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9, v zastoupení na základě
plné moci TZB Consult Prague s. r. o., IČO 24832618, se sídlem U Smaltovny 245/15, 170 00 Praha
7-Holešovice, IDDS: uz72jns
Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v zastoupení Technická
správa komunikací hl. m. Prahy a. s., IČO 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1,
IDDS: mivq4t3
Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v zastoupení městská část
Praha - Újezd, IČO 00241784, se sídlem Kateřinské náměstí 465, Praha 4, IDDS: 2w9bx6s

Dotčené orgány (DS):
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, se sídlem Kongresová 2, odboru služby dopravní
policie, IDDS: rkiai5y

Na vědomí (DS):
Městská policie hl. m. Prahy, se sídlem Korunní 98/2456, Praha 1. IDDS: ktdeucu
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, se sídlem Sokolská 1595/62, Praha 2, IDDS: jm9aa6j
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, se sídlem Korunní 98, Praha, IDDS: 2ya36ee
Spis
Písemnost vyhotovena v 4 stejnopisech, za správnost vyhotovení: Ing. Martin Janda
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