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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
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
zvláštního užívání pozemní komunikace pro akci „Stavební úpravy STL plynovodů Vodnická,
Proutěná a okolí, Praha 11“, týkající se místní komunikace III. třídy ul. Vodnická, Krajanská,
U Pramene, Proutěná, Praha 4, se souhlasem Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,
Kongresová 2, odboru služby dopravní policie č. j. KRPA-145899-10/ČJ-2021-0000DŽ ze dne
12.07.2021, a se souhlasem vlastníka pozemku parc. č. 2014/349 v k. ú. Chodov, a pozemků parc. č.
264/5, 215/4, 215/11, 264/5, 265/369, 265/682, 265/375 všechny v k. ú. Újezd Průhonic
(NS č. 2/21/2011/014 ze dne 24.05.2021 včetně dodatku č. 2/21/2311/014/1 ze dne 22.07.2021), tj.
právnická osoba hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,
zastoupené právnickou osobou Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. IČO 03447286, se
sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, a pozemků parc. č. 265/396, 265/116 a 74/3 všechny v k. ú. Újezd
u Průhonic, tj. právnická osoba hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2,
Praha 1, v zastoupení právnické osoby městská část Praha - Újezd, IČO 00241784, se sídlem
Kateřinské náměstí 465, Praha 4, takto:
Podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 2, 3 zákona o pozemních komunikacích, a ust. § 40 vyhlášky
č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),
povoluje
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právnické osobě 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, zvláštní užívání
pozemní komunikace pro akci „Stavební úpravy STL plynovodů Vodnická, Proutěná a okolí,
Praha 11, a to ve třech etapách a termínech:
a) ETAPA 16 + 17:

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)

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)

b) ETAPA 18 + 19 + 20 :
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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),

dle přiložených situačních výkresů, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, v rámci realizace
stavebních prací – úpravy STL plynovodů,
za následujících podmínek:
1) Stavební práce v souvislosti s úpravou STL plynovodů v tělese pozemní komunikace - vozovky a
chodníku, budou prováděny dle platných právních předpisů, a dále se budou řídit „Zásady a
technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 31.01.2012, s účinností od 01.
02.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28.01.2014, s účinností od 01.02.
2014.
2) Odpovědnou osobou za zvláštní užívání pozemních komunikací a vydaného opatření obecné
povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bylo
zveřejněno na úřední desce Úřadu městské části Praha 11, odsouhlasené Policií ČR, Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2, odboru služby dopravní policie, pod č. j.
KRPA-145899-10/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 12.07.2021, ustanovená za zhotovitele, spol.
Rekomont a. s.: pan Lukáš Kaše tel. č.: 605 227 764.
3) V prostoru, který je vymezený tímto povolením zvláštním užíváním pozemní komunikace je
možné umístit i stavební techniku.
4) Výkopy budou řádně ohrazeny pevnými zábranami, přes výkopy budou položeny lávky se
zábradlím, vstupy a vjezdy do přilehlých objektů budou zajištěny po celou dobu platnosti tohoto
rozhodnutí, popřípadě nemožnosti vjezdu/výjezdu z přilehlého pozemku, bude vlastník
nemovitosti informován v dostatečném předstihu.
5) Bude zajištěn přístup ke všem hydrantům a armaturám inženýrských sítí v dané lokalitě.
6) Dopravní značení nesmí být připevněno přes symboly stávajících značek, tyto nesmějí být
přelepovány, domalovávány, ani jinak ničeny.
7) Dopravní zařízení (zábrany) a značení, které tvoří překážku silničního provozu je zhotovitel popř.
jeho pověřená osoba zabezpečit v době snížené viditelnosti výstražným osvětlením z nezávislého
zdroje energie.
8) Dopravní značení B 28 – Zákaz zastavení + E 8c + E 8d s podtabulkou E 13 a textem: „mimo
stavbu, datum“ bude osazeno 7 dní před zahájením platnosti.
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9) Po celou dobu zvláštního užívání pozemní komunikace zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a
plynulost silničního provozu, včetně za bezpečnost chodců.
10) Po celou dobu zvláštního užívání pozemní komunikace bude vykopaný materiál umístěn mimo
pozemní komunikaci.
11) Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace musí být umístěno u odpovědného
pracovníka tak, aby mohlo být předloženo na požádání kontrolním orgánům.
12) Zhotovitel je povinen zajistit čistotu vozidel a uložení nákladu při vyjíždění z prostoru zvláštního
užívání na pozemní komunikaci, aby nedocházelo k jejímu znečišťování. Dojde-li přesto ke
znečištění, zajistí neprodleně její nápravu.
13) Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý přístup vjezdům hasičským, pohotovostním vozům
a vozům záchranné služby, Policie ČR a MP hl. m. Prahy.
14) Zhotovitel je povinen uvést pozemní komunikaci včetně stavebních integrovaných příčných
prahů s přechody pro chodce, popř. pomocné silniční pozemky atd., včetně stávajícího
dopravního svislého a vodorovného značení, do původního stavu, a to vše na vlastní náklady.
Poté vyzvat vlastníky pozemních komunikací viz nájemní smlouvy a předat v řádném stavu.
15) V případě změny dopravní situace může žadatel popř. zhotovitel požádat SSÚ o úpravy
dopravního značení (např. zavedení světelného signalizačního zařízení či odstranění, změna či
přesun dopravního značení).
16) Silniční správní úřad je oprávněn kontrolovat trvalost povoleného zvláštního užívání. V případě,
že povolené zvláštní užívání pozemní komunikace bude užíváno v rozporu s výše uvedenými
podmínkami, je silniční správní úřad oprávněn povolení zrušit.
17) Silniční správní úřad si vyhrazuje právo neprodloužit zvláštní užívání v případě, že bylo zjištěno,
že uživatel užívá zvláštní užívání pozemní komunikace v rozporu s výše uvedenými podmínkami.
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 zvláštní užívání místní komunikace pro akci „Stavební úpravy STL
plynovodů Vodnická, Proutěná a okolí, Praha 11“, týkající se místní komunikace III. třídy ul.
Vodnická, Krajanská, U Pramene, Proutěná, Praha 4, dle přiložených situačních výkresů, který je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, v rámci realizace stavebních prací – úpravy STL plynovodů.
Žadatel v žádosti o zvláštní užívání uvedl termín, a to ve třech etapách a termínech: ETAPA 16 + 17:
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, ETAPA
18 + 19 + 20 : 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 objízdné a obchozí trasy), od 16.09.2021 do
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17.09.2021 (konečné povrchy, částečná a úplná uzavírka ul. Vodnická, Praha 4, včetně objízdné a
obchozí trasy), ETAPA 21 + 22 + 23 + 24: od 18.09.2021 do 29.09.202 (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),
Žadatel předložil souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2 odboru
služby dopravní policie pod č. j. KRPA-145899-10/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 12.07.2021, souhlas
vlastníka pozemku parc. č. 2014/349 v k. ú. Chodov, a pozemků parc. č. 264/5, 215/4, 215/11, 264/5,
265/369, 265/682, 265/375 všechny v k. ú. Újezd Průhonic (NS č. 2/21/2011/014 ze dne 24.05.2021
včetně dodatku č. 2/21/2311/014/1 ze dne 22.07.2021), tj. právnická osoba hlavní město Praha,
IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, zastoupené právnickou osobou Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. IČO 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, a pozemků
parc. č. 265/396, 265/116 a 74/3 všechny v k. ú. Újezd u Průhonic, tj. právnická osoba hlavní město
Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v zastoupení právnické osoby městská
část Praha - Újezd, IČO 00241784, se sídlem Kateřinské náměstí 465, Praha 4, výpis z OR, plné moci,
harmonogram prací.
Zdejší SSÚ po shromáždění všech podkladů a zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že
žádosti vyhoví a zvláštní užívání pozemní komunikace povolí. Z tohoto důvodu bylo podle § 36 odst.
3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) upuštěno od výzvy
žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Žádost splňovala náležitosti stanovené ust. § 40 odst. 5 vyhlášky zvláštní užívání pozemní
komunikace a umožňovala dostatečnou možnost pro vydání rozhodnutí.
Za daného stavu věcí vydání rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání nic nebránilo. V souladu
s ust. § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích SSÚ stanovil v rozhodnutí podmínky zvláštního
užívání, která mají být především nástrojem pro řádnou ochranu pozemní komunikace v rámci jejího
zvláštního užívání.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání v souladu ust. § 81, § 82 ve spojení s ust. § 83
správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho oznámení k odboru pozemních komunikací a
drah Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1, podáním učiněným u odboru
dopravy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí se řídí ustanoveními § 73 správního řádu.
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Správní poplatek dle položky 36 přílohy sazebníku zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven ve výši 500 Kč byl zaplacen před vydáním rozhodnutí.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
Bc. Soňa Řeháčková Muzikářová
vedoucí Odboru dopravy

Příloha
č. 1 - Situační výkresy DIO

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

Spis

Písemnost vyhotovena v 3 stejnopisech, za správnost vyhotovení: Ing. Martin Janda
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