Městská část Praha 19
Úřad městské části,
se sídlem: Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 – Kbely

Odbor životního prostředí, dopravy
a místního hospodářství
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbel y
Spis.zn.: ÚMČ P19 2722/2019/2
Č.j.: P19 2722/2019 - OŽPD/Bí
Vyřizuje: Bílek
E-mail : vladimir.bilek@kbely.mepnet.cz
Tel.: 286850182
D DS : ji9buvp

V Praze dne: 21.5.2019

Rozhodnutí
Úřad městské části Praha 19, odbor životního prostředí, dopravy a místního
hospodářství jako silniční správní úřad na území obvodu MČ Praha 19, příslušný podle § 40,
odst.5,písm.c), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů, se souhlasem Policie ČR Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy odbor služby
dopravní policie čj. : KRPA – 165277 – 1/ČJ-2019-0000/DŽ ze dne 25.4.2019, vydává toto
rozhodnutí v řízení o žádosti na zvláštní užívání místní komunikace Vinořská
žadateli v zastoupení:
LUSMIA DZ, s.r.o.
V dolině 1515/1b
101 00 Praha 10
I.
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c/3, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e u z a v í r k u k o m u n i k a c e
Vinořská v Praze-Satalicích
ul. Vinořská parc.č. 988/1 k.ú. Satalice
v době : 1.6.2019 – 15.10.2019
z důvodu : oprava mostu R062 Vinořská

II.
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. se povoluje z výše uvedených důvodů
uzavírka místní komunikace a objízdná trasa bude vedena v souladu s odsouhlaseným
dopravně – inženýrským opatřením na komunikaci Vinořská.
Objízdná tras bude vedena po komunikacích Trabantská, Hornopočernická,
Mladoboleslavská.
Přílohy rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí :

odsouhlasená situace Policií ČR – KRPA
Investor: TSK hl.m.Prahy a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha1
odpovědný pracovník : p. Černohorský
telefon
: 257015111
IČ
: 034 47 286

Zhotovitel : BM Construction, s.r.o.
U Klubu 1741/5
143 00 Praha12
odpovědný pracovník : Ing.Pánek
telefon
: 776635088
IČ
: 284 98 771

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1) Dopravní značení v reflexním provedení zajistí žadatel a bude provedeno podle
odsouhlasené situace odbornou firmou. Budou použity velkoplošné podstavce.
2) Kromě uvedené podmínky nutno dodržet termín záboru, stavbu řádně zabezpečit, v noci
osvětlit z vlastního zdroje, přilehlé komunikace udržovat v čistém stavu
3) Žadatel v případě časového zkrácení akce zajistí úpravu dopravního značení do původního
dopravního režimu a bude informovat odbor ŽPD ÚMČ Praha 19.
4) Bude dodrženo stanovisko PČR KRPA čj. KRPA-165277-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne
25.4.2019
Odůvodnění
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno
na základě žádosti firmy LUSMIA, s.r.o., V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10, na základě plné
moci investora , TSK hl.m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, pod čj. P19 2722 ze
dne 17.4.2019, se souhlasem Policie ČR KRPA Čj. KRPA-165277-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne
25.4.1019, výpisu z obchodního rejstříku dodavatele stavby, po zjištění, že povolená úprava
v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí v části I. a II. lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení
k odboru dopravy MHMP prostřednictvím odboru ŽPD ÚMČ Praha 19.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24
odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Blanka Pokorná, DiS.
vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a místního hospodářství

Místní poplatek : vyměří MČ Praha-Satalice

Správní poplatek : 500,- Kč

Doručí se : žadatel- LUSMIA, s.r.o., V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
Na vědomí: Policie ČR – KRPA- SDP
MČ Praha- Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha-Satalice
TSK Praha a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
spis

