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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 

oddělení dopravních staveb 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 109934/2013/OV.Bau  Praha, dne 22.10.2018 

Č.jedn.:     MCP8 259321/2018 Dolní Chabry/p 1291 

Vyřizuje: Baumruk Vladimír 

 

 

VÝZVA 

ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY 
 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný 

podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, dále pak podle § 15 odst.1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. 

Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“) 

provedl dne 18.10.2018 kontrolní prohlídku na stavbě: 

„Účelová komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem - udržovací práce“ 

Praha 8, Dolní Chabry, Pod Zámečkem 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1291, 1327/1, 1332, 1424 v katastrálním území Dolní Chabry, 

při které zjistil tyto závady a skutečnosti: 

1. Vozovka účelové komunikace s veřejným přístupem, tvořící spojnici mezi Dolními Chabry a obcí 

Zdiby ve Středočeském kraji, je ve 3. úseku podle 16.8.2013 ohlášených udržovacích prací Městskou 

částí Praha Dolní Chabry (komunikace v úvozu od hranice místní komunikace Pod Zámečkem                  

cca po úroveň odvodňovacího zařízení, příčné svodnice severním směrem), se podle společného 

zjištění stavebního úřadu a odboru dopravy ÚMČ Praha 8 při kontrolní prohlídce v současnosti 

nachází ve zcela nevyhovujícím stavebním stavu, který znemožňuje bezpečné užívání účastníky 

silničního provozu ve společném dopravním prostoru a vyžaduje dočasné uzavření komunikace, které 

musí být provedeno bezodkladně, a to na základě samostatného rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru 

dopravy.  

2. Nevyhovující stavební stav spočívá ve výskytu hlubokých podélných erozních rýh a výtluků               

ve vozovce, které ohrožují zdraví zde se pohybujících chodců a cyklistů (možnost pádu a úrazu 

zejména při zhoršených světelných podmínkách) a omezují bezpečný a plynulý průjezd vozidel.       

Při průjezdu hrozí poškození vozidel a při možném proražení nádrží provozních kapalin vozidel únik 

těchto kapalin do prostředí. Nevyhovující stavební stav byl fotograficky dokumentován stavebním 

úřadem při kontrolní prohlídce a fotodokumentace je součástí spisového materiálu. 

 

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona 

  

v y z ý v á 

vlastníka komunikace, kterým je 
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Městská část Praha Dolní Chabry, IČO 00231274, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, 

(dále jen „vlastník“) ke zjednání operativní nápravy ve lhůtě do 

10.11.2018. 

Zjednání nápravy bude spočívat v nezbytných vysprávkách rýh a výtluků vhodným stavebním 

materiálem, např. recyklovanou odfrézovanou živicí, betonovou stabilizací apod., která bude přiměřeně 

zhutněna válcem nebo hutnicím pěchem. Ukončení prací bude stavebnímu úřadu a odboru dopravy ÚMČ 

Praha 8 oznámeno a zajištěno následné obnovení provozu. Při stanovení lhůty stavební úřad přihlédl      

ke klimatickým podmínkám, které limitují provedení uvedených prací, jakož i ke skutečnosti, že ohlášené 

udržovací práce předmětného úseku měly být vlastníkem zajištěny již ve stanoveném náhradním termínu 

do 30.6.2018, což se opětovně nestalo.  

 

Poučení: 

Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy 

nařídí.  

 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru 

 územního rozvoje a výstavby 

  

 

 

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. Obec Zdiby, IDDS: vt2b6m8 

2. Městská část Praha Dolní Chabry, IDDS: ztib27j (vlastník stavby) 

  

Doporučeně: 

3. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 

 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladimír.  
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