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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 285900/2018/OV.Bau  Praha, dne 16.11.2018 

Č.jedn.:     MCP8 290575/2018 Dolní Chabry/p 1291 

Vyřizuje: Baumruk Vladimír 

 

USNESENÍ 

 

 

Výroková část: 

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

podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

u r č u j e 

lhůtu 2 kalendářních dnů vlastníkovi, kterým je: 

 

Městská část Praha - Dolní Chabry, IČO 00231274, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, 

 

(dále jen „vlastník“) k provedení úkonu: 

Vlastník provede obnovení běžného provozu na účelové komunikaci s veřejným přístupem Pod Zámečkem             

po ukončení nezbytného rozsahu stavebních prací na této komunikaci, směřujících k obnovení schůdnosti                 

a sjízdnosti, a to na podkladě výzvy zjednání nápravy ze dne 22.10.2018 č.j. MCP8 259321/2018. Provoz bude 

obnoven nejdéle   do 2 kalendářních dní po doručení tohoto usnesení odstraněním zábran a dalších opatření, včetně 

dopravního značení uzavírky. 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad vlastní kontrolní činností zjistil, že ke dni 16.11.2018 nebyl obnoven provoz na účelové komunikaci 

s veřejným přístupem, ač to bylo vlastníkovi komunikace uloženo. 

Stavební úřad proto podle § 39 odst. 1 správního řádu usnesením určuje účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení 

úkonu, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost 

účastníků. Vlastník komunikace oznámil stavebnímu úřadu dne 12.11.2018, že stavební práce, které byly 

předmětem jeho výzvy, jsou provedeny. Tím odpadla překážka, bránící obnovení provozu ve smyslu výzvy 

stavebního úřadu, kde stavební úřad uložil i následné obnovení provozu. To je v souladu s rozhodnutím odboru 

dopravy ve věci uzavírky komunikace, jejíž důvod odpadl a provoz musí být bezodkladně obnoven.  

Uzavírku nelze vázat na dokončovací práce definitivního stavu 3. stavební etapy udržovacích prací, které           

podle žádosti Městské části Praha Dolní Chabry mají být vykonány v prodloužené lhůtě, ke které stavební úřad 

vydává samostatné usnesení. Prodloužená lhůta je vázána na nepřipravenost vlastníka komunikace k realizaci. 

Protože tedy stavební práce definitivního stavu bezprostředně nenavazují na provedené nezbytné úpravy, je nutné 

provoz obnovit až do doby jejich zahájení.   
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravních agend Magistrátu hl. 

m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru 

 územního rozvoje a výstavby 

  

 

 

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. Městská část Praha - Dolní Chabry, IDDS: ztib27j (vlastník komunikace) 

2. Obec Zdiby, IDDS: vt2b6m8 

 

Doporučeně: 

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

 

Co: 

spis 

evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladimír.  
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