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ROZHODNUTÍ 
 
Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako 
silniční správní úřad na území hl. m. Prahy, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti 
adresáta ze dne 26.04.2021, písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. 
Prahy, odboru služby dopravní policie č.j. KRPA 100609-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 23.04.2021 
a souhlasu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 26.04.2021, vydává toto 
rozhodnutí žadateli: 
 
S u b t e r r a  a.s. 
Koželužská 2246/5 
180 00 Praha 8 
IČ : 45309612 
 
I. 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bodu 2. a 3. zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e  zvláštní užívání pozemní komunikace 
pro provádění stavebních prací a skládání materiálů na území správního obvodu Praha 8, k. ú. 
Dolní Chabry 
 
ul.:  Ústecká 
v úseku: U Váhy - Libědická 
v rozsahu: 325.00 m2  Zábor části jízdního a parkovacího pruhu 
z důvodu: Zařízení staveniště 
 
Termín: od 03.05.2021 do 31.03.2022 
 
II. 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, se p o v o l u j e  z výše uvedených důvodů uzavírka částí pravého jízdního pruhu, 
parkovacího pruhu a přilehlého chodníku v ulici Ústecká ve stavbou dotčeném úseku 
komunikace ve směru z centra.   
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Investor: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

odpovědný pracovník: Ing. Michal Krenar 
telefon   -   pracoviště: 602182959 

Zhotovitel: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
odpovědný pracovník: ng. Michal Krenar 
telefon   -   pracoviště: 602182959 
 
 

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 

1. Umístění dopravního značení zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou podle 
stanovení č.j. MHMP-584390/2021/O4/Šv ze dne 28.04.2021 a odsouhlasených situací 
dopravního značení, které jsou přílohou stanovení přechodné úpravy provozu. 

2. Provozovatel záboru (dále jen provozovatel) učiní taková opatření, aby v průběhu stavby byl 
zajištěn bezpečný průjezd vozidel a pohyb pěších. 

3. Provozovatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název 
stavby, termín dopravního omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka 
a telefon, název zhotovitele, jméno odpovědného pracovníka a telefon. 

4. Místo užívání a jeho okolí bude provozovatelem provozovatel udržováno v čistotě a pořádku 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). 

5. V případě vzniku závady na pouličním zařízení je provozovatel povinen, pokud to vyžaduje 
nutnost opravy, vyklidit místo užívání na vlastní náklady. 

6. Skládáním a umístěním stavebního materiálu nesmí dojít k poškození povrchu komunikace. 
V opačném případě musí provozovatel okamžitě zajistit na vlastní náklady uvedení 
poškozeného povrchu komunikace do původního stavu. 

7. Provozovatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení 
a bude informovat PKD MHMP (t: 236 004 399 nebo 236 004 438) a Policii ČR – oper. 
střed. KŘP hl. m. Prahy (t: 974 826 023, 974 285 666). 

8. Po ukončení zvláštního užívání pozemní komunikace uvede provozovatel prostor záboru 
do původního stavu, vč. dopravního značení. 

9. Provozovatel neprodleně oznámí příslušnému silničnímu správnímu úřadu každou změnu, 
která by měla vliv na podmínky tohoto rozhodnutí. 

10. Odbor pozemních komunikací a drah MHMP si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit nebo 
změnit. 

11. V případě nedodržení podmínek rozhodnutí bude postupováno v souladu s § 42b zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 26.04.2021 podala společnost Subterra a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8, žádost 
o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí pro zvláštní užívání pozemní komunikace Ústecká 
v úseku U Váhy - Libědická z důvodu vybudování zařízení staveniště při výstavbě objektu 
VILLA POD MENHIREM Dolní Chabry, která si vyžádá zábory a částečné uzavírky ve 
vozovce a na chodnících v úsecích dotčených stavbou v rozsahu dopravně inženýrského 
opatření, které tvoří přílohu souvisejícího stanovení přechodné úpravy provozu. 

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a související uzavírky 
bylo pro tuto akci vydáno na základě souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajského 
ředitelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, Technické správy 
komunikací hl. m. a dále na základě řádně doložené žádosti žadatele a po zjištění, že 
žádost je důvodná a povolená úprava v dopravní situaci z veřejného zájmu únosná. 
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Poučení o odvolání: 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy 
České republiky prostřednictvím odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního 
města Prahy. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části  II. nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odst. 4 
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
STEJNOPIS  otisk úředního razítka 
 
Ing. Aleš K r e j č a   v.r. 
ředitel odboru pozemních komunikací a drah 
 
Za správnost vyhotovení: Václav Špilík 
 
 
 
Přílohy rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí: Ohlášení užívání veřejného prostranství 
 
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a jeho 
přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním 
tohoto rozhodnutí podle § 6 téhož zákona. 

 
Jedná-li se o zvláštní užívání komunikace, podléhající podle obecně závazné vyhlášky hl. m. 
Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších 
předpisů, místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“), je 
povinností poplatníka splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku, kterým je odbor daní, 
poplatků a cen MHMP, a to na formuláři „Ohlášení užívání veřejného prostranství“ a 
poplatek uhradit na účet hl. m. Prahy č.ú. 30015-5157998/6000, KS 1318, VS 4110009355, 
vedeného u PPF banka, a.s. 
 
 
Správní poplatek Kč  1000,- (slovy jedentisíckorunčeských) 
 
 
Rozdělovník: 
 
Doručuje se účastníkům řízení: 

Žadatel - S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8 
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 

Na vědomí:  
MČ Praha 8 
ÚMČ Praha Dolní Chabry 
 Policie ČR – KŘP hl. m. Prahy-OSDP 
 Městská policie Praha 
Záchranná služba, Hasičský sbor 
ROPID, DP a.s. 
PKD-O4 sektor Šv 
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