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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

Úřad městské části  
odbor dopravy 

oddělení silničního správního úřadu 

 

 
       

     BATELOVSKÁ, s.r.o. 

Nad Rokoskou 2361/2a 

182 00  Praha 8 

 

IDDS: nyakwir 

 
Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum: 
MCP8 218581/2022 11/2022 Kostner / 222805716 26.05.2022 

SZ MCP8 218581/2022/2 

  
 

R o zh o d n u t í  
 
Výrok: 
 
Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5, písm. 
b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, 
se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie čj.: 
KRPA-174392-1/Čj-2022-0000DŽ, ze dne 25.05.2022, a s písemným souhlasem správce komunikace  
Městské části Praha–Dolní Chabry ze dne 23.05.2022 vydává toto rozhodnutí žadateli: 
 

BATELOVSKÁ, s.r.o. 

Nad Rokoskou 2361/2a 

182 00 Praha 8 

IČ:       032 14 095  
 

I. 

 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
(ve znění pozdějších předpisů) se povoluje  zvláštní užívání komunikace v Praze 8, Dolní Chabry 

 
ulice:  Ládevská 814/36, 815/38; k. ú. Dolní Chabry (vozovka a chodník) 
v úseku: dle odsouhlaseného DIO 
v rozsahu: 50 m2 
z důvodu: zábor pro jeřáb 
  

Termín: 28.06.2022 
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II. 

 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) 
se povoluje  z výše uvedených důvodů úplná uzavírka ul. Ládevská v úseku Pod křížem – K Ďáblicům, 
v termínu 28.06.2022, v délce 10 m, a nařizuje se objížďka po trase: Pod křížem, Žďárská, Klášterecká, 
Spořická, K Ďáblicům. 
 
 
Investor: SUBTERRA, a.s., Divize 2, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
 Odpovědný pracovník: Ing. Černý 
 Telefon: 602 182 541 
 IČ: 453 09 612 

 
 
 

Zhotovitel: BATELOVSKÁ, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8 
Odpovědný pracovník: Ing. Vilém Knobloch  
Telefon: 602 338 351 
IČ: 032 14 095  

 

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 
 
1. Dopravní značení v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1 (v platném znění) zajistí žadatel     a 

bude osazeno odbornou firmou podle opatření obecné povahy - stanovení čj. MCP8 218581/2022 
/A a odsouhlasené situace. Budou použity velkoplošné gumové podstavce. 

2. Zábor bude zřetelně označen a ohraničen.  

3. Zhotovitel je povinen nepřekročit rozsah povoleného záboru.  

4. Patky jeřábu podložit tak, aby nedošlo k poškození komunikace.  

5. Provozem jeřábu nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců.  

6. Pracovníci obsluhy jeřábu budou mít reflexní vesty.  
7. Po celou dobu provozu jeřábu bude na místě přítomen odpovědný pracovník zhotovitele, který 

bude dohlížet na bezpečný provoz jeřábu a v případě potřeby bude řídit dopravu.  

8. V případě potřeby musí být umožněn průjezd vozidel IZS.  

9. Zhotovitel nebude omezovat provoz na komunikaci nad rámec schváleného DIO.  

10. Po ukončení záboru je zhotovitel povinen uvést místo záboru do původního stavu, a to včetně 
úklidu.  

11. Po celou dobu záboru bude u pověřeného pracovníka zhotovitele v místě záboru uložena kopie 
tohoto rozhodnutí, OOP – stanovení přechodné úpravy provozu a odsouhlaseného DIO.  

12. Při porušení stanovených podmínek může být podle §25, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. v platném 
znění rozhodnutí odejmuto.  

 
 

 
Odůvodnění: 

 
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se 
souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, na 
základě řádně doložené žádosti ze dne 23.05.2022, a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci 
je z veřejného zájmu únosná.  
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Poučení: 

 
Proti tomuto rozhodnutí v části I. a II. lze podat odvolání podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím zdejšího 
odboru. 
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ustanovení § 24 odst.    4 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 
 
     otisk úředního razítka                                           elektronicky podepsáno 

 
 

 Michal Komenda 
 pověřen vedením odboru dopravy 
 
 
 
 
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a jeho přílohy 
sazebníku správních poplatků část II, položka 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto 
rozhodnutí podle § 5 odst. 2 téhož zákona. 
 
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2011 Sbírky 
právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Poplatek je 
splatný ve smyslu § 5 této vyhlášky. 

 

Správní poplatek: 100,-- Kč 

 
 
Příloha:     
odsouhlasená situace 
opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení čj.: MCP8 218581/2022 /A ze dne 26.05.2022   
 

Rozdělovník: 

Doručuje se účastníkům řízení: 

BATELOVSKÁ, s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8  
SUBTERRA, a.s., Divize 2, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
Městská část Praha-Dolní Chabry, Úřad městské části Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 
253/5, 184 00 Praha 8 
 
 
Dotčené orgány státní správy:  
Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4 

Na vědomí:  
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2  
Záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10  
PKD MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 
  
Co: spis 
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Převzal:   Dne: 
 
Vzdávám se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí.  
 
Jméno:   Podpis:   č. OP: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Za správnost vyhotovení odpovídá: Miloš Kostner 
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