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Rozhodnutí
Úraa MČ Praha 12, odbor dopravy, jako silničnísprávní ad na vzemí Městské části Praha-Libuš,
p íslušnypodle $ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. I3ll991 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších p edpisri, a podle vyhl. č. 5512000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut hl.

m. Prahy, vydává toto rozhodnutí žadateli:

ENGIE Services

a.s.,

Ičo z 2612t603,

se sídlem Lhotecká7g3l3,143

00 Praha

4

Podle ustanovení $ 25 odst. 1 a odst.6 písm. c) bod. 2 abod.3 a písm. d) zákona č. I3ltgg7 sb.,
o pozemních komuníkacích, ve znění p. p., p o V o 1uj e zv\áštní užívánímístních komunikací v Praze 4
_ Libuši

ulice: Betá ská, Na Musilech, Klokotská, K lukám, Mílová
rísek: d|e zákresu v p iložen ch situacích DIo
termín: Betá ská, Na Musilech, Klokotská, K lukám, Mílová: t7.8.20|6

_ 16.9.2016
Mílová (pouze na pozemku parc.č. 55711k.rí. Libuš): 5.9.2016 _ 10.10.2016
z drivodu: realizace pokládky kabelri _ sdělovací optická trasa RS 3180_RS 3658

lnvestor: PREdistribuce, a.s., IČo:2]376516, Svornosti 3 l9glI9a' I50 00 Praha
odpovědny pracovník: p. Weingartner,teI.:26] 051 1l1
Zhotovitel: ENGIE, Services a.S.' rČo: 26121603, Lhotecká ]g3l3,l43 00 Praha
odpovědny pracovník: p' Koubek, tel.: ]24 758 968

5

4

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

1.

Dopravní značenívreflexním provedení dle ČsN pN l28gg-1 a TP 66 zajistí žadatel a bude
provedeno podle stanovení čj.: PIz 28685l2016-oDolBa a odsouhlasené situace, odbornou firmou'
Budou použity velkoplošné gumové podstavce.

2.

Kromě uvedenych podmínek nutno dodržet závazné podmínky v pÍíIozeč. 1 tohoto rozhodnutí
podmínky vlastníka (správce) komunikací, tj. Městské části Praha_Libuš uvedené ve stanovisku
čj.: MC-P-Lib 0I'/1912016 ze dne 13.7.2016.
a

Městská část Praha |2,UÍad městské části Praha l2, sídlo: Písková 830125,l43 00 Praha 412
TeI.244 028 1l l, e-mail: podatelna@prahal2.cz. url: www.prahal2.cz. IDDS: ktcbbxd
Pracoviště: Cílkova 796,, Praha 4 _ Kam k, tel. 241 714 136
Bankovní spojení: Česká spo itelna a.s. Praha 4, č' li' 2000762389/0800; rČo: ooz: l 15l ; DIČ: CZ0023ll51

-2J.
4.
5.

Mobilní zábory pro kontejner nebudou umisťovány v místech vjezdri napozemky ani na chodník p ed
vstupem na pozemek.

Po celou dobu realizace je nutno zachovat vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlrim a
bezpečny p ístup k dotčen; m nemovitostem.
Stavební technika nesmí b ,t umisťována tak, aby bránila v rozhledu nebo jinak ohrožovala
bezpečnost a plynulost prov ozu na pozemních komunikacích.

6.

Vlastníci p ilehl;ich

a

dotčen;ich nemovitostí budou

o

stavbě

s ní souvisejících informováni minimálně 1 dní p ed zahájením stavby.

7.

8.

a

dopravních opat eních

Žadatel zajistí označeni stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením následujících irdaj : název
stavby, termín dopravních omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název
zhotovitele, jméno odpovědného pracovníka a telefon.

Žadatel v p ípadě časovéhozl<rácení prací zajistí' ripravu -dopravního znaěení dle
dopravního režimu a bude informovat odbor dopravy U adu MC Praha ],2.

p vodního

od vodnění
Rozhodnutí o zvláštním uŽiváni komunikace pro provádění qiše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem

Policie ČR, Krajského editelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie - čj.: KRPA2]2585-2tČl-zo16-0000DŽ ze dne 19.7.2016, vlastníka komunikace, tj. Městské části Prahy_Libuš stanovisko čj.: MC-P-Lib 0111912016 ze dne 13.7.2076, na základě žádosti doručenédne 20.].2016
a po zjištěni, že povolená prava v dopravní situaci je zveÍejného zájmu rinosná.

Poučenío opravném prost edku
Proti tomuto rozhodnutil'ze podat odvolání podle ustanovení $ 81 až $ 83 zákonač.50012004 Sb., správní
ád, ve znění pozdějších p edpis , do l5 dnri po jeho oznámení k odboru dopravních agend Magistrátu hl.
m. Prahy, ktery o odvolání rozhodne, a to prost ednictvím odboru dopravy Úruau vtČ Praha 72,
Písková 830 l25, Praha 4.

Lh ta pro podání odvolání Se poěítá ode dne následujícího po doručenípísemnéholyhotovení

rozhodnuti, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéau|ožené rozhodnutí
p ipraveno k vyzvednutí.

án Rezáč
vedoucí odboru

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve zněni
pozdějšíchp edpisri, a jeho p ílohy sazebníku správních poplatkri, položky 36, zaplacení správního
poplatku p ed vydáním tohoto rozhodnutí podle ustanovení $ 5 téhožzákona.
Správní poplatek 500,-

Kč

Místnípoplatek za uŽivání ve ejného prostranství je stanoven vyhláškou č,. 5l20I1 Sb. hl. m. Prahy.
Poplatek je splatny v den, kdy bylo započato s uŽíváním ve ejného prostranství u odboru životního
prost edí á aop.uuy Ú udu MČ Praha_Libuš (pracoviště: K lukám 664,Praha 4 _ Libuš) a u Ú udu MČ
Praha-Kunratice (pracoviště: K Libuši 7,Praha 4 - Kunratice).

-3P ílohy: č,.L závazné podmínky
č.2 DIo potvrzené silničnímsprávním ri adem

a

Policii Čn _ 4 fisty

Rozdělovník:
Doručuje se riěastníktim ízení:
ENGIE Services a.s., Lhotecká793l3,I43 00 Praha 4, ID DS: fžlwvfiv7
'D$'t'uáěástPraha-Libuš, Libušská 35, I42 00 Praha 4,D DS: u8xaktr
Na vědomí

:

Policie ČR, t<ra;ské editelství policie hl. m. Prahy, ID DS: rkiaiSy
Městskápolicie Praha, Násirovo nám. 1816/1 ,I43 00 Praha 4
U ad MC Praha_Kunratice, K Libuši 7,I48 00 Praha 4,ID DS: cxnbudp
evidence odboru - 039

Zdvazné podmínky pro
(p íloha k rozhodnutí

č. j. :

prov dění v ,kopov

,ch

prací

PI228684l2016-oDo/Baze dne 1.8.2016)

1.

Vykopové práce budou prováděny pouze v souladu s platnym povolením stavebního ir adu.

2.

Vykopové práce v komunikaci nebo jejíblízkostibudou prováděny s d:iurazem p edevším na ádné
ohrazení a nočnívystraŽné osvětlení (červenés nezávislym zdrojem)' Bude respektován zákon
č. |3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších p edpisťr.

J.

4.

Dopravní režim na dotčen1ilch komunikacích bude dočasně upraven

ve smyslu

vyhl.

č,.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích dle p iložené
situace. Stávající dopravní značeníbude zachováno, jakékoliv zásahy je t eba projednat s odborem
dopravy Ú udu MČ Praha 12. Neplatné dopravní značeníbude zakryo k tomu ričelu vyrobenymi
plachtami.

Pro chodce musí byt zachován pr chod v min. šíi 1,5 m, nelze-li bezpečny pr chod zachovat, je
zhotovitel povinen vy| čit bezpečnou náhradní trasu pro chodce a instalovat informačnítabule.
Vstupy do p ilehlych objektri budou zachovány v plném rozsahu.

o

5.

Vlastníci p ilehl ch a dotčenych nemovitostí budou

6.

Naruší-li realizace uvedené akce možnosti odvozu domovního odpadu, zajistí zhotovitel odvoz

stavbě

souvisejících informováni minimálně 7 dní pÍed zahájením stavby'

a dopravních

opat eních s ní

náhradním zprisobem a bude o tom informovat vlastníky dotčenych nemovitostí.

1.

U

vykopti prováděnych ve vozovce bude vykopek v plném rozsahu pr běžně odvážen. P i
vykopech prováděn; ch v chodnících mtiže b;irt v]ikopek ukládán vedle Úhy, ale nesmí v Žádném
p ípadě zasahovat do vozovky nebo narušovat pěšíprovozna chodníku. Vykopy zaházet kvalitně
hutněnym materiálem.

8.

Ve vymezeném prostoru zodpovídázhotovitel za bezpečnost a po ádek.

9.

Za narušení inŽenyrskych sítízodpovídá zhotovitel.

10. Po ukončeníakce budou povrchy komunikace p edány správci komunikace a protokol o p edání
bude doložen odboru dopravy U adu MC Praha 12.

n.

Z ve ejného zájmu mohou b;it v1iše uvedené podmínky změněny, p ípadně m že byfr. rozhodnutí
zrušeno.

