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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY 

 

 

VÁŠ DOPIS č.j.: bez č.j.  
ZE DNE: 2022-10-14          
NAŠE č.j.: MCP6 388453/2022  
SPIS. ZNAČKA: SZ MCP6 388453/2022/75291/2                     Dle rozdělovníku 
VYŘIZUJE: Mgr. Petr Taraba  
TELEFON: 220 189 408  
E-MAIL: ptaraba@praha6.cz         
   
DATUM: 2022-10-18  

 
ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 
 
Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor dopravy a životního prostředí, oddělení státní 
správy, jako silniční správní úřad ve správním obvodu Praha 6 (dále též „správní orgán“ nebo „silniční 
správní úřad“) věcně, místně a funkčně příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve spojení 
s § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v rozsahu podle 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
a dále ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní 
řád“), na podkladě žádosti adresáta, po projednání a se souhlasem Policie České republiky, Krajské 
ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního 
inženýrství, č.j.: KRPA-305023-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 19.09.2022 a dále po projednání a se 
souhlasem vlastníka komunikace, kterým je Městská část Praha – Lysolaje, IČ: 00231207, 
Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6, č.j. 167/2022/DM ze dne 16.09.2022, tímto v souladu s § 67 
správního řádu vyhovuje: 
 
žádosti, kterou podala fyzická osoba podnikající RNDr. Naděžda Kopecká, IČ: 70761213, 
Řehořova 938/15, 130 00 Praha 3, která na základě plné moci zastupuje subjekt VILMOT s.r.o., 
IČ: 27445470, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 a 
 
podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích povoluje zvláštní 
užívání komunikace 
 

místní komunikace: Starodvorská / dle situace  
v rozsahu:  52,5 m

2
 

termín:   od 19.10.2022 do 30.10.2022 (prodloužení termínu) 
z důvodu:  zařízení staveniště, startovací jáma – úprava koryta Lysolajského potoka 
 

Příloha rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí: 
1x odsouhlasená situace – zařízení staveniště úprava koryta Lysolajského potoka, ul. Starodvorská 
 
Účastníci správního řízení podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu: 
vlastník komunikace: Městská část Praha – Lysolaje, IČ: 00231207, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6                     
žadatel: STRABAG a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

 
Pro toto povolení se v souladu s § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění, stanovují tyto závazné podmínky: 
 

1. Za organizování a zabezpečení akce (prací) odpovídá STRABAG a.s., IČ: 60838744, 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, kontaktní osoba: Ing. Tomáš Žilinský, telefon: 604 223 812. 
Na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s uvedením zahájení a ukončení 
stavby, název a sídlo právnické osoby (včetně odpovědných osob a jejich telefonů).  

2. Toto rozhodnutí bude po dobu zvláštního užívání k dispozici v místě užívání ke kontrole 
pověřeným osobám. 
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3. Dopravní značení a zařízení bylo stanoveno samostatně formou opatření obecné povahy dne 
21.09.2022, č.j.: MCP6 360343/2022, podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), v platném znění, a bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Označení bude 
provedeno podle příloh tohoto rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí. Stanovené 
přechodné dopravní značení zřídí žadatel na svůj náklad. Žadatel zabezpečí každodenní 
kontrolou řádný technický stav přechodného dopravního značení a zařízení. Veškeré značení 
musí být po celou dobu stavby správně umístěno, ve funkčním stavu, udržováno v čistotě a 
dobře připevněno. 

4. Prostor zvláštního užívání musí být zajištěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců ani 
dopravy, musí být řádně označen. Nesmí být poškozováno ani znečišťováno okolní 
prostranství. Po dobu provádění stavebních prací bude chodník uzavřen. 

5. Stavební činností nebudou narušeny pěší vazby. Po celou dobu stavby je třeba dodržet 
umístění záboru a se záborem související dopravně-inženýrská opatření vedoucí k zajištění 
průchodu dotčenými komunikacemi dle ověřené situace. 

6. Veškerá stavební činnost musí být realizována v souladu s podmínkami § 4 odst. 6 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Ohraničení stavby musí být provedeno v souladu s bodem 1.2.10. přílohy č. 1 
k cit. vyhlášce, kde je uvedeno, že konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít 
ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč 
zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl 
oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys 
překážky nejvýše o 200 mm; takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce 
s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

7. Po ukončení prací zajistí žadatel celkový úklid dotčené komunikace, opravu případně 
poškozeného povrchu komunikace (dle instrukcí majetkového správce – Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, a.s.) a bezodkladnou obnovu případně poškozeného vodorovného a 
svislého dopravního značení. 

Odůvodnění: 
 

Žadatel podal dne 14.10.2022 žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 
zákona o pozemních komunikacích. Tímto uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení v uvedené 
věci podle ustanovení § 44 správního řádu. 
Podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích je zvláštním užíváním místní 
komunikace je provádění stavebních prací. Institut zvláštního užívání komunikace je zakotven v § 25 
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, kdy je za "zvláštní užívání" považováno užívání dálnic, 
silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou 
určeny. Pro realizaci zvláštního užívání je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu 
vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a se souhlasem Policie 
České republiky.  
Podkladem pro toto rozhodnutí bylo předchozí projednání s vlastníkem komunikace, kterým je 
Městská část Praha – Lysolaje, IČ: 00231207, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6. V souladu s 
ustanovením § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vyslovila s akcí souhlas Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení 
dopravního inženýrství. 
Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny požadované náležitosti, s ohledem na ochranu dotčených 
pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu na nich, vydal správní orgán toto rozhodnutí 
a současně stanovil podmínky ve výroku tohoto rozhodnutí. Pod bodem 1. podmínek určil silniční 
správní úřad zodpovědné osoby a stanovil povinnost zabezpečit dostatečnou informovanost 
o probíhající stavební činnosti pro dotčenou veřejnost.  
Pod podmínkou č. 2 se vyslovuje požadavek na to, aby stavba v místě její realizace disponovala 
vydaným povolením tak, aby bylo možno ze strany všech kontrolních složek ověřit, zda je 
postupováno v souladu se schválenými podmínkami. Při rozhodování dbal silniční správní úřad na to, 
aby povolené zvláštní užívání bylo řádně technicky zabezpečeno a bylo z hlediska provozu vyhovující 
(podmínky č. 3 až 6). Podmínka č. 7 zakotvuje požadavek na odstranění poškození či znečištění 
povrchu dané komunikace a jejích součástí a dodržení smluvních podmínek správce komunikace.  
Zdejšímu silničnímu správnímu úřadu je situace v místě předpokládané akce dostatečně známá, 
nepovažoval tedy za hospodárné a účelné nařídit místní šetření nebo ústní jednání ve věci. Toto 
rozhodnutí bylo vydáno po zjištění, že podaná žádost je důvodná a dále s ohledem na skutečnost, že 
povolení zvláštního užívání je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosné.  
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  
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Poučení: 
 

V souladu s § 81 a násl. správního řádu může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání 
k Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím zdejšího 
správního orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Podle § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích může silniční správní úřad 
při porušení stanovených podmínek rozhodnout o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, 
které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání na základě 
znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení 
ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci. 
Za nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí je možno uložit správní trest podle § 42b odst. 1 písm. b) 
zákona o pozemních komunikacích až do výše 500.000 Kč. 
 
 
 
 „otisk úředního razítka“ 
 
 
Ing. Bc. Miroslav Sachl, v. r. 
vedoucí oddělení 
 
 
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí 
podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a podle položky 
č. 36 sazebníku, který je přílohou tohoto zákona.   
 
O vyměření místního poplatku žadatel požádá městskou část Praha – Lysolaje.  
 
Místní poplatek bude vyměřen dle skutečného užívání veřejného prostranství od 16.10.2022 do 
30.10.2022. 
                
 
Správní poplatek: 500 Kč (uhrazen dne:                          ) 
 
 
Příloha 
1x odsouhlasená situace – zařízení staveniště úprava koryta Lysolajského potoka, ul. Starodvorská 
 
 
Rozdělovník 
Doručuje se: 

1. RNDr. Naděžda Kopecká, Řehořova 938/15, 130 00 Praha 3 (IDDS: fhwdue3) 
2. Městská část Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6 (IDDS: einbsz9) 
3. Policie České republiky, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 
4. ÚMČ Praha 6, ekonomický odbor, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
 






