
OBECNĺ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn: OU/1521/17 -2

Vyřizuje: Renáta Sedláková V Psárech dne 16.5.2017

Zvláštní užívání části místní komunikace K Hlásovu v Dolních Jirčanech, Psáry

Rozhodnutí

Silniční správní úřad Obecního úřadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle ~ 40
odst.5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) obdržel dne 15.5.20 17 od žadatele spol. Kanálservis, s.r.o. Zivcových
251/20, Praha 5, IC 25641603 žádost o povolení zvláštního užívání části komunikace —

křižovatka ul. K Hlásovu a Pod Vysokou v Dolních Jirčanech v době od 22.5.20 17 do
28.5.2017 a to v souvislosti se stavebními pracemi na rekonstrukci splaškové kanalizace. Po
provedeném řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, Po předchozím projednání
s vlastníkem pozemní komunikace, kterým je obec Psáry a s dotčenými orgány a organizacemi

povoluje podle ~ 25 odst. 6 písm. e) zákona, zvláštní užívání komunikace — v místě
křižovatky ulic K Hlásovu a Pod Vysokou o výměře cca 8 m2 v Dolních Jirčanech v době
22.5.2017 do 28.5.2017 a to v souvislosti se stavebními pracemi na rekonstrukci řadu splaškové
kanalizace. V době probíhání stavebních prací bude v místě výkopu ul. K Hlásovu doprava
svedena do jednoho jízdního pruhu o šíři min. 2,5 m s možností kyvadlového průjezdu. Místo
stavby bude ósazeno ~otřebnými dopravními značkami a zařízeními.

Stavba je povolena za dodržení následujících podmínek:

1. V době probíhání stavebních prací na rekonstrukci řadu splaškové kanalizace (výměra
záboru cca 8 m 2) na křižovatce ul. K Hlásovu a Pod Vysokou v době od 22.5.20 17 do
28.5.2017 bude doprava v místě výkopu svedena do jednoho jízdního pruhu o šíři min. 2,5
m s možností kyvadlového průjezdu.

2. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je p. Jindřich Vančura tel.
602 523 259.

3. Místo stavebních prací bude viditelně ohraničeno silničními zábranami Z2, DZ AiS práce
na silnici, A 6b — zúžení vozovky zjedné strany — DZ budou umístěny v obou směrech.

4. Místo stavby bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít k případnému zranění nebo poškození
veřejnosti.

5. Výřez asfaltocemenového povrchu bude samotný výkop přesahovat na každé straně o 0,5
m, výkop po hutnění bude překryt betonovou deskou a následně asfaltocementovou
vrstvou. Finální vrstva bude položena do 5.6.20 17.



6. Zhotovitel je povinen během výkopových prací udržovat pořádek a čistotu komunikace
v místě a okolí stavby.

Účastníci řízení:
Kanálservis. s.r.o. Živcových 25 1/20, Praha 5, iČ 25641603
Obec Psáry, Pražská 137. Psáry 25244. IC: 00241580

Odůvodnění
SSU OV Psáry obdržel dne 15.5.17 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace — v místě
křižovatky ulic K Hlásovu a Pod Vysokou o výměře cca 8 m2 v Dolních Jirčanech v době
22.5.2017 do 28.5.2017 a to v souvislosti se stavebními pracemi na rekonstrukci řadu splaškové
kanalizace. V době probíhání stavebních prací bude v místě výkopu v ul. K 1-Ilásovu doprava
svedena do jednoho jízdního pruhu o Šíři min. 2,5 m s možností kyvadlového průjezdu.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení zvláštního užívání uvedené komunikace je v souladu
s ~ 25 „zákona“, rozhodl Obecní úřad Psáry jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu *
40 odst. 5 písm. b) „zákona“ Po projednání žádosti tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust. * 81 a * 83 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisu do 15 dnu ode dne doručení k Odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (* 24, odst. 4 „zákona“).

Účastníci:
Kanálservis, s.r.o. Živcových 251/20, Praha 5, iČ 25641603
Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 25244, iČ: 00241580

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Jana Palacha 1970, Kladno 272 01, iČ: 708
85371
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 272 01, iČ:
75030926
Policie ČR, dopravní inspektorát, Masarykovo nám 708, Mnichovice
Městská policie Jesenice, Budějovická 303, Jesenice

Poplatek: Správní poplatek podle zák. 634 2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění položka 36 písm. a)
Činí l00,~ KČ.


