
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn: OU/02337/22

Vyřizuje: Ing. Renáta Jašková V Psárech dne 7.9.2022

Rozhodnutí

Obecní úřadPsáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40, či. 5, pism. b) zákona 6.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích po provedeném řízeni podle zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád, vyhovuje žádosti spol. Elektroservis W s. r.o., IČ 27153843, Jednosměrná 386,
251 68 Kamenice, kterou správní orgán obdržel dne 29. 8.2022 a

povoluje

podle § 25 odst. 6 bod 3 a bodu 6 pism. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacich
zvláštní užívání komunikace Hlavni na pozemku mj. par. č. 661 a části pozemku 645/1 v ku
Dolní Jirčany v miste označeném v učiněném podání (v dolní části před pozemkem parc. 6.
54/3 u domu č.p. 67 - křižovatka ulic Hlavní a K Junčáku a v horní části před pozemkem pare.
6. 123/3 u domu č.p. 62 - křižovatka ulic Hlavni a Na Výsluní) formou výkopových prací pro
uložením kabelu kŇN včetně nové trubky HDPE v rámci akce "IE-12-6009356 Dolní Jiréany
rekonstrukce NN ulice Hlavní".

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445

Toto rozhodnutí se vydává za následujících podmínek:

l. Termín výkopových prací pro uložení kabelu NN na pozemku komunikace p. c. 661
a části pozemku 645/1 v ku Dolní Jirčany v ulici Hlavní (od křižovatky s ulicemi
K Juncáku a Na Výsluní je stanoven od 12. 9. do 30. 9.2022. V tomto termínu bude
komunikace Hlavní v místě výkopu pro průjezd uzavřena.

2. Místo je možné objet po místních komunikacích. Přístupy na pozemky v dotčeném
úseku budou umožněny přes provizorní lávky.

3. Pozemek komunikace bude v úl. Hlavni po ukončení stavebních prací uveden do
původního stavu, včetně asfaltového povrchu v plné šíři komunikace.

4. Výkopové práce a uzavírka komunikace budou viditelně označeny dopravním
značením a zařízením tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo poškozeni věci
(viz. přiložené DIO).

5. Staveniště musí být během stavby zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu chodců.
Výkopy budou zajištěny proti pádu osob. Prostor pro chodce bude vymezen
prostřednictvím zábran. Přechod výkopů bude zajištěn pomocí pochozích lávek.



6. Pokud dojde v místě výkopu k propadu, je investor povinen na svůj náklad závadu
odstranit.

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

Odůvodnění

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání Hlavní na pozemku mj. par.6. 661 a části pozemku
645/1 v ku Dolní Jircany v místě označeném v učiněném podáni (v dolní části před pozemkem
parc. č 54/3 u domu č.p. 67 - křižovatka ulic Hlavní a K Junčáku a v horní části před pozemkem
parc: "domu Č'P- 62 - křižovatka ulic Hlavní a Na Výsluní) v miste označeném
v učiněném podání formou výkopových prací a uložením kabelu NN včetně nové trubky HDPE
v rámci akce "IE-12-6009356 Dolní Jircany rekonstrukce NN ulice Hlavni" je vydáno za
podmínek stanovených ve výroku tohoto Rozhodnutí.

Poučení o odvolání

50 t.i t?mut. orozh?dnutí se lze odvolat ve Ihůtě 15ti dnů ode dne doručení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Obecního úřadu v Psárech.

Ing. Renáta Jašková
oprávněná úřední osoba
silniční správní úřad

Účastníci řízení:

Elektroservis W s. r.o, IČ 27153843, Jednosměrná 386, 251 68 Kamenice
Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Poplatek Správní poplatek podle žák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném zněni
po!ožk.a.36-písm\a) činí 500>' Kc- P°Pl<itek uhraďte převodem na běžný účet č.
23734349/0800, jako variabilní symbol použijte číslo Rozhodnutí, nebo hotově v úředních
hodinách do pokladny obce Psáry.


