
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137

252 44 Psáry

Sp. Zn:OU/00193/23

Vyřizuje: Ing. Renáta Jašková VPsárechdne13.1.2023

Rozhodnutí

Obecní úřad Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40, či. 5, písm. b) zákona č.
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., IC 27153843, Jednosměrná 386,
251 68 Kamenice, kterou správní orgán obdržel dne 11. 1. 2023 a

povoluje

podle § 25 odst. 6 bod 3 a bodu 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
zvláštní užívání komunikace Hlavní na pozemku mj. par.č. 661 a části pozemku 645/1 v ku
Dolní Jirčany v místě označeném v učiněném podání (v části před domem č. p. 44 - křižovatka
ulic Hlavní, Na Výsluní a Ke Kukaláku) formou výměny podpěrného bodu v rámci akce "IE-
12-6009356 Dolní Jirčany rekonstrukce NN ulice Hlavní".

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445

Toto rozhodnutí se vydává za následujících podmínek:

l. Termín výměny podpěrného bodu v zeleni, která je příslušenstvím pozemku místní
komunikace p. č. 661 a části pozemku 645/1 v ku Dolní Jirčany v ulici Hlavní (v
části před domem č.p. 44 - křižovatka ulic Hlavní, Na Výsluní a Ke Kukaláku) je
stanoven od 23. 1. 2023 do 24. 1. 2023. V tomto termínu budou komunikace Hlavni,

Ke Kukaláku a Na Výsluni pro průjezd uzavřeny.
2. Místo je možné objet po místních a účelových komunikacích.
3. Pozemek, na kterém bude akce probíhat (zeleň) vůl. Hlavní bude po ukončení

výměny podpěrného bodu uveden do původního stavu.
4. Uzavírka komunikace bude viditelně označena dopravním značením a zařízením

tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo poškození věci (viz. přiložené DIO).
5. Staveniště musí být během akce výměny podpěrného bodu zajištěno tak, aby

nedošlo k úrazu chodců. Místo bude zajištěno proti pádu osob. Prostor pro chodce
bude vymezen prostřednictvím zábran.

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



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

Odůvodnění

Rozhodnutí o povoleni zvláštního užívání Hlavní na pozemku mj. par.Ď. 661 a části pozemku
645/1 v ku Dolní Jirčany v miste označeném v učiněném podání (v části před domem č.p. 44
- křižovatka ulic Hlavní, Na Výsluní a Ke Kukaláku ) v místě označeném v učiněném podání
formou výměny podpěrného bodu v rámci akce "IE-12-60093 56 Dolní Jirčany rekonstrukce
NN ulice Hlavní" je vydáno za podmínek stanovených ve výroku tohoto Rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručeni ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Obecního úřadu v Psárech.

Ing. Renáta JaSKová
oprávněná úřední osoba
silniční správní úřad

Účastníci řízení:

Elektroservis W s. r.o., IC 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 znění
položka 36 písm. a) činí 500,- Ke. Poplatek byl uhrazen převodem na běžný účet é.
23734349/0800 obce Psáry dne 9. 1. 2023 pod v. s. 233722.


