
OBECNĺ ÚŘAD PSÁRY
SiIničnĺ správnĺ úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn: OU/2636/16-2

Vyřizuje: Renáta Sedláková v Psárech dne 12.10,2016

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 řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád, vyhovuje žádosti spol. Spojstav, Jordana Jovkova 3251, Praha 4 IC 48589039
kterou správní orgán obdržel dne 10.10.16 a

povoluje

podle ~ 25 odst. 6 bod 3 a bodu 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
zvláštní užívání komunikace Ke Kukaláku na pozemku mj. par.č. 661 v kú Dolní Jirčany
v místě označeném v učiněném podání tj. na rozhraní pozemků par.č. 116/3 a 116/2 formou
výkopových prací a uložením vodovodní a kanalizační přípojky.

Zodpovědná osoba: Jan Bednář: tel. 603 546 142.

Toto rozhodnutí se vydává za následujících podmínek;

1. Termín výkopových prací pro 2 výkopy každý o Šíři lm a délce 1,5 m, které budou
od sebe vzdáleny cca 6m pro uložení 2 přípojek vody a 2 přípojek splaškové
kanalizace pro pozemky par. č. 116/2 a 116/3 na komunikaci Ke Kukaláku
v Dolních Jirčanech je stanoven od 19. do 26.10.2016. V tomto termínu bude
komunikace v místě výkopů pro průjezd uzavřena Po dobu max. 3 dnů. Místo je
možné objet Po místních komunikacích.

2. Výřez obrusné vrstvy bude přesahovat výkopovou rýhu o 50 cm na každou stranu
výkopu tj. musí být již zaříznuta širší o tyto míry než vlastní výkop. V místě výkopu
budou obnoveny konstrukční vrstvy vč. krytové vrstvy dle TP 146 (teclmické
podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve
vozovkách pozemních komunikací). Finální vrstva bude položena tak, že ve
výsledku bude pouze I záplata v délce cca 8 m přes celou Šíři vozovky tzn. pouze
dva příčné řezy přes vozovku, přičemž spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou.

3. Výkopové práce a uzavírka komunikace budou viditelně označeny dopravním
značením a zařízením tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo poškození věci.
Na komunikaci bude na křižovatce s ul. Hlavní a na křižovatce s ul. Javorová
umístěno dopravní značení IP1 Oa (slepá ulice) a Al 5 (práce na silnici).



4. Místo zvláštního užívání komunikace bude uvedeno do původního stavu do
26.1 0.2016 ‚ finální živičná vrstva bude dokončena do 30.4.2017. V případě
propadu vozovky v místě zvláštního užívání je žadatel povinen na výzvu správce
komunikaci uvést do bezvadného stavu.

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

Odůvodnění

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace Ke Kukaláku na pozemku mj. par.č. 661
v kú Dolní Jirčany na rozhraní pozemků par.č. 116/3 a 116/2 formou výkopových prací a
uložením vodovodních a kanalizačních přípojek bylo vydáno na základě žádosti spol. Spojstav,
Jordana Jovkova 3251, Praha 4 IC 48589039 a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 1 Sti dnu ode dne doručení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Obecního úřadu v Psárech.

A—
Renáta Sedláková
silniční správní úřad

Účastníci řízení:
spol. Spojstav, Jordana Jovkova 3251, Praha 4
Obec Psáry, Pražská 137, 25244 Psáry

iČ 48589039

Poplatek: Správní poplatek podle zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění
položka 36 písm. a) činí 100,- Kč.


