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ÚŘAD MtSTSKÉ ČÁSTI

Odbor dopravy

Vyřizuje: Bc.Šafránková
E-mail: pavla.safrankova@prahal4.cz
Telefon: 225295321

Váš dopis zn.:
Spisový znak: UMCP14/22/27173/OD/SAFP
Číslo jednací: UMCP 14/22/275 80/OD/S AFP
Praha dne: 29.6.2022

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE - ZMĚNA TERMÍNU

Výroková část:
Městská část Praha 14, Úřad městské části, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 13/1997 Sb."), vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, se souhlasem Policie ČR a vlastníka dotčené komunikace, vydává toto rozhodnutí
žadateli:
Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2808,155 00 Praha,
kterého na základě plné moci zastupuje SITEL, spol. s r.o., IČ 44797320, Baarova 957, 140 00 Praha
Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 a odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.
povoluje
zvláštní užívání komunikace v Praze14 - Hostavice
ulice:
Kostlivého
v úseku:
chodník, severní chodník k domu č.p. 1204
v rozsahu:
324 m2
z důvodu:
liniový výkop propokládku optického kabelu Vodafone
původní termín: 1.6.2022 - 30.6.2022
nový termín:
1.7.2022 -30.7.2022
Přílohy rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí:
č. 1 - situace potvrzená Policií ČR
Investor: Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, Praha 5
odpovědný pracovník / telefon: Marek Pauk, 608732005
Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4
odpovědný pracovník / telefon: Alan Paulík, 702299369
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1. ) Jedná se pouze o změnu termínu, původní termín: 1.6.2022 - 30.6., nový termín: 1.7.2022 - 30.7.2022
2. ) Ostatní podmínky uvedené v Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace a Opatření obecné
povahy čj.: UMCP 14/22/19519/OD/SAFP ze dne 20.5.2022 zůstávají v platnosti a nemění se.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808, 155 00 Praha

IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY MČ PRAHA 14: pmabtfa
ELEKTRONICKÁ PODATELNA ÚŘADU: posta@pl4.mepnet.cz
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: informace@pl4.mepnet.cz
TELEFON INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: 225 295 270, 225 295 561

BANKOVNÍ SPOJENI: PPF banka, a.s.
ČfSLO ÚČTU: 19-9800050998/6000
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Odůvodnění:
Žadatel podal dne 27.6.2022 žádost o změnu termínu zvláštního užívání komunikace podle § 25 odst. 6
písm. c) bod 3 a odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.
Silniční správní úřad posoudil žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle §25 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb.
povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly
splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka
komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky (v případě, že zvláštní užívání komunikace může
ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu).
K řízení bylo předloženo:
•
souhlas Policie ČR ze dne 11.5.2022 pod č.j.: KRPA-155486- l/ČJ-2022 - 0000DŽ
•
souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, zastoupené OSM ÚMČ Praha 14, ze dněl 8.5.2022
pod č.j. 0514/OSM/2022
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Městská část Praha 14, Odbor správy majetku,
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru pozemních komunikací
a drah Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. pro fyzické osoby, nebo podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb. pro právnické osoby.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.

Obdrží:
1. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
2. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
3. Městská část Praha 14, Odbor správy majetku
4. Městská část Praha 14, úřední deska, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Čemý Most, 198 00 Praha 9
dotčené správní úřady
5. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, P.O.Box 51, IDDS: rkiai5y

