
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
pracoviště Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.: 39661/2020/Kou V Praze dne  3.8.2020 
Č.j.: MUCE 49792/2020 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

 

R o z h o d n u t í  

 

Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako 
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení zvláštního užívání 
komunikace, vydává  toto  rozhodnutí  žadateli  
  

PREdistribuce,a.s., IČO: 27376516, Svornosti 3199/19, 150 00 Praha 5 zastoupená 

AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., IČO: 27147355, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4 

podle ustanovení  § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.,   

povoluje  zvláštní užívání  komunikace v Roztokách  

komunikace:   silnice č. III / 2422 – ul. Přemyslovská - Komenského                                                                                                                             
z důvodů:    výkopové práce při obnově kabelů 22kV a 1kV 
v úseku: v křížení s ul. Na Panenské,  

v křížení s ul. Husova   
mezi ul. Pilařova a Levohradská  

                                                                                                                                                           
termín:       od    8.8. 2020   do   31. 8. 2020    

  
 Investor :  PREdistribuce,a.s. 
 Odpovědná osoba: Zdena Kudzbelová  tel.: 602 177 807 
 
 Zhotovitel: AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.,    

Odpovědná osoba :   Josef Bolf tel. 736 540 650 
 

 Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 

• Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015 
Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na 
komunikacích  č.j. MUCE 49773/2020 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 
132/2020 a odsouhlasených situací DIO  

• Po celou dobu zvláštního užívání budou pracovní místa řádně označena a zabezpečena 
z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude 
kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení zodpovídá zhotovitel  po 
celou dobu stavby.  

• Veškeré práce budou probíhat v souladu s podmínkami správce komunikace Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. dané vyjádřením ze dne 22.7.2020 zn. 
5378/20/KSUS/KLT/REZ a Města Roztoky, odboru  správy a rozvoje města ze dne 
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27.4.2020 a MěÚ Roztoky, Stavební úřad ze dne 22.4.2020 a Policií České republiky, 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov –  
ZÁPAD ze dne 13.7.2020 č.j. KRPS166918-1/ČJ-2020-011606-Kl a ze dne 31.7.2020. 

• Na vozovce sil. III/2422 bude ponechán v místě stavby průjezd pro vozidla a BUS v šíři 
min. 4,5m. Překop vozovky sil. III/2422 bude probíhat po polovinách. 

• Stavba bude koordinována se stavbou Města Roztoky „Napojení  stavby ZŠ na sítě tech. 
Infrastruktury.“ 

• Při realizaci prací bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění 
silnice, jejich součástí a příslušenství mimo úsek stavby. Pokud však ke škodě přesto 
dojde, je žadatel povinen poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, 
p.o.  a bezodkladně s nimi projednat způsob odstranění poškození 

• Za průběh  zvláštního užívání zodpovídá zhotovitel.  

• Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech.  
• Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, 

oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo 
pozměnit. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4 
 
Odůvodnění 

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, podal dne 17.6.2020 žádost o povolení zvláštního užívání 
komunikace sil. III/2422 v Roztokách, podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních 
komunikacích z důvodů provádění stavby „Obnova kabelů 22kV a 1kV PREdistribuce, č. stavby 
S-147886.“ 

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních 
komunikacích a § 40 odst. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto 
rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou 
předchozí souhlasy Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, 
Dopravní inspektorát Praha venkov –  ZÁPAD ze dne ze dne 13.7.2020 č.j. KRPS166918-1/ČJ-
2020-011606-Kl a ze dne 31.7.2020 a správce komunikace Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, p.o. dané vyjádřením ze dne 22.7.2020 zn. 5378/20/KSUS/KLT/REZ. 

 Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Město Roztoky  
 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu 
Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 
Praha 2, 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 § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro 



Č.j. MUCE 49792/2020 OSU str. 3 

 
fyzické osoby nebo podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro 
právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč. 
     

 

 

 

Ing. Petra Pelešková 
vedoucí odboru stavební úřad  

 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

 
 

Příloha: 2 x Situace DIO vypracované firmou ADOZ Praha s datem 29.7.2020 
 
 
Poplatek: 
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění p. p., a jeho přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního 
poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 5 téhož zákona. 

Správní poplatek   500,- Kč 

 

Obdrží: 

účastníci  
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IDDS: vpspvsx 
 sídlo: Na Jezerce č.p. 1475/26, 140 00  Praha 4-Nusle 
Město Roztoky, IDDS: ticbbnc 
 sídlo: nám. 5. května č.p. 2, 252 63  Roztoky u Prahy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
Na vědomí : 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00  Praha 5 - Smíchov 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n 
 sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00  Praha 1-Staré Město 
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