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Věc: ROZHODNUTÍ 
 
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, jako silniční správní úřad 
na území hl. m. Prahy, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti adresáta ze dne 13.09.2017 
a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby 
dopravní policie č.j. KRPA 329990-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 12.09.2017, vydává toto 
rozhodnutí žadateli: 
 
Pražské služby, a.s. 
Pod šancemi 444/1 
180 77 Praha 9 
IČ: 60194120 
 
Podle ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, p o v o l u j e  uzavírku pozemní komunikace ve správním obvodu Praha 14, k. ú. Černý 
Most a Kyje a Praha 20, k. ú. Horní Počernice 
 
komunikace: Chlumecká, Ocelkova 
v místě: most nad ul. Ocelkova v obou směrech 
v rozsahu: postupná uzavírka jízdních pruhů v několika etapách 
z důvodu: výměna dilatačních závěrů na mostě X523 
 
Termín: 27.09.2017 – 18.11.2017 
 
V 1. etapě (cca 27.09.-18.10.) bude uzavřena levá část vozovky na ul. Chlumecká v obou 
směrech a pravá polovina nájezdové rampy Ocelkova – Chlumecká (od BUS nádraží). 
Ve 2A. etapě (cca 19.10.-04.11.) bude uzavřena pravá část vozovky na ul. Chlumecká v obou 
směrech a levá polovina nájezdové rampy Ocelkova – Chlumecká (od BUS nádraží). 
Ve 2B. etapě (cca 05.11.-18.11.) bude odstraněno dopravní opatření ve směru do centra. 
Ve směru z centra zůstane uzavřen pravý jízdní pruh s prodloužením až za druhou dilataci. 
Zábor levé poloviny nájezdové rampy Ocelkova – Chlumecká na první i druhé dilataci zůstane 
beze změny, ale dojde k uvolnění výjezdu na ul. Chlumecká v místě stávajícího připojovacího 
pruhu. 
Ve všech uvedených etapách provoz IAD a BUS nepřerušen. Doprava bude vedena jedním 
jízdním pruhem o minimální šířce 3,5 m. Pěší provoz nebude dotčen. 
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Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 
odpovědný pracovník: Ing. Zemánek 
telefon   -   pracoviště: 257 015 847 

Zhotovitel:  SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy 
odpovědný pracovník: Ing. Kummer 
telefon   -   pracoviště: 602 725 221 

 
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 
1. Umístění dopravního značení a zařízení zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou 

podle stanovení č.j. MHMP-1495898/2017/O4/Kf ze dne 22.09.2017 a odsouhlasených 
situací dopravního značení, které jsou přílohou stanovení přechodné úpravy provozu. 

2. Žadatel učiní taková opatření, aby v průběhu prací nebyla ohrožena bezpečnost silničního 
provozu. 

3. Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název 
stavby, termín dopravního omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka 
a telefon, název zhotovitele, jméno odpovědného pracovníka a telefon. 

4. V případě časového zkrácení nebo naopak nutnosti prodloužení prací žadatel bezodkladně 
informuje ODA MHMP (t: 236 004 399 nebo 236 004 438) a Policii ČR – oper. střed. KŘP 
hl. m. Prahy (t: 974 826 023, 974 285 666). 

5. Po ukončení akce uvede žadatel prostor záboru komunikace do původního stavu, včetně 
dopravního značení a zařízení. 

6. Žadatel neprodleně oznámí příslušnému silničnímu správnímu úřadu každou změnu, která 
by měla vliv na podmínky tohoto rozhodnutí. 

7. Odbor dopravních agend MHMP si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit nebo změnit. 
8. V případě nedodržení podmínek rozhodnutí bude postupováno v souladu s § 42b zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění 
Dne 13.09.2017 podala společnost Pražské služby, a.s., Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, 
zastupující zhotovitele: SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy 
(plná moc ze dne 30.08.2017), žádost o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí v souvislosti 
s výměnou dilatačních závěrů na komunikaci Chlumecká na mostě přes komunikaci Ocelkova, 
v obou směrech, na jejímž základě se povoluje postupná uzavírka v jízdních pruzích 
na komunikacích Chlumecká, Ocelkova a NN2121 v souladu s dopravně inženýrským 
opatřením, které je přílohou souvisejícího stanovení přechodné úpravy provozu.  

Rozhodnutí o povolení uzavírky ve výroku uvedeném rozsahu bylo vydáno na základě 
předchozího souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby 
dopravní policie, smlouvy o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem a dále na základě 
řádně doložené žádosti žadatele a po zjištění, že žádost je důvodná a výše povolená úprava 
v dopravní situaci z veřejného zájmu únosná. 

Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy 
České republiky prostřednictvím odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Ing. Jan  H e r o u d e k  v. r.                      OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
ředitel odboru dopravních agend 

Doručuje se účastníkům řízení: 
Žadatel: Pražské služby, a.s., Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 

Na vědomí: Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy, OSDP 
Policie ČR, OŘ Praha III – DI, Městská policie hl. m. Prahy 
ZZS hl. m. Prahy, HZS hl. m. Prahy 
ÚMČ Praha 14 – ODOP, ÚMČ Praha 20 – OŽPD 
ROPID, ODA-O4 sektor Kf 
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