Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-129533/2017
Vyřizuje linka: Jordánová/512
V Praze dne: 20. 12. 2017

Paní
Barbora Weber
Krátká 37
100 00 Praha 100

Rozhodnutí
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, jako
silniční správní úřad na území městské části Praha 10, příslušný podle § 40, odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, v řízení vedeném
podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (v platném znění), se souhlasem správce pozemní
komunikace, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. - nájemní smlouva č. 1/11/3610/274
ze dne 20. 10. 2011, za stávajících podmínek p o v o l i t žadateli:
Barbora Weber
Krátká 37
100 00 Praha 100
IČ: 881 55 943
ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bodu 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, z v l á š t n í u ž í v á n í k o m u n i k a c e v Praze 10,
v ulici:

Krátká x Starostrašnická 3241/53, za sloupem trakčního vedení
- dle přiloženého odsouhlaseného plánku

z důvodu:
v termínu:
v rozsahu:

reklamní zařízení – poutač typu „A“
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018, Po – Pá, bez státních svátků
1mx1m

Podmínky zvláštního užívání komunikace
1. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nesmí
uživatel záboru znečišťovat nebo poškozovat místní komunikaci, její součást nebo příslušenství.
Jeho porušování zakládá skutkovou podstatu přestupku.
2. Chránit zeleň v okolí místa záboru. Místo musí být zásobeno výhradně z vozovky přilehlé
komunikace (pokud to dopravní opatření dovoluje), vjezd na chodník a zeleň je výslovně zakázán.
Při poškození zeleně nebo komunikace (chodník, vozovka) je uživatel povinen na vlastní náklady
odstranit vzniklé závady.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 093 512
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz

-23. V případě vzniku závady na poduličním zařízení (havarijní poruchy) je uživatel povinen vyklidit
zabraný prostor na vlastní náklady.
4. Provozovatel je povinen odstranit znečištění komunikace vzniklé umístěním zařízení.
5. Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace musí být uloženo v místě akce, aby mohlo být na žádost
kontrolních orgánů předloženo k nahlédnutí.
6. Umístění musí respektovat ustanovení § 4 odst. 5 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., Ministerstva pro místní
rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace ani jiné osoby a bod 1.2.10 přílohy č. 1 vyhlášky.
Odůvodnění
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace bylo vydáno na základě řádně doložené
žádosti Č.j. P10-129533/2017 ze dne 13. 12. 2017, výše uvedeného souhlasu vlastníka pozemní
komunikace a po zjištění, že umístění záboru je z dopravního hlediska únosné.
Poučení
Proti rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění, do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy,
prostřednictvím odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu m. č. Praha 10.

Zdeněk Biskup
vedoucí referátu komunikací
Upozornění
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích a jeho přílohy,
sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto
rozhodnutí podle § 5 odst. 2 téhož zákona, ve výši 1 000 Kč.
Doručuje se účastníkům řízení:
1. Barbora Weber, Krátká 37, 100 00, Praha 10, IČ 881 55 943
vypraveno poštou v obálce s dodejkou s modrým pruhem
2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, IČ 034 47 286
vypraveno datovou schránkou

Žadatel/ka potvrzuje, že dne ......................... převzal(a) toto rozhodnutí a vzdává se*) - nevzdává se*)
práva podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.
.........................................................................
(podpis oprávněné osoby hůlkovým písmem)

..........................................................
(podpis oprávněné osoby)

číslo průkazu totožnosti: (občanský průkaz/cestovní pas): .....................................................................
*)

nehodící se škrtněte

