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Vaše značka:

Č.j.: P12 20981/2022 ODO/Ba

Sp. Zn.: P12 10656/2022 ODO Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Eva Baštová

Tel.: 244 028 513

E-mail: bastova.eva@prahal2.cz

Praha dne: 18.5.2022

ROZHODNUTÍ

Úřad MČ Praha 12, odbor dopravy, jako silniční správní úřad na území městské části Praha-Libuš, příslušný podle

§ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o pozemních komunikacích“), a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává

Statut hl. m. Prahy, rozhodl v řízení o žádosti Městské části Praha-Libuš, IČO: 231142, se sídlem Libušská 35, 142 00

Praha 4 (dále jen „žadate1“), doručené dne 4.3.2022, ve věci omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci

NN1531 v Praze 4 - Libuši a umístění pevné překážky na téže komunikaci, takto:

I.

Podle ustanovení § 7 odst. l zákona o pozemních komunikacích se o m e z u j e veřejný přístup na veřejně

přístupnou účelovou komunikaci NN1531 v Praze 4 — Libuši, která se nachází v oblasti mezi ulicemi Mílová —

V lužích — Betáňská, dle přiložené situace, na pozemcích ve vlastnictví vícero subjektů. Veřejný přístup na uvedenou

účelovou komunikaci bude omezen tak, že na pozemku parc.č. 557/1 v k.ú. Libuš při ul. Mílová bude umístěno 5 ks

sloupků, z nichž 1 nebo 2 budou sklopné a uzamykatelné a dále bude instalována svislá dopravní značka B 11 + E13

„mimo dopravní obsluhy“.

II.

Podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích se p o v o ] uj e umístění pevné překážky — 5 ks

sloupků na účelové komunikaci NN1531 v Praze 4 — Libuši na pozemku parc.č. 557/1 v k.ú. Libuš při ul. Mílová.

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

,v;

1. Městska cast Praha-Libuš umožní přístup na dotčenou účelovou komunikaci prostřednictvím vydání klíčů od

sklopných sloupků všem žadatelům, kteří prokáží oprávněný zájem ke vjezdu na tuto účelovou komunikaci. Za

takové oprávněné žadatele budou vždy považováni vlastníci nebo smluvní uživatelé nemovitých věcí anebo

prostor v těchto nemovitých věcech nacházejících se v oblasti dopravní obslužnosti dotčenou účelovou

komunikací.

2. Budou splněny podmínky Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie,

Kongresová 2, 140 21 Praha 4, pod č.j.: KRPA-84269-1/CJ-2022-0000DZ ze dne 15.3.2022.

3. Instalaci slou ků a dopravní značky na účelové komunikaci zajistí žadatel prostřednictvím odborné firmy

v souladu s SN EN 12899-1 a příslušnými TP dle situace v příloze tohoto rozhodnutí. Sloupky musí být

schváleny k danému účelu pro použití na pozenmích komunikacích v souladu s příslušnými ČSN a TP.

 

Městská část Praha 12, Úřad městské části, sídlo: Generála ššky 2375/6, 143 00 Praha 4

Tel. 244 028_ 111, e-mail: podatelna©praha12.cz, url: www.praha12.cz, IDDS: ktcbbxd

Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a. s., č. ú. 2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: C200231151
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

1) Městská část Praha-Libuš, IČO: 231142, se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4

2) Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

3) SPP IMMO, s.r.o., IČO: 04365194, se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno

4) SPP INVEST spol. s r.o., IČO: 25304011, se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno

5) Le Hai Thao, bytem Velké Kunratické 1362/29, 148 00 Praha 4

6) Nguyen Quang Thang, bytem Janouchova 661/15, 149 00 Praha 4

7) Bc. Phan Quoc Hai, bytem Borotínská 926/11, 142 00 Praha 4

Odůvodnění

Na základě žádosti Městské části Praha-Libuš, IČO: 231142, se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4, doručené dne

4.3.2022 bylo zahájeno řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci NN1531 v Praze 4 - Libuši,

jejížje žadatel spoluvlastníkem. Omezení spočívá v osazení 5 ks sloupků, z důvodu zabránění nepovoleného průjezdu

mezi ulicemi Mílová a V lužích a dále zabránění vzniku černých skládek v předmětné oblasti.

Oznámení o zahájení správního řízení vydané pod č.j.: P12 12936/2022 ODD/Ba ze dne 23.3.2022 bylo doručeno

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň bylo oznámení vyvěšeno na úřední desce Úřadu

MČ Praha 12 od 29.3.2022 do 14.4.2022 a na úřední desce Úřadu MČ Praha—Libuš od 29.3.2022 do 14.4.2022. Dne

19.4.2022 podali společné vyjádření dva účastníci řízení, a to SPP IMMO, s.r.o. a SPP INVEST spol. s r.o.

V zastoupení jednatelem těchto společností JUDr. Milanem Vašíčkem. V něm vyjadřují souhlas s omezením

veřejného přístupu na účelovou komunikaci za podmínky, která byla zapracována do podmínek tohoto

rozhodnutí (bod 1). Ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení nebyly uplatněny žádné jiné připomínky

ani námitky.

Návrh na omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a umístění pevné překážky byl projednán a

odsouhlasen příslušným orgánem Policie Ceské republiky, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. rn. Prahy,

odbor služby dopravní policie - č.j.: KRPA-84269-1/ČJ-2022-0000DZ ze dne 15.3.2022.

Silniční správní úřad došel v řízení k závěru, že omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a umístění

pevné překážky je nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů žadatele, který je spoluvlastníkem této komunikace.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí v části I. a II. lze podat odvolání podle ustanovení § 81 až § 83 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů po jeho oznámení k odboru pozemních komunikací a drah

Magistrátu hl. m. Prahy, který 0 odvolání rozhodne, a to prostřednictvím odboru dopravy Úřadu MČ Praha 12,

Generála Šišky 2375/6, Praha 4.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději

však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Jan Řezáč

vedoucí odboru
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Příloha: situace potvrzená Policií ČR a ODO ÚMČ Praha 12 * 7i ? 7.5.9 73b

 

Doručuie se:

Účastníkům žíle—ní:

Zveřejnění na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15ti dnů

Zveřejnění na úřední desce Úřadu MČ Praha—Libuš po dobu 15ti dnů

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4, IDDS: u8xaktr
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Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IDDS: 48ia97h

SPP IMMO, s.r.o., Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, IDDS: 75i8fhw

SPP INVEST spol. s r.o., Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, IDDS: 4zg3usm

Le Hai Thao, Velké Kunratické 1362/29, 148 00 Praha 4

Nguyen Quang Thang, Janouchova 661/15, 149 00 Praha 4

Bc. Phan Quoc Hai, Borotínská 926/11, 142 00 Praha 4

Dotčen (rn správním orgánům:

Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4, IDDS: rkiai5y

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IDDS: jm9aa6j

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 100 00 Praha 10, IDDS: 2ya36ee

Na vědomí:

spis P12 10656/2022 ODO
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