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I
Rozhodnutí o uzavírce komunikace
Úřad městské části Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí (dále ODŽP P 18), jako silniční
správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(ve znění platných předpisů) a Vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy,
rozhodl v žádosti, kterou podal dne 19.08.2019 žadatel Volné sdružení LíPa, IČ: 26663261,
Schoellerova 36, 196 00 Praha 9 – Třeboradice, ve věci uzavírky komunikace Na Zlaté mezi
komunikacemi Schoellerova – Bělomlýnská v Praze – Třeboradicích takto:
Podle ustanovení § 24, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění platných předpisů)
p o v o l u j e uzavírku komunikace Na Zlaté
mezi komunikacemi Schoellerova – Bělomlýnská v Praze 9 – Třeboradicích
společnosti volné sdružení LíPa, IČ: 26663261, Schoellerova 36, Praha – Třeboradice, za účelem
pořádání kulturní akce „Třeboradické posvícení“.
termín : 21.09.2019 v době od 08,00 hod. do 20,00 hod.
v úseku : komunikace Na Zlaté mezi komunikacemi Schoellerova – Bělomlýnská
z důvodu : pořádání kulturní akce „Třeboradické posvícení“
pořadatel : volné sdružení LíPa, Schoellerova 36, Praha 9 -Třeboradice
odpovědný pracovník: pí. Libuše Kurková, - tel. 608 328 686
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1) Dopravní značení v reflexním provedení dle Změny 1 ČSN 018020 zajistí žadatel a bude
provedeno podle situace odsouhlasené Policií ČR, KŘ policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní
policie pod č.j. KRPA-312279-1/Čj-2015-0000DŽ ze dne 03.09.2019, odbornou firmou podle
zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. a vyhlášky MDS č.30/2001 Sb.,
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích.
2) Po akci bude zajištěn řádný úklid.
3) S předstihem bude dohodnuta s vlastníky nemovitostí možnost vjezdů do garáží a na pozemek nebo
náhradní parkování, vozidlům zásobování, služeb a pohotovostním vozidlům bude umožněn vjezd do
prostoru uzavírky.
4) Akce bude ukončena nejpozději 21.09.2019 ve 20,00 hodin.
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Při nesplnění některé z podmínek tohoto rozhodnutí je silniční správní úřad oprávněn na základě § 24
odstavce 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění platných předpisů) udělené
povolení omezit nebo zrušit.
II
Odůvodnění
Rozhodnutí o uzavírce komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno na základě žádosti ze
dne 19.08.2019, kterou podal pořadatel akce volné sdružení LíPa, Schoellerova 36, Praha 9 Třeboradice a na situaci dopravního značení po dobu uzavírky, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí byl vydán souhlas Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie ze dne
03.09.2019. Uzavření komunikace bylo dále odsouhlaseno Odborem rozvoje a údržby ÚMČ Praha –
Čakovice ze dne 28.08.2018. Dále bylo projednáno a odsouhlaseno Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.
s., elektronický souhlas ze dne 02.09.2019 Žádosti bylo vyhověno s tím, že povolená úprava v dopravní
situaci je z veřejného zájmu únosná.
III
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení §81 a 82 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k Odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího ODŽP P 18.
Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Úřad městské části Praha 18.
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením §24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Miroslav Strašil
vedoucí oddělení dopravy
ODŽP UMČ Praha 18

Zasílá se účastníkům řízení:
Volné sdružení LíPa, Schoellerova 36, 196 00 Praha 9 - Třeboradice
Zasílá se na vědomí:
TSK hl. m. Praha, Řásnovka 8, Praha 1
MČ Praha Čakovice, nám. 25 března 121, Praha - Čakovice
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9
ROPID, Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha10
Hasičský sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
MP hl.m. Prahy, Veltruská 576, 190 00 Praha 9
Policie ČR – KŘ policie hl.m.Prahy – ODSP, Kongresová 2, 140 00 Praha 4
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