OBECNÍ ÚŘAD DOBŘEJOVICE
Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice
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TEL.:
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Martin Sklenář
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n7ua9vb

Elmoz Czech, s.r.o.
Lenka Charvátová
Černoleská 2326
256 01 Benešov

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Dobřejovice, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst, 5 písm b) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), v souladu s vyjádřením a podmínkami Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze
dne 26.10.2021 č.j. 8182/21/KSUS/KHT/VOS, souhlasu Policie ČR DI Praha venkov – JIH ze dne 30.11.2021
č.j. KRPS-296598-1/ČJ-2021-011406 přezkoumal žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, kterou
dne 18. 1. 2022 podal žadatel:
ELMOZ Czech, s.r.o., Černoleská 2326, 256 01 Benešov, IČ: 47544929
(dále jen „žadatel“)
a na základě přezkoumání podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) a d) zákona o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů rozhodl, že

povoluje

zvláštní užívání komunikace
Košumberk parc.č. 833/1 v obci Dobřejovice v kat. území Dobřejovice z důvodu uložení inženýrských sítí,
provádění stavebních prací dle přiložené situace.
akce:
termín provádění prací:
místo:
investor:
stavebník:

Dobřejovice Košumberk, přeložka Kvn IZ-12-6002730
VIII/2022 – VII/2024
pozemek parc.č. 833/1 při silnici III/00311
Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice, IČ:00240141
ČEZ Distribuce a.s., prostřednictvím ELMOZ Czech, s.r.o.

Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:
1. S udělením povolení přejímáte veškerou odpovědnost za škody jak na silničním tělese, tak i všem
uživatelům silnice, vzniklé stavbou nebo poruchou zařízení. Při případném poškození vozovky nebo
silničních pozemků musí být tyto uvedeny do původního stavu.
2. V případě změny termínu nebo změny v uložení sítí v silničním pozemku, požádáte o nové
projednání.
3. Uspořádání podzemních vedení bude v souladu s ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
4. Bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
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5. Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou.
Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích “
6. Před zahájením prací na komunikacích bude staveniště protokolárně předáno Obcí Dobřejovice. Po
dokončení uložení vedení bude Obec Dobřejovice požádána o kontrolu stavu komunikace.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst.1 správního řádu ):
- Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, IČ: 00240141
Odůvodnění:
Na základě žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace na pozemku parc.č. 833/1 v k.ú. Dobřejovice
z důvodu uložení inženýrských sítí a provádění stavebních prací, Obecní úřad Dobřejovice p o v o l i l zvláštní
užívání výše uvedené komunikace ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c 3 ) a d) zákona o pozemních komunikacích
tak, jak je rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
středočeského kraje, odboru dopravy, oddělení správních agend, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním
učiněným u Obecního úřadu Dobřejovice.
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.
V Dobřejovicích dne 21.01.2022

Vyvěšeno na úřední desce dne:

……………………………………………………….
Martin Sklenář
starosta
Opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
“otisk úředního razítka“

Sejmuto z úřední desky dne:
Rozdělovník:
- Adresát
- Obec Dobřejovice
- KSÚS Středočeského kraje
- Policie ČR DI Praha venkov – JIH
Byl stanoven správní poplatek ve výši 1000,- Kč podle položky 36 písm. a) zákona č 634/2004 Sb,
o správních poplatcích, který je možné uhradit bankovním převodem na bankovní účet č. 6122201/0100,
vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti v sídle Obecního úřadu Dobřejovice, Na Návsi 26, 251
01 Dobřejovice a to do 7 dnů.
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