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ROZHODNUTÍ 
 
Hlavní m sto Praha, Magistrát hl. m sta Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako 
silniční správní ú ad p íslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), se souhlasem 
Policie ČR, Krajského editelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie č.j. 
KRPA-83762-3/ČJ-2021-0000DŽ, vydává toto rozhodnutí žadateli: 
 

Skanska a.s. 
Křižíkova 682/34a 
186 00 Praha 8 
IČ: 26271303, kterého na základ  plné moci zastupuje společnost  DIPRO, spol. s r.o., 
Mod anská 11/1387, 143 00 Praha 4, IČ: 48592722. 
 
Podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. se p o v o l u j e  částečná uzavírka místní komunikace I. t ídy 
v Praze  
 
ulice:  Kutnohorská  
v úseku:  K M cholupům – Dolnom cholupská  
z důvodu:  rekonstrukce komunikace  
 – akce „Kutnohorská, Praha 15, č. akce 999014 (úsek 4, 5)“ 
Termín: 16. 8. 2021 – 17. 10. 2021  

 
Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., ásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, 

IČ: 03447286 
  odpov dný pracovník: pan Petr Kalous, tel. 724 352 556 
 

Zhotovitel, žadatel:  Skanska a.s., K ižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303  
 odpov dný pracovník: Ing. Lukáš Radil, tel. 737 257 405 
 
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 
1. Dopravní značení v retroreflexním provedení podle ČSN EN 12899-1 zajistí žadatel a bude 

provedeno odbornou firmou podle stanovení č.j. MHMP-1186398/2021/O4/Vz ze dne 
5. 8. 2021 a č.j. 91991/2021-MURI/OSAD ze dne 6. 4. 2021 a odsouhlasených situací. 
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2. Oprava komunikace bude probíhat po polovinách. V 1. etap  bude rekonstruována východní 
strana komunikace, následn  ve 2. etap  bude rekonstruována západní strana komunikace.  

3. Po dobu trvání obou etap zůstane na p edm tné části komunikace zachován provoz vozidel 
ve sm ru jízdy Praha – íčany. Jízdní pruh podél pracovního místa bude vyznačen 
v prom nné ší i, minimáln  3,2 m. Pracovní místo bude odd leno od jízdního pruhu 
svodidly. Dopravní obslužnost p ilehlých areálů bude zachována, doba pokládky svrchních 
vrstev vozovky, p i níž bude uzav eno p ipojení areálů, bude zhotovitelem minimalizována. 
Ke všem sousedním nemovitostem bude zajišt n p ístup. Ulice Dolnom cholupská zůstane 
v části ul. Kutnohorská – cca k domu č. 456/59 obousm rn  pojížd ná, v úseku ul. Kolocova 
– Kutnohorská bude doprava vedena pouze jedním sm rem, a to ve sm ru Dubeč – Dolní 
M cholupy, a to z důvodu zajišt ní bezkolizního vedení linek autobusů MHD vzhledem 
k ší kovým parametrům komunikace.  

4. Po dobu trvání obou etap bude ve sm ru jízdy íčany – Praha provoz vozidel veden 
po objízdných trasách. Pro nákladní vozidla nad 3,5 t bude vyznačena objízdná trasa 
po silnici II/101 na dálnici D 1. Pro osobní vozidla bude vyznačena objízdná trasa pro cíl 
„Centrum“ ulicemi P átelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, 
Mírového hnutí, Türkova, 5. kv tna, pro cíl „Št rboholy“ a „Dolní M cholupy“ ulicemi 
P átelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Hornom cholupská, Průmyslová, 
Kutnohorská.  

5. Po dobu trvání obou etap k úprav  trasy linek autobusů MHD podle p íslušného dopravního 
opat ení Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. V ulici Kolocova bude z ízena dočasná 
zastávka autobusu MHD. 

6. Žadatel zajistí bezpečné užívání komunikace podél její uzav ené části včetn  p ístupu 
k zastávkám autobusu.  

7. Zhotovitel umožní svoz komunálního odpadu (sm sného i t íd ného) v uzavírkou dotčené 
části ulic Kutnohorská, P átelství. Nebude-li možné zajistit p íjezd vozidel svozové firmy 
k odpadovým nádobám, zajistí zhotovitel jejich p istavení v den svozu na místo určené po 
dohod  s p íslušnou svozovou firmou, pop . se s ní dohodne na jiném postupu. 

8. Žadatel zajistí v p ípad  pot eby p ístupy k hydrantům, vstupům do kanalizace, jističům, 
požárním hlásičům a k dalším obecn  důležitým za ízením. Komunikace a chodníky 
p iléhající ke stavb  budou udržovány v čistot . 

9. Žadatel bude vhodným způsobem a v dostatečném časovém p edstihu informovat obyvatele 
a společnosti v uzav ené části ulic Kutnohorská, P átelství (nap . osobn  nebo telefonicky, 
písemnou informací do schránky, vylepením informace u dve í domu aj.) o dočasných 
omezeních. 

10. Na komunikaci v ulici Kutnohorská, P átelství se umístí na vhodném míst  p ed uzavírkou 
informační panel podle p ílohy č. 1 metodického pokynu MHMP „Pokyn pro zhotovitele 
k umíst ní informačního panelu o provád ných pracích za účelem informování široké 
ve ejnosti“ tak, aby panel netvo il p ekážku provozu na pozemní komunikaci a nezakrýval 
dopravní značení.  

11. Po ukončení prací žadatel bezodkladn  odstraní p echodné dopravní značení, a komunikaci 
v ádném stavu včetn  obnovy vodorovného dopravního značení p edá jejímu správci. 

12. P ípadné škody na silnicích ve správ  Krajské správy a údržby silnic St edočeského kraje, 
p ísp vkové organizace v souvislosti s realizací p edm tné stavby a s p edm tným 
p echodným dopravním značením odstraní investor akce na své náklady. 

13. Žadatel neprodlen  oznámí p íslušnému silničnímu správnímu ú adu každou zm nu, která 
by m la vliv na podmínky tohoto rozhodnutí.  

14. V p ípad  časového zkrácení uzavírky zajistí žadatel úpravu dopravního značení a za ízení 
do ádného stavu a bude o tom informovat MHMP (e-mail: monika.vochozkova@praha.eu) 
a Policii ČR (e-mail: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz).  

15. Žadatel zajistí označení stavby na viditelném míst  tabulkou s uvedením údajů: název 
stavby, termín dopravních omezení, název investora, jméno odpov dného pracovníka a 
telefon, název zhotovitele, jméno odpov dného pracovníka a telefon. 

16. Odbor MPHM, PKD si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit nebo zm nit. 
17. Upozorňujeme na to, že v p ípad  nedodržení podmínek rozhodnutí bude postupováno 

v souladu s § 42b zákona č. 13/1997 Sb.  
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Odůvodnění: 
 
Dne 2. 8. 2021 obdržel Magistrát hlavního m sta Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, 
žádost společnosti Skanska a.s., K ižíkova 682/34a, 186 00, Praha, IČ: 26271303, kterou na 
základ  plné moci zastupuje společnost DIPRO, spol. s r.o., Mod anská 1387/11, 143 00 Praha, 
IČ: 48592722, o povolení částečné uzavírky místní komunikace I. t ídy v ulici Kutnohorská 
v úseku K M cholupům – Dolnom cholupská v Praze 15 z důvodu rekonstrukce komunikace, 
která se bude provád t po polovinách. 
Silniční správní ú ad zaslal pod č.j. MHMP-1175983/2021/O4/Vz ze dne 4. 8. 2021 oznámení 
zahájení správního ízení jemu známým účastníkům a dotčeným orgánům ve v ci povolení 
částečné uzavírky místní komunikace v Kutnohorské ulici v Praze 15 v úseku ulic 
Dolnom cholupská – K M cholupům a vyzval je k vydání stanoviska a jiných návrhů podle § 36 
zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), ve lhůt  do 2 dnů od doručení oznámení. 
Dne 5. 8. 2021 silniční správní ú ad obdržel stanovisko MČ Praha 15, Odboru dopravy č.j. ÚMČ 
P15 36165/2021/OD/MBu. Silniční správní ú ad jednotlivé p ipomínky vypo ádal následujícím 
způsobem: 
1) P ed rozesláním oznámení o zahájení správního ízení zaslal MHMP, PKD bez odkladu po 

jeho obdržení v elektronické podob  návrh p echodného dopravního značení Odboru 
dopravy ÚMČ Praha 15 k seznámení, p ičemž objízdné trasy, které byly schváleny již p ed 
realizací 6. úseku, zůstávají pro 4. a 5. úsek prací shodné. 

2) Silniční správní ú ad stanovil lhůtu 2 dnů z důvodu brzkého termínu uzavírky a proto, že 
objízdné trasy pro nákladní vozidla a osobní vozidla zůstávají pro 4. a 5. úsek uzavírky 
shodné jako v 6. úseku, takže i dopad na síť místních komunikací je obdobný.  

3) Zm ny vedení linek MHD eší Dopravní podnik hlavního m sta Prahy, a.s. ve spolupráci 
s p íslušnou MČ. Navíc MHMP nebyl organizátorem jednání. 

4)  
a) Odstran ní dodatkových tabulek č. E 13 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ u značek č. B 4 

„zákaz vjezdu nákladních automobilů“ nebylo stanoveno z toho důvodu, že je nutné 
zajistit zásobování daného území, zejména obchodního centra a Kauflandu. V p ípad  
umíst ní značek č. B 4 bez dodatkové tabulky by zásobování nebylo možné. Ul. 
Hornom cholupská je místní komunikací II. t ídy, tedy dopravn  významnou sb rnou 
komunikací, která je pro provoz nákladních vozidel stavebn  uzpůsobena a b žn  
užívána. Po dobu rekonstrukce Kutnohorské bylo vyhov no žádosti Prahy 15, aby 
provoz na ní byl omezen, proto byly umíst ny značky č. B 4 s dodatkovou tabulkou. 
Rovn ž zástupce PČR s odstran ním dodatkové tabulky nesouhlasil. Umíst ní 
p echodných značek na sloupku (stojánku) s červenými a bílými pruhy je dané 
ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů, z tohoto důvodu neurčil 
MHMP umíst ní p echodných značek na sloupky pevn  spojenými se zemí. 

b) Návrh vedení trasy nákladních vozidel byl ešen již pro opravu 6. úseku dlouhou 
objízdnou trasou, neboť i Praha 11 požadovala a nadále požaduje vedení objízdných tras 
mimo její území. Z tohoto důvodu zůstávají objízdné trasy nezm n né. 

c) Zvýšený dohled PČR a MP není možné silničním správním ú adem na ídit, neboť není 
jejich nad ízeným orgánem s pat ičnou pravomocí. Rozhodnutí o částečné uzavírce 
Kutnohorské ulice je obvyklým způsobem PČR a MP zasíláno s tím, že rozsah a způsob 
kontrol ohledn  dohledu nad provozem na dotčených pozemních komunikacích je pln  
v kompetenci p edm tných složek. 

d) Úprava SSZ na pot ebných k ižovatkách je ešena standardním způsobem.  
e) Odbočení vlevo od ČSPH „Tank Ono“ do Kutnohorské ul. po dobu rekonstrukce 4. a 5. 

úseku je povoleno. Odbočení vlevo z ulice Za Zastávkou nebylo povoleno s ohledem na 
velké množství nákladních vozidel z této ulice vyjížd jících. Snahou p echodného 
značení je, aby levé odbočení z Kutnohorské ulice do ulice K M cholupům bylo co 
možná nemén  zatíženo, a to z důvodu zajišt ní plynulého odbočování autobusů MHD. 
Proto je nákladní doprava z opraveného 6. úseku ulice sm rována na stanovenou 
objízdnou trasu. Pozemky na uvedených parcelních číslech jsou v soukromém 
vlastnictví a podle silničnímu správnímu ú adu dostupných informací se na nich 
nenachází ve ejn  p ístupná pozemní komunikace. P ípadné umíst ní fyzických zábran 
je t eba ešit v souladu s platnou právní úpravou.   



4/5                          

f) Umíst ní p ikázaného sm ru jízdy u výjezdu z Metransu aj. areálů vzhledem k délce 
trvání opravy komunikace (od dubna 2021) a vyznačení stále shodné objízdné trasy 
nepovažujeme za nezbytné s ohledem na množství dopravních značek, které idiči 
nákladních vozidel p ed vjezdem do Metransu aj. míjejí. 

g) Úprava dopravního značení v oblasti Lipového nám stí byla po konzultaci s PČR 
v rámci p echodného značení 4. a 5. úseku vypušt na a ponechána ve stávající podob . h) Zúžení ulice Průmyslové a Švehlovy ulice v krátkých úsecích na jeden jízdní pruh 
v každém sm ru jízdy je nutností. Oprava kolejnic tramvajové trati a op rné zdi je 
nezbytná a vzhledem k ší kovým parametrům komunikace není možné zajistit vedení 
dopravy ve více jízdních pruzích v každém sm ru jízdy. Oprava tramvajové trati je 
provád na tak, aby nemusely být realizovány další výluky tramvají a aby se opravy 
provedly z v tší části v období prázdnin. Kolejnice jsou ve špatném technickém stavu, 
podle sd lení DPP hrozilo ukončení tramvajové dopravy do Hostiva e, navíc ke 
stavebním pracem na tramvajovém t lese je nutné použití techniky, bez níž oprava trati 
nemůže být realizována, proto je nutný zábor části komunikace a tím zúžení jízdního 
pásu na jeden jízdní pruh. Vzhledem k tomu, že oprava Kutnohorské ul. byla odkládána 
delší čas a její oprava je nezbytná, považujeme krátká zúžení na Švehlov  a Průmyslové 
ulici za únosná. 

MHMP, PKD obdržel dne 5. 8. 2021 stanovisko ÚMČ Praha Dolní M cholupy zn. č. 945/2021 
s požadavkem na zachování p ístupu a p íjezdu ke všem nemovitostem majícím p ístup pouze 
z ulice Kutnohorské po dobu opravy komunikace. Silniční správní ú ad zhotoviteli uložil 
povinnost zajišt ní p ístupu k nemovitostem po dobu uzavírky v souladu s § 24 zákona 
č. 13/1997 Sb. a v podmínkách rozhodnutí uložil v bod  č. 9. povinnost žadatele informovat 
vlastníky nemovitostí v p edstihu vhodným způsobem o uzav ení komunikace. 
Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky p edm tné místní komunikace a vyznačení objízdných 
tras z důvodu realizace částečné uzavírky Kutnohorské ulice v úseku ulic Dolnom cholupská – 
K M cholupům bylo vydáno po projednání s dotčenými subjekty, kterými je Policie ČR, 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Krajská správa a údržba silnic St edočeského 
kraje, p ísp vková organizace, editelství silnic a dálnic ČR, Ministerstvo dopravy, silniční 
správní ú ady ÚMČ Praha 22, 11, 15, M Ú íčany, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., ROPID, 
M stské části Praha 15, 11, 22, Dolní M cholupy, Št rboholy, Petrovice, Dubeč, M sto íčany a 
po zjišt ní, že žádost je důvodná a povolená úprava v dopravní situaci z ve ejného zájmu únosná.  
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy 
České republiky prost ednictvím odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního 
m sta Prahy.  
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 
účinek. 
 
 
 

OTISK Ú EDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
Ing. Aleš  K r e j č a 
ředitel odboru pozemních komunikací a drah 
v z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D. v. r. 

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Ing. Monika Vochozková 
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Rozd lovník: 
 

Doručí se: 
DIPRO, spol. s r.o., Mod anská 11/1387, 143 00 Praha 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
Krajská správa a údržba silnic St edočeského kraje, p ísp vková organizace 

editelství silnic a dálnic ČR 
Policie ČR – K P hl. m. Prahy – OSDP 
Policie ČR – K P St edočeského kraje, DI Praha – venkov, Masarykovo nám. 708, Mnichovice  
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního ú adu 
ÚMČ Praha 15, OD 
ÚMČ Praha 22, OŽPD 
ÚMČ Praha 11, OD 
M Ú íčany 
MČ Praha 22 
MČ Praha 15 
M sto íčany 
MČ Dolní M cholupy 
MČ Št rboholy 
MČ Petrovice 
MČ Dubeč 
MČ Praha 11 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
ROPID 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
M stská policie hl. m. Prahy 
Na v domí: 
PKD-O4 sektor Vz 
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