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Váš dopis zn./ze dne Sp.zn.: 011994/18/OVDŽP/Mj Vyřizuje Praha 

13.06.2018  Č.j.:     012839/18/OD Jan Martínek 26.06.2018 

 
Věc: Pozemní komunikace  v oblasti Pod Havlínem      
  
Na základě Vaší  žádosti  Vám Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy ÚMČ Praha 16 

jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), tímto v souladu s ustanovením § 4 

a § 14 zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím  poskytuje k jednotlivým bodům Vašeho 

podnětu následující informace: 

 1.  Na uvedených stávajících komunikacích byly prováděny stavební úpravy na základě stavebního povolení 
ze dne 28.2.2007  č.j. OV-001066/07/Hm. Vzhledem k tomu, že stavebník zatím nepožádal o vydání 
kolaudačního souhlasu, jedná se o rozestavěnou stavbu ve smyslu stavebního zákona. Za řádné provádění 
stavby a tedy i dopravní režim zodpovídá v současnosti stavebník a zhotovitel stavby. Vzhledem k tomu, že 
bylo zjištěno, že na stavbě byly některé úpravy provedeny v rozporu se stavebním povolením, probíhá řízení 
o odstranění těchto úprav, řízení zatím není dokončeno, stavebník má možnost projednat provedené úpravy 
v dodatečném povolení. 
2.Dokončené stavební úpravy podléhají kolaudačnímu souhlasu, žádost o vydání tohoto kolaudačního 
souhlasu však musí podat stavebník. Takovou žádost dosud stavebník nepodal. 
3.Stavebníkem je Hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy (dříve 
Odbor městského investora), zastoupený společností ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, Vinohradská 2516/28, 
Praha-Vinohrady. 
4. a 6.Na dotčených  pozemních  komunikacích je schváleno  dopravně organizační opatření  za účelem 

zklidnění  dopravy   a legalizace  parkování  v dané oblasti. Lokalita  je ve schváleném  návrhu  

vyznačena  dopravním značením jako zóna „30“ včetně vyznačení  parkovacích stání(střídavé parkování 

po jednotlivých stranách ulic))  vodorovným dopravním značením, která budou současně sloužit jako 

prvek zklidňující dopravní provoz v jednotlivých ulicích. 

5.Dopravní režim  je schválen  na základě opatření obecné povahy -  stanovení místní úpravy dopravního 

značení ze dne 30.1.2018 č.j.001898/18/OD  a je  na stavebníkovi je  kdy ho  zrealizuje.  

7.Odbor  výstavby, dopravy a životního prostředí  ÚMČ Praha 16   nemohl Váš podnět z 12.4.2018 

vyřídit, jelikož ho neměl k dispozici.   

 

 Jan Martínek  

 vedoucí oddělení dopravy  

Doručuje se: 
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