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Vyjádření 
 

 

Městská část Praha 14, Úřad městské části, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 

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

„zákon č. 13/1997 Sb.") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 

znění pozdějších předpisů, a zároveň jako dotčený orgán státní správy dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává k žádosti, kterou dne 27.5.2020 

podal 

Galstian & Galstian Group s.r.o., IČO 26736403, Ovenecká 1109, 170 00  Praha, 

zastoupený 

Ing. arch. Pavel Šváb, Pod Pekařkou 1084, 147 00  Praha, 

vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro územní řízení  

k projektové dokumentaci zpracované 05/2020 Inženýrský ateliér PPU spol. s.r.o. , odpovědný projektant  Ing. 

Marcel Kamínek, Ing. Arch. Pavel Šváb CSc., na akci 

„Bytový dům Dolní Počernice – území C, lokalita Nová Úpická“ na pozemcích parc. č. 1328/25 a 1587/14 

v k.ú. Dolní Počernice 

 

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. Městská část Praha 14, Úřad městské části, Odbor dopravy, souhlasí 

s předloženou projektovou dokumentací za splnění těchto podmínek: 

• OD Úřadu městské části Praha 14 doporučuje variantu č.7, připojení ke komunikaci Národních Hrdinů 

dle varianty č. 8. 

• Technické provedení komunikací pro chodce budou v souladu s příslušnými platnými normami ČSN a 

vyhláškami. 

• Upozorňujeme, že při záboru místní komunikace je potřeba v dostatečném časovém předstihu před 

zahájením stavebních prací na OD Úřadu městské části Praha 14 zažádat o zvláštní užívání komunikace 

v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Přílohou této žádosti bude dopravně inženýrské opatření. 

 
 

 Ing. Dušan Suchý 

 vedoucí odboru dopravy 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

 

1. Ing. arch. Pavel Šváb, Pod Pekařkou č.p. 1084/23, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 4 
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