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ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ  

POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Výroková část: 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání pozemní 
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 12.02.2018 
podala Obec Nelahozeves, IČO 00237094, Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves, 
kterou zastupuje VHS PROJEKT, s.r.o., IČO 03508684, Zlončice č.p. 144, 278 01  Zlončice (dále jen 
"žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu správce silnice - KSÚS Středočeského kraje, p.o., 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

p o v o l u j e 

zvláštní užívání silnice č. III/24021 z důvodu umístění inženýrských sítí pro stavbu "Splašková kanalizace 
- ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany"  (dále jen "zvláštní užívání pozemní komunikace")  
v tomto rozsahu: 

 povolení se vydává na dobu životnosti inženýrských sítí  

 

Pro zvláštní užívání pozemní komunikace stanoví tyto podmínky: 

1. Budou dodrženy podmínky správce silnice č. III/24021 - KSÚS Středočeského kraje, p.o., zn. č. 
741/18/KSÚS/MHT/KOS ze dne 01.02.2018: 

1) Podélné uložení bude provedeno ve vozovce silnice č. III/24021 řízenou mikrotuneláří, v min. 
hloubce krytí 1,2m pod niveletou vozovky. 

2) Uložení v zeleném pásu bude provedeno otevřeným výkopem. Dotčený úsek bude uveden do 
původního stavu. 

3) Křížení silnice splaškovou kanalizací bude provedeno protlaky, kolmo na osu komunikace, v nim. 
Hloubce krytí 1,2m pod niveletou vozovky. Startovací jámy budou opraveny dle přiloženého 
obrazového vzoru. 

4) Kanalizační poklopy ve vozovce budou umístěny v ose jízdního pruhu, aby byly minimálně 
pojížděny. 

5) Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací podle § 25 
odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, je nezbytným podkladem „Vyjádření 
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ke zvláštnímu užívání silnice“, které si vyžádá investor u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc 
před zahájením stavebních prací. Povolení ke zvláštnímu užívání vydá na základě žádosti zdejší 
odbor dopravy.    

2. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy 
podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit. 

3. Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě ve smyslu ustanovení § 42b odst. 1 písm. b) 
zákona o pozemních komunikacích. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Nelahozeves, Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 
150 00  Praha 

Odůvodnění: 
Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 12.02.2018 žádost o zvláštní užívání  
silnice č. III/24021 podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích z důvodu umístění 
splaškové kanalizace. K žádosti bylo doloženo vyjádření správce dotčené silnice III. tř.  
zn. č. 741/18/KSÚS/MHT/KOS ze dne 01.02.2018. 
Silniční správní úřad oznámil zahájení správního řízení přípisem č.j. MUKV 15131/2018 OD, ve kterém 
účastníky a dotčené orgány vyzval k uplatnění práva podávat námitky, důkazy, stanoviska a vyjádřit se  
k podkladům rozhodnutí. K uvedeným úkonům silniční správní úřad stanovil účastníkům řízení  
a dotčeným orgánům příslušné lhůty. V oznámení správní úřad též uvedl, že součástí podané žádosti 
bylo doloženo vyjádření správce dotčené silnice č. III/24021. Současně silniční správní úřad uvedl, že po 
uplynutí v oznámení uvedených lhůt, bude ve věci vydáno rozhodnutí. 
Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona  
o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání pozemní komunikace na základě 
souhlasu  správce silnice č. III/24021 - KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 11, 150 21  Praha 5 
za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí s tím, že správní úřad ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí uvedl jen ty podmínky, týkající se zvláštního užívání. Podmínky, dotýkající se 
soukromoprávního ujednání (odpovědnost za vady, záruční lhůty, povinnost uzavřít určitý druh smlouvy, 
apod.) a podmínky pro navazující správní řízení o povolení zvláštního užívání silnice č. III/24021 z důvodu 
stavebních prací pro pokládku inženýrských sítí není možno do povolení vtělit. Soukromoprávní ujednání 
je věcí osoby, která zvláštní užívání realizuje a vlastníka komunikace, ti se o tomto musejí dohodnout, 
neboť silniční správní úřad v těchto věcech není oprávněn rozhodovat. 

 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu podáním u zdejšího správního orgánu. 
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. 
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Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní 
delikt podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč. 

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení. 
 
 
 
 
 

Martina Pekárková 
referent odboru dopravy 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši  
1000,- Kč byl zaplacen dne 04.04.2018. 
  
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
VHS PROJEKT, s.r.o., IDDS: 8rzrijx 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
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