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R O Z H O D N U T Í 
 
Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12, jako silniční správní úřad na území městské části Praha 12, příslušný podle 
§ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, vydává toto rozhodnutí: 

Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění p.p., se povoluje 
připojení sousední nemovitosti pozemku parc. č. 884/22 a 884/23 v k.ú. Kamýk, na místní komunikaci 
Smotlachova v Praze 4 - Kamýk, žadateli: 

Rezidence Smotlachova s.r.o., IČO: 05797209, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, který je 
zastoupen na základě plné moci ze dne 10.4.2018 společností D.N.S. Bubeneč s.r.o., IČO: 26454637, se sídlem 
Terronská 580/19, 160 00 Praha 6, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 10.4.2018 Tomášem 
Sekaninou, IČO: 448342250, se sídlem Čihákova 1791/20, 190 00 Praha 9. 
 
 
Platnost tohoto rozhodnutí je omezena do 25.6.2020, pokud do této doby nebude vydáno rozhodnutí o umístění 
stavby „Polyfunkční dům Kamýk – revitalizace objektu občanské vybavenosti s nástavbou bytového domu včetně 
kácení dřevin“. Nebude-li v době platnosti rozhodnutí o umístění stavby požádáno o stavební povolení, končí 
platnost tohoto rozhodnutí současně s platností rozhodnutí o umístění stavby. Nebude-li stavba zahájena v době 
platnosti stavebního povolení, končí platnost tohoto rozhodnutí současně s platností stavebního povolení. 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 
� Tomáš Sekanina, IČO: 448342250, se sídlem Čihákova 1791/20, 190 00 Praha 9 
� Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., IČO: 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1  

 

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 
1)  Připojení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která bude před realizací předložena 

ke schválení příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu. 

2)  Je nutno splnit podmínky vlastníka (správce) komunikace z hlediska ochrany této komunikace a Policie ČR 
(zajištění rozhledu, dodržení podmínek uvedených v § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, v platném znění). 

3)  Přejezdem vozidel nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na komunikaci, 
ani k ohrožení chodců. 

 
Upozornění pro stavebníka: Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení stavebního úřadu ke stavebním úpravám 
komunikace ani povolení ke kácení dřevin či instalaci dopravního značení.  
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O d ů v o d n ě n í  

Rozhodnutí o připojení bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru 
služby dopravní policie - č.j.: KRPA-139325-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 20.4.2018 a vlastníka dotčené komunikace 
Smotlachova, kterým je Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. a.s., čj.: 
TSK/14589/18/5110/Me ze dne 25.5.2018, na základě žádosti doručené dne 7.6.2018 a po zjištění, že povolená 
úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná. 

 

P o u č e n í  o  o p r a v n é m  p r o s t ř e d k u  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 až § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů po jeho oznámení k odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, 
který o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím odboru dopravy Úřadu MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4. 
Včas podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu), nestanoví-li zákon jinak. 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Řezáč 
vedoucí odboru  
 
 
     
Příloha: situace potvrzená příslušným silničním správním úřadem a Policií ČR 
 
 
Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním 
tohoto rozhodnutí podle § 5 téhož zákona. 

Správní poplatek: 500,- Kč 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Doručuje se účastníkům řízení: 
Tomáš Sekanina, Čihákova 1791/20, 190 00 Praha 9 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IDDS: mivq4t3 
 
Na vědomí :     
Úřad MČ Praha 12, odbor výstavby, Hausmannova 3014, 143 00  Praha 4 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2, Praha 4, IDDS: rkiai5y 
evidence odboru 005 
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