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oDBoR DoPRAVY A ŽIVoTNÍHo PRoSTŘEDÍ

VIS a.s.
Bezová 1658/1
147 0I Praha 4

Váš dopis č.j. l ze dne
26.05.2008

Naše čj.
MCP6/039222/08
Př.č. 59/08

Vyřizuje / linka i e.mail
Z.Neumannoval40Sl
zneumann@oraha6.cz

V Praze dne
16.06.2008

Rozhodnutí

Uřad městské části, odbor dopravy a životního prostředí, jako silniční správní úřad, příslušný
podle $ 40, odst 5. písm. c), zákona č.I3l1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve
zněni pozdějších předpisů) , se souhlasem Policie ČR' Správy hi. m. Prahy -
dopravního inspektorátu čj. PSP 36-'508/ČJ-2OO8.DŽ ze dne 16.06.2008 a správce
komunikace TSK hl.m.Prahy anazžkladě Žádosti žadatele

rozhodl takto :

Podle ustanovení $ 10 odst. 1 zžk. ě, I3lI997 Sb. o pozemních komunikacích se povoluje
připojení silničnfto okruhu kolem Prahy (SOKP) stavby č. 518 Ruryně-Suchdol na
komunikaci Suchdolská. Praha 6 - Suchdol

žadate|i:
VIS a.s.
Bezová 1658/1
147 0I Praha 4

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 56. I45 05 Praha 4

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

1) Připojení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací .

2) Je nutno splnit podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí a
správce komunikace z hlediska ochrany této komunikace.

3) Nebude.li připojení realizováno do termínu 30.06.2013 , pozbývá toto rozhodnutí platnosti.
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Uvedeným rozhodnutím není dotčena povinnost projednat předmětný stavební ziíměr se
stavebním uřadem (tam, kde je stanoveno zákonem ě.18312006 Sb. - zákon o územním
planovríní a stavebním řádu).

Odůvodnění :

Rozhodnutí o připojení bylo vydríno se souhlasem Policie ČR, Sprály hl. m. Prahy -
dopravního inspektorátu, na zžk|adě doloŽené Žádosti a po zjištěni, žepovolená úprava v
dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolríní podle zékona ě,50012004 Sb. (správní řád) do
15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy Magistrátu hmP, prostřednicivim m.e.praha 6,
odboru dopravy a Životního prostředí. ÚvtČ.

vedoucí odboru

Na vědomí :
Policie Čn - ot Praha
V1astní
Sekr.oDŽP
TSK hl. m. Prahy
oV ÚMČ

Vydání tohoto rozhodnutí podléhápodle zákona č.63412004 Sb. (ve zněnípozdějších
předpisů ) a jeho přílohy sazebníku správních poplatků poloŽky 36, zap|aceni správního
poplatku před vydaním tohoto roáodnutí podle $ 5 odst. 2 téhož zákoná.

Správní poplatek: 500,- Kč byl uhrazen dne 02.06.2008
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