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Č.j.: HNAN-115/2019

V Hnanicích dne 13.3.2019

ROZHODNUTÍ
povolení zřízení sjezdu
Obecní úřad Hnanice, který je příslušným správním úřadem dle ust. § 40 odst. 5,
písmena c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona), rozhodl na základě žádosti investorů, manželů Marka a Hedviky
Süsenbekových, dále jen žadatelé – účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.
200/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve věci
povolení komunikačního napojení pozemku parc. č. 714/5 v k.ú. obce Hnanice rozhodl
takto:
Zřízení komunikačního připojení ze stávající místní komunikace třídy III. (povrch
asfaltobeton), v pasportu komunikací obce Hnanice označené jako 23c, parc. č. 400/4 v k.ú.
obce Hnanice, ve vlastnictví obce Hnanice, přes pozemek p.č. 714/1 rovněž ve vlastnictví
obce Hnanice, podle ust. § 10, § 33 zákona a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
za dodržení těchto podmínek:
-

Sjezd bude proveden v souladu se schválenou projektovou dokumentací stavby, dle
přiloženého celkového situačního výkresu přiloženého k žádosti;
Při výstavbě nesmí být znečišťována místní komunikace – ul. Okrajová;
Nedojde k narušení odtokových poměrů na stávající místní komunikaci;
Zpevnění potřebné části nezpevněné plochy pozemku parc. č. 714/1 bude provedeno
po předchozí domluvě na náklady žadatele, případně obce Hnanice;

O d ů v o d n ě n í:
Obecní úřad Hnanice rozhodl na základě žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí. S ohledem na ochranu místní komunikace a zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu na ní, byly stanoveny podmínky, které jsou uvedeny ve výroku tohoto
rozhodnutí. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním
řádu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor dopravy. Odvolání se podává u Obecního úřadu Hnanice. Včas podané rozhodnutí má
odkladný účinek.
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.

Bc. Martin Dvořák
starosta obce Hnanice

Dle položky č. 36 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen poplatek ve výši
500,- Kč.

Doručí se:
-

Žadatelé – Marek a Hedvika Süsenbekovi
Obec Hnanice
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