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Tel. 517 375275,68351 Holubice61
e-mail: obec@holubiceou.cz DS:3qubkSy

Hv PRoFI sTAvrnŇ s.r.o.

v.z. Ing.BohumírHron
Cacovická16l|2
ó14 00 Brno. Ilusovice

Holubice 9.4.2018
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obecníúřadHolubice,dle ustanovení$ 40 odst.Spísm.c) zákonač,.I3/I997 Sb.,o pozemních
předpisů(dálejen zékono pozemníchkomunikacích),
příslušnýsilniční
komunikacích,ve zrěnípozdějších
komunikacía veřejněpřístupnýchúěeloých komunikací,nazák|adě
správníúřadve věcech místních
- Hv PROFI STAVEBNI s.r.o.,Cacovická 16112,61400 Brno _ Husovice,
podanéžádostistavebníka
řízenídle ust. $ 27 odst.1
v.z. Ing.BohumírHron investor,Ič 0ó3 29 255(dálejen žadate|,účastník
přepisů,dálejen ,'správnířád,,)ze dne 13.5.2010,
ziů<onaé.,50012004
Sb.,správnířád, ve zněnípozdějších
podleustanovení$ 10 odst.4 písm.a) zákonao pozemníchkomunikacích'v souladus ustanovením
$ 11
vyhláškyě.I04lI997 Sb.,kterouse provádízákono pozemníchkomunikacícha po předchozímsouhlasu
pozemníkomunikacea příslušného
orgánuPolicie České
republiky
vlastníkadotčené

povoluje

připojení

pro , HV PROF.I STAVEBNÍ s.r.o.,Cacoviclcí 16112,61400 Brno - Husovice, v.z. Ing.BohumírHron
investor,,IC 063 29 2Ss
k : místníkomunikaci na parcele p.ó. 62013a jednotlivých RD na parcele p.č.62216ke komunikaci
p.č.156/1. ooobýnýsouborHolubice..v kú. Holubice
v rámci stavby:stavby,, s 01 Komunikace a zpevněnéplochy..
podle předloženédokumentaceza předpokladu splněnítěchto podmínek:
1. Vlastní stavbou, stavebnímprovedeníma účeloqýmužívánimněsmí bý způsobenaškoda na
''silničnímpozemku'', součástecha příslušenstvíkomunikace a nesmíbýt znečišťován
povrch
vozovky.
2, Musí bý zajištěnyrozhledovépoměry v souladu s CSN 73610I ''Projektovánísilnic a dálnic'' a
ČsN 736|02 ''Projektoviíníkřižovatek na pozemních komunikacích''.Plocha rozhledových
v rozhledu,a to nad plochou vymezenouspojnicemi
trojúhelníků
musíbý prostavšechpřekrážek
0,7 m nad úrovníhrantělesasilnice.
bodůležících
plynuléodboěeníze silnice aýjezdnani.
3. Šířkaa poloměrynapojeníbudouumožňovat
dokumentace.
a schválenéprojektové
4. Připojeníbudeprovedenodle předložené
a
a do prostorunad nímnesmízasahovatžÁdnázaÍízeni
5. Na silniěnímpozemkuse nesmíumísťovat
překážky.
6. Případnou úpravu nebo zrušenípřipojeni nutno požádat silniění správní úřad (obecní úřad
Holubice).
7'

Zahájení i ukončenístavebníchpracíje Žadate|povinen písemně oználmit óbecnímu úřadu, pÍiz:lat
ho k přejímce a kontrole splnění podmínek uvedených v tomto povolení a sepsání předávacího
protokolu.

Užitídopravníchznačeka dopravníchzařízenimusí bý v souladu s ust. $ 77 odst. 1 písm.a)
zákona č. 36|/2000 Sb., o provozu na pozemníchkomunikacích,v platnémzrrěnídle vyjádřeni
vydanéhoMěÚ Shvkov u Brna, odbor dópravy a SH.
9. Platnosttohotopovoleníse stanovujena dobudva roky ode dne, kdy nabyloprávnímoci. Pokud do
této doby nebude vydáno stavebnípovolení nebo souhlas s ohliášenoustavbou, pozb;ývátoto
povoleníplatnosti.
1 0 .Tímto rozhodnutímnejsou dotčenypředpisy o územnímplránovrání
a stavebnímřádu (zíkon č.
183/2006Sb.,ve zněnipozdějších
předpisů- obecnéstavebnířizpní).
odůvodnění:
obecní uřad Holubice zaháji| dne9.4.20|8 správnířízenípodle $ 10 odst. 4 písm.a) zikonao pozemních
komunikacíchve věci povolenípřipojeníkomunikacek jiné komunikaci .Ťoto povolenípřipbjeníbylo
vydrínopodle ustanovení$ l0 odst.4 písm. a) zikonao pozemníchkomunikacích,v souladus ustanovením
$ l1 vyhlášky ě' |04lI997 Sb.,kÍerouse provádízákono pozemníchkomunikacích,na základě
o Podánížadatele
ze dne8.3.2018
o Souhlasu Policie Čn oI Vyškov (příslušnýorgán Policie Čn; pod č.j. KRPB-252622-4/ČJ-2117061206-POKze dne 21.12.20t7
o SouhlasuObce Holubice ze dne 9.4.2018
Poučení:
Proti tomuto roáodnutí se lze dle ust. $ 8l a ust. $ 83 správníhořádu odvolat ve lhůtě15 dnůode dne
ozn:ímeníroďrodnutí.o odvolánírozhoduje nejblíženadřízenýsprávníorgiín,ktenýmje Krajslcý úřad
Jihomoravského
kraje,odbordopravy.odvolríníse podáváu obecníhoúřaduHolubice.
Lhůtapro podáníodvoláníse poěítáode dne následujícího
po doručení
písemného
vyhotovenírozhodnutí.
Dle ust. $ 23 odst. 1 správníhořádu, nebyl-li adresátzastižena písemnošt
nebylo možnodoručitani jiným
způsobempřípustrrýmpodle ust. $ 20 správníhořádu, písemnostse uloží. Jestližesi adresát uložené
písemnostipísemnostve lhůtě10 dnůode dne,kdy byla k vyzvednutípřipravena, nevyntedne,písemnostse
považujeza doručenou
poslednímdnemtétolhůtydle ust. $ 24 odst. 1 správníhořádu.
odvolránímusímítnáležitostiuvedenév ust. $ 37 odst.2 správníhořádu a dále musíobsahovatúdajeo tom,
proti kterémuroďrodnutísměřuje,v jakérozsahuho napadáa v čemje spatřovrán
rozpor s právnímipředpisy
nebo nesprávnostrozhodnutínebo řízení,jež mu předchrázelo.odvolání se podává ' p.otr.bn;y*poei"*
stejnopisů
tak, abyjeden stejnopiszůstalsprávnímuorgiánua aby kažtýúěastník
dostaljeden steinoiis. ote
ust. $ 82 odst.1 správníhořádu odvolánímlze napadnoutýrokovou část
jednotliý vyrok nebojeho vedlejšíustanovení.
rozhodnutí,
odvolráníjen proti odůvodnění
roáodnutíje
nepřípustné.
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místostarosta obce
Za vydánl tohotoroáodnutí byl podle položky36 písm.c) zákonač. 63412004Sb., o správníchpoplatcích ve zněni
,
pozdějších
předpisůvyměřensprávnípoplatekve ýši 500 Kč,kteý byl uhrazendne z.3'žol8
Rozdělovník:
Účastníciřízenídle ust. $ 27 správníhořádu
žadate|
obec
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