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ROZHODNUTÍ
povolení zřízení sjezdu
Dne 7.6.2019 obdržel Obecní úřad Hejnice (silniční správní úřad) žádost Štefana
Veliče, Letohrad, o povolení komunikačního napojení - zřízení sjezdu z místní komunikace
parcela č. 3326 na parcelu č.3325, k.ú. Hejnice.
Silniční správní úřad - Obecní úřad Hejnice příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona), po předchozím souhlasu
vlastníka komunikace a Policie ČR KRPE DI Ústí nad Orlicí (č.j. KRPE-45049-1/ČJ-2019171106 ) rozhodl
t a k t o:
Zřízení sjezdu z místní komunikace u hranice pozemku parc. č. 3325, k.ú. Hejnice, se 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:
1. Povrch sjezdu bude opatřen bezprašnou úpravou-beton, dlažba, asfaltový povrch.
2. Komunikační napojení bude provedeno kolmo na silnici.
3. Při stavbě a užívání sjezdu nesmí být znečišťována vozovka místní komunikace a
na silničním pozemku nebude skladován žádný stavební materiál.
4. Nesmí dojít k narušení odtokových poměrů místní komunikace a dešťové vody z
pozemku žadatele nebudou svedeny na uvedenou místní komunikaci, povrch sjezdu
bude odvodněn na pozemek žadatele.
5. Úprava komunikačního napojení (sjezdu), bude proveden podle předložené projektové
dokumentace.
6. Rozhledové trojúhelníky budou zbaveny všech překážek, které by bránily rozhledu při
výjezdu od novostavby na místní komunikaci.
7. O případné další úpravy nebo zrušení připojení je nutno požádat silniční správní úřad.
8. V případě nedodržení shora uvedených podmínek nebo vyžádá-li si to veřejný zájem, či
potřeby vlastníka komunikace, bude rozhodnuto o zrušení připojení.
9. Nedojde k zásahu do místní komunikace.
10. Žadatelé budou zajišťovat řádnou údržbu celého připojení.
11. Komunikační napojení bude provedeno až na základě pravomocného stavebního
povolení.
12. Ke dni kolaudace novostavby bude úprava komunikačního napojení dokončena dle

shora uvedených podmínek.
13. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním
řádu (zákon č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že zřízení sjezdu z místní komunikace, bylo odsouhlaseno
vlastníkem dotčené komunikace a příslušným orgánem Policie ČR Ústí nad Orlicí, bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. S ohledem na ochranu místní
komunikace a zajištění bezpečnosti silničního provozu na ní byly stanoveny podmínky,
uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, podáním učiněným u Obecního úřadu Hejnice.

Ladislav Harapát
Starosta obce Hejnice

Dle položky č.36 zák.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen poplatek
ve výši 500,-Kč a tento byl uhrazen dne 10.6.2019.

Doručí se:
Žadatel – Štefan Velič
Obec Hejnice
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