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ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Zborovice jako příslušný silniční správní úřad podle §40 odst.3 písm.c) zákona
č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, přezkoumal žádost podanou dne 22.2.2020
paní Nikolou Kolesárovou, bytem Zborovská 300, 768 02 Zdounky (dále jen "žadatel"). Na základě
tohoto přezkoumání podle ust.§ 25 odst. 4, písmene d) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 12
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů Povoluje umístění inženýrských sítí na pozemku parc.č. 246/1 v k.ú. Medlov u Zborovic.

Za těchto podmínek:
1. V průběhu provádění prací bude zajištěno dopravní značení omezující provoz na dané komunikaci a
zřetelně směrově označen směr objízdné trasy.
2. Po celou dobu realizace umístění inženýrských sítí na dané komunikaci bude pracovní prostor ohrazen
a zajištěn a označen vhodným způsobem proti možnému pádu do prohlubně.
3. Před zásypem bude provedena fotodokumentace inženýrských sítí a geodetické zaměření, po realizaci
bude doložena fotodokumentace majiteli pozemku.
4. Realizované inženýrské sítě po dokončení nesmí nijak omezit ani ohrozit provoz a údržbu
komunikace a to zejména při provádění zimní údržby.
5. Případné škody na pozemní komunikaci vzniklé při provádění prací je povinen odstranit zhotovitel
sjezdu na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit případné znečištění pozemní komunikace a závady ve
sjízdnosti nebo schůdnosti komunikace a uvést komunikaci do původního stavu.
7. Při stavbě nesmí být na vozovku pozemní komunikace ukládán žádný materiál, a to ani dočasně.
8. Po provedení prací bude komunikace uvedena do původního stavu.

Odůvodnění
Žádostí podanou dne 22.2.2020 jste žádala o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro
uložení inženýrských sítí z důvodu výstavby rodinného domu. Na základě posouzení Vámi
předložených podkladů a to zejména situačního výkresu a technického popisu bylo vydává souhlasné
rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k městskému úřadu v Kroměříži
podáním u Obecního úřadu ve Zborovicích.
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