Čj: OUZS/105/2022/MS

Obecní úřad Zastávka vydává v souladu s ust. § 40 odst. 5 písm. C) zákona č. 13/1997., Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
v souladu s ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a dle ust. § 149 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto:

ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ SJEZDU

Výroková část:
Povoluje se sjezd a napojení sousední nemovitosti z pozemku parc.č. 761/6, k.ú. Zastávka
k místní komunikaci na pozemku parc.č. 761/7, 774/10 k.ú. Zastávka z důvodu napojení
prostoru /plochy, který bude sloužit k odpadovému hospodářství – vyvážení tříděného odpadu a
navážení výrobní technologie.

Dopravní napojení se povoluje za těchto podmínek:
1. V místě komunikačního připojení budou zajištěny rozhledy dle příslušných technických
předpisů, bez překážek bránících rozhledu do doby zrušení komunikačního připojení.
V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být
vysazovány keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládání zahrady, zřizovány elektroměrové
skříně, plynoměrové skříně, ploty, sloupy, zídky, reklamní plochy, protihlukové clony, sběrné
nádoby komunálního / recyklovaného odpadu nebo uskladňovány zásněžky, posypové,
stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě
zasahovaly do výše větší než 0,75 m nad vozovku. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce ≤
0,15 m a ve vzdálenosti ˃10 m jako například veřejné osvětlení nebo dopravní značka.
2. Konstrukční vrstvy musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou, kdy provedení bude
odpovídat použitým výrobkům, materiálům a technologickým pokynům výrobce.
3. Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude projednáno a
odsouhlaseno s Policií ČR.

Odůvodnění:
Obec Zastávka je silničním správním úřadem příslušným podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) a ust. § 40
odst.5 písm.c) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k vydání rozhodnutí o
připojení sjezdu a napojení na místní komunikaci. Žadatelem o připojení je AXIMA, spol. s r. o.
IČ: 18825176, se sídlem: Vídeňská 204/125, 619 00 Brno – Přízřenice, jako vlastník pozemku parc.č.
761/6 v k.ú. a obci Zastávka. Z uvedeného pozemku bude proveden sjezd na místní komunikaci parc.č.
761/7, 774/10 taktéž v katastrálním území Zastávka, ve vlastnictví obce Zastávka.
Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí je vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje, územního odboru Brno – venkov, dopravního inspektorátu, pracoviště
dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 33 Brno, Č. j.: KRPB-228817-1/ČJ-2021-0603DI-HRB ze
dne 15. 12. 2021.
Dalším dokladem pro vydání tohoto rozhodnutí je projektové dokumentace akce: „Rozšíření haly
AXIMA, Nádražní 516, 664 84 Zastávka – objekt SO04. V souladu s obsahem těchto podkladů bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení:
- Obec Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO 00488399.
- AXIMA, spol. s r. o., IČ: 18825176, Vídeňská 204/125, 619 00 Brno - Přízřenice
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dní ode dne vydání tohoto rozhodnutí.
Obdrží:
Obec Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
AXIMA, spol. s r. o., IČ: 18825176, Vídeňská 204/125, 619 00 Brno - Přízřenice

V Zastávce dne 17.1.2022.

Zdeněk Milan
Místostarosta obce Zastávka

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

