Obecní úřad Podůlší
Podůlší 90
506 01 Jičín
IČ: 00271977

Ing. Roman Jandera
K Vápenkám 557
506 01Jičín
Podůlší dne 7.4.2021
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Podůlší jako příslušný silniční správní úřad podle §40 odst.5 písm.b) zákona
č.13/1977Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, přezkoumal žádosti podané dne
11.9.2020
Ing. Romanem Janderou
(dále jen "žadatel")

Na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích a ust. §
12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Povoluje
Zřízení sjezdu z místní komunikace na pozemku parc.č. 331 v k.ú. Podůlší na pozemek
parc.č.97/13 v k.ú. Podůlší
Za těchto podmínek:
1. Sjezd a nájezd na místní komunikaci bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným krytem.
2. Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého sjezdu. Při jakékoliv úpravě povrchu silnice
provede vlastník sjezdu na vlastní náklady úpravu sjezdu tak, aby odpovídal jeho potřebám,
neohrožoval provoz na silnici a nebránil běžné silniční údržbě (letní i zimni),
3. Při realizaci napojování nemovitosti na komunikaci nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti
silničního provozu a nesmí dojít k narušení stability sil. tělesa.
4. Napojení musí sloužit výhradně pro potřeby napojení rodinného domu. Případná brána
oplocení musí být provedena tak, aby při jejím otevírání nebyl narušen stanovený průjezdný
profil přilehlé komunikace.
5. Sjezd bude umístěn a zrealizován podle předložené situace odsouhlasené obcí Podůlší
6. Případné škody na pozemní komunikaci vzniklé při provádění prací je povinen odstranit
zhotovitel sjezdu na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit případné znečištění pozemní komunikace a závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikace a uvést komunikaci do původního stavu.
8. Při stavbě nesmí být na vozovku pozemní komunikace ukládán žádný materiál a to ani dočasně.

Odůvodnění
Žádostí podanou dne 24.3.2021 jste žádal o povolení sjezdu na místní komunikaci z důvodu výstavby rodinného domu. Vzhledem k tomu, že umístění a provedení sjezdu bylo doloženo situačním výkresem a technickým popisem vydává se toto rozhodnutí. Na základě uvedených
skutečností bylo rozhodnuto, jak je shora ve výroku uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení k městskému úřadu
v Jičíně podáním u Obecního úřadu v Podůlší

Petr Stryhal
starosta obce Podůlší

Vyvěšeno : 7.4.2021

sejmuto 28.4.2021

