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Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí115
767 01 KroměříŽ

Pavlína Pešáková

pavlina.pesakova@mesto-k romeriz.cz

Dopravy, oddělení dopravy a silničního
hospodářswí ( tel' 573 321 385 )
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Ministerstvo zemědělství čR, Pozemkový úřad Kroměříž, Ri grovo nám.3228122,767 0l Kroměříž

vnŘn"nvÁ vYHLÁšKA

oZNÁMENÍ o ZAHÁrnNÍ ŘÍzENÍ

Ministerstvo zemědělství čR, Pozemkoý úřad Kroměříž, Riegrovo nám. 3228122, 767 ol Kroměffž,
lč ooozonzs,(dálejen ''stavebník'')dne l 1.5.20l 1 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby:

"Polní cesta CH.z v k.ú. Uhřice a Cl v k.ú. Dřínov
vč: interakčního prvku IP3"

na pozemcích p' č. 12l8, 1206, 1463,1205' 1462 v katastrálním území Uhřice anapozemcichp.ě.2233,2226,2235,
2240,2234, 2239 v katastrálním území Dřínov (dále jen ''stavba''). Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízeni.

Popis stavby:
Polní cesta začíná napojením na místní komunikaci v obci Uhřice. Trasa kopíruje praý břeh Tištínky, od soutoku
s Dřínovským potokem je vedena podél něj aŽ k ČoV, kde se napojuje na místní komunikaci obce Dřínov.
Jednopruhová komunikace kategorie P 5,0/30 ( 4 jízdní pruh+ 2;, 0,5m krajnice ), délky 2 205m,je navržena
v konstrukci s asfaltobetonov'ým povrchem. V trase je umístěno 7 ýhyben' 9 sjezdů na polní cesý. odvodnění
pláněje řešeno vnitřní drenáží vyústěnou do vodotečí, povrchové vody odvedeny příčným spádem 2,5%o doterénu'
V místech ktížení Dřínovského potoka budou rámové propustky 2xlm délky 8 a llm. Podél polní cesty, v km
1'550- 1,880 ( k.ú' Dřínov ) bude vpravo realizován zatravněný pás šířky 2m, vlevo interakční prvek IP3 zahrnující
zatraynění, r"ýsadbu keřů a stromů. V úseku 400m před koncem úpravy komunikace bude provedena rekultivace
stávající polní cesty.

Stavební povolení spis. zn. 1316444109 Pe SP vydané l'6.2009 Městsloým úřadem Kroměříž, odborem dopravy
nabylo právní moci 3.7.2009. Platnost stavebního povolení bude prodloužena do 3.7.2013.

Městsky úřad v Kroměříži, odbor dopravy, speciální stavební uřad příslušný podle $ 16 odst. 1 a $ 40 odst' 4 písm.
a) zákona č. l3/l997 Sb'' o pozemních komunikacích, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákono pozemních
komunikacích'') a $ l5 odst. 1 zákonač. 18312006 Sb.' o územním plrínování a stavebním řádu (stavební záú<on),ve
mění pozdějších předpisů, v souladu s $ 47 odst. l a 3 zékona 500/2004 Sb. správní řád, oznamuje zahájení Ťízení.
Dotčené orgány mohou uplatnit závaznástanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 20.ó. 2011.
K později uplatněným závamým stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazum nebude pfihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, odbor dopravy, úřední dny: pondělí a středa
7.30 - 12.00,12.30 - 17.00 hodin).
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