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Na základě oznámení o Verejnéfi projednání navrhu Úzernniho plánu Vřésina vznášíme jako

oprávněný investor podle stavebniho zákona § 52 odst, 2 následujicí námitkuI

přo 6lavbu přéložku silnice l/1í zakreslit iéiíochranné pásmo,

gc.q!p!.!é.ú:
Požadujeme pro stavbu přeložky silnbe l/11 ostrava - prodloužená RUdná do gíaíickéčást ÚPD
(min, koordinační Výkres) zakřes|it nejen Vymezenou plochU pro dopravu pro těleso komunikace zvětšené
o 10 m, ale také 9qEq!D!i_p!§o9§ib]i9q!lř!dy,
které je 50 m od osy silnice na obě strany, Toto jsme
požadovali již V našem. Vyjádření č. j. a02911l11300l2013 zé dne 1, října 2013 ke společnému jednání
o návrhu předmětného UP, Požadavék nebyl akceptován a v odůVodněni byl vyhodnocen mimo jiné takto:
,,Vzhledem k tomu, že stavba dosud není realizována a je vymezován pau4e koidor pra stavbu, nemůžemíí
stanove n é och ra n n é pásmo."
Upozorňujeme, že dle zákona č 13/1997 sb , o pozemních komunikacích, § 30 Silničníochíanná pásma,
vzniká silnični ochranné pásmo u nově budovanÝch silnicích na základě řozhodnutí o umístění
§Ey!t. Na stavbu přéložkysilnice l/11 ostrava - prodloužená Rudná bylo Vydáno územnírozhodnutí
v prosinci 2005 a nabylo práVní moci V květnu 2006, Předmětná stavba má také platné stavební povolení,
Z toho vyplýVá, že ochranné pásmo přédmětné přéložky silnice l/1í vzniklo ze zákona iiž v roce 2006,

obecně upozorňujeme, že Veškeré návrhové plochy a jejich připojení k silničníslti musí být Vymezeny
v souladu s vyhláškou č, 501/2006 sb,, kterou se provádí Zákon č, 183/2006 sb,, o územním plánováni a
,]04/1997
sb,, zeJména §§ 11 a 12, kterou
stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle !ryhiášky č,
se provádíZákon č, 13/1997 sb,, o pozemnich komunikacich, Upíavy stáVajíclch připojení a náVrhy nových
připojení k silnicím l, třídy musi být projednány s ŘsD ČR, odborem připravy staveb Brno, odd, iechnické
přípravy,

l^t-,\_
//

S pozdravem

lng, Miihal Přikazský
Vedoucí odboíU přípravy staveb Brno

soubor:
1

,

W\Dobiáš\2o14\ÚPN\Mólávskos

ezský kíál\okr€s

osirava\oo]376 vřes ná náVfi L]P

lýlinisterstvo dopíaw, odbor nírástruldury e územn iho pLánU Nábř, L, svobody

lni.á dá]ni. ČR odbor

veřd@x

1211

222, P

o

Box 9,

'j,
1 1

0 1 5 Praha

