Městský úřad Nový Bydžov
Dopravně-správní odbor, silniční hospodářství
Mas a r y ko vo n á měs tí 1 , 504 0 1 N ov ý B y džo v
I D s c h r á n k y v I S D S : 2 u m b 8 hk

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
09.03.2020
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-D/4785/2020/Vos/1198/2020
Datum
18.03.2020

Oprávněná úřední osoba
lic. Miroslav Vostruha

E-mail
vostruha@novybydzov.cz

Telefon
495 703 991

Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor v přenesené působnosti ve smyslu § 61) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a změn, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
silnic II a III třídy, podle § 40/ odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů a změn vydává

ROZHODNUTÍ
na žádost společnosti VIS spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 75 Hradec Králové, IČO: 48153362 ze dne
09.03.2020 a po předchozím souhlasu smlouvou Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská č.
59, 500 04 Hradec Králové č. 9/30/19/0466/Lu/NK ze dne 13.02.2020 v souladu s ust. § 25/ odst. 1, 2)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, se

povoluje
podle ustanovení § 25/ odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů

zvláštní užívání silnice

č. II/326 v km cca 8,140-8,240 v obci Myštěves pro umístění inženýrských sítí, vedení vodovodního
řádu pro „Napojení místní části Kanice – Obec Petrovice, na veřejný vodovod“
Těleso pozemní komunikace :
Místo :

silnice č. II/326 v obci Myštěves
silnice č. II/326 km cca 8,140 – 8,240
(dle předložených situačních plánů)
Způsob realizace :
výkopem se zásahem do tělesa komunikace, dále podélné vedení
v zeleném pásu
Důvod:
povolení umístění inženýrské sítě -vodovodu pro „Napojení místní části
Kanice – Obec Petrovice, na veřejný vodovod“
Platnost rozhodnutí :
bod 4 níže uvedených podmínek
Žádosti se vyhovuje za dodržení těchto podmínek:
1. Minimálně 30 dní před zahájením prací v silničním pozemku požádá stavebník – zhotovitel stavby náš
odbor o povolení zvláštního užívání silnic – užití silničního pozemku pro provádění stavebních prací §
25/odst. 6, písm. c, bod 3) zák. o PK v případě, že na komunikacích tyto budou prováděny, případně o
povolení zvláštního užívání za účelem stání mechanizace na předmětné silnici.
2. Žádost bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 39) a § 40) odst. 5) vyhlášky č. 104/1997/ Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích.
3. Budou splněny podmínky uvedené ve smlouvě Správy silnici Královéhradeckého kraje p.o.,
Kutnohorská č. 59, 500 04 Hradec Králové pod č. sml. 9/30/19/0466/Lu/NK ze dne 13.02.2020.

/
Masarykovo náměstí 1 · 504 01 Nový Bydžov · IČO: 00269247 · www.novybydzov.cz · mesto@novybydzov.cz
tel.: + 420 495 703 911 · fax: + 420 495 703 985 · bankovní spojení: KB Nový Bydžov · č.ú.: 19-1621511/0100

2. strana

4. Platnost tohoto povolení se stanovuje na dobu určitou, a to na dobu tří roků od data nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí, pokud do této doby nebude vydáno územní nebo stavební opatření (souhlas,
rozhodnutí) této akce, pozbývá toto povolení platnosti. V případě vydání územního rozhodnutí nebo
stavebního povolení této akce, je rozhodnutí platné na dobu životnosti stavby (sítí).
5. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení stavby.

Odůvodnění
Dne 09.03.2020 požádal účastník řízení dle § 27/odst. 1, písm. a) z.č. 500/2004 Sb. správní řád, společnost
VIS spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 75 Hradec Králové, IČO: 48153362, věcně příslušný silniční správní
úřad dopravně-správní odbor Městského úřadu Nový Bydžov o povolení zvláštního užívání silnice II/326 v
km cca 8,140-8,240 v obci Myštěves pro umístění inženýrských sítí v tělese komunikace, vedení
vodovodního řádu pro „Napojení místní části Kanice – Obec Petrovice, na veřejný vodovod“.
Po posouzení žádosti, plánků a na základě souhlasu dalšího účastníka řízení dle § 27/ odst. 1, písm. a) z.č.
500/2004 Sb., smlouvou správce komunikace Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská č.
59, 500 04 Hradec Králové č.sml. 9/30/19/0466/Lu/NK ze dne 13.02.2020 s umístěním inženýrských sítí,
bylo žádosti vyhověno v plné rozsahu tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec
Králové podáním u dopravně-správního odboru Městského úřadu Nový Bydžov. Lhůta pro
podání odvolání se počítá od dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí doručeno.

Obdrží:
Účastníci řízení:
VIS spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 75 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
Na vědomí:
Městský úřad, OVŽP, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Obec Myštěves, Myštěves 15, 503 15 Nechanice
Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice

lic. Miroslav Vostruha
vedoucí dopravně-správního odboru

Počet příloh:
Počet listů příloh:
Počet listů dokumentu:

0
0
1

Správní poplatek: Za vydání tohoto povolení byl vyměřen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích a uhrazen na fin. odd. MěÚ. Nový Bydžov.
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