
Podatalna
*rlht

o{: lr*xa Gráfa;á fi*na.gxfova@meg1o-ktomeťz.czt
ode*l{nol 13. března 20'l{ 7:56

Komu: 'Podatelna'

Předmě1l FW: Bí|an*tá ulice

Podepeáno: Prabíhá ověřenl podpisu' Podlobnostl zcbr*zfte Xeytutlm

Proslm o hozenÍ do spisovlry. }.

S pozdravom

JUDr.lrena Gráfová
VedoucÍ oddálenÍ právnÍch Činností

E

MěsŮský úřad Kroměříž
Velké náměstl115' 767 01 KroměřfŽ
tel.; +420 5733?1191 , mob.: +420723 708 82't
írena.graÍova@mesto-kromerle,ce
vyww.mesto-kromeriz,cz

"rur"ffi

Froml Ubor Hájek [mallb:libor"hajek@me*korneriz.czJ
5ent: Thutsday, March 13Í 2014 6:30 AM
Tgl DK Ylasťa fu ldn;'Lambeft Halal'; lrela.9afaa@mgb-klomerÍe.cz
$ubJec* FW: Bilanská ullce

Frcmr
9enÍ Wednes&y, Marcb 12' 2014 10:53 AM
To: libor.haJek@mesb-kromeriz.cz
$ubJect BÍlanska ullce

Ž*aost o poslca.trrutí infarmacÍ ve věsi povolování r'yjímck ac zák*zrr vjadu ( 3'5Í} k poz*mku
č.2019/1v uzemÍ katestru KroměřÉ

obracft:r se aavásvevěciposlrytnutí i:rformací(podleaákoua č. 1os/19p9}ve vyjixrtqy
povolení vjezdu pro firmu Stav consult s.r.o. na ul. Bílánská

Na ákladě našeho osobníhc jodnání a se sbgra uvedeného zákona vás žádám o iďormssi prgč je
udělovárra a na základě čebs vyjímka gro s:avebnÍ firíu $tav consull s.r.o.l berá ná w*deaý
gozemek naprotí našeho doau v souča*acgti s*Yáží m*lcriál, }xgrý*: je zsniaa a sď stsyebaí}o
nrateriáIu? Charakbr pxcí Ía lomto p*zexku a j*ho úprava v nás budí dcjem" že se jedná o
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s&ka č.2 z2

přípravné savebďpáce v rámci podnikatelské činxg$:i uvedené firmy apozemek je připnvován
pro další výstavbu.

Při mém dotazu na stavebnÍm úfudu a také žádosti o účastenství pfi pfipadné ýstavbě mi bylo
sděleno, že podnikatel tuto zcminujen skladuje a bude ji za čas oóvážs\ cožtaké souvisí
z podniká:ríml Uvedená fiÍmajíž na porcxhr provedla terónď úprary a datš{ související práce což
podle mne je v Í6{ponrsc zá}an*m o fucanfo plánov{nÍ a slsv*}aíF řádu {stavebnízákon) s.
183l200s sb zvlňštč 35k $ 3 odst 1 tohoto zákona, kde se yjsl*vls říká, co je sravba a její
cbarakter 8 co se měnÍl Máne p:oto oprávněnou obarn1 že naýšeaím terénnÍch úprav na pozemku
dojde předevšín ke zrrrěnám o&ckovýcb poměrů v oblasti, kt€ráj1ž jedÍ'ou byla postižena
povodněmi, tÍnr k ohroŽeď našicb sotlsednÍch nemoťtostí a zásahg do nďicb prev. z tolroto
důvodu jsem pož'Lóď také již stavební úfud c vyjáďenl.

Máme nto,že Wifu'lry zpovolení ?Ál<gz|l vjezdu na komurrikaci, která j* navíc v ža1osaém st*vr:,
b,y něty být rydáv&:y poltzt v odůvodněných, rvl*štního zřo3cle }o*aýcb přÍpadecb, Dle nás, lze
ryjfmku z místní úpravy povolit jan pok*d se tÍm u*atríozí bepeřaost a zdravÍ osob, *cxscdní
oozemkv nebo stavby a že i při řďení výjimky bude dosaženo úřelu pro který byla udělena.
NenÍ stanovcna zvláš&Í procesně prá\mi úpravq takžc na říztď o p*vdenÍ výjixtlťy v *ouyitlosti se
*tavbou se p1aě vzt*rrjÍ us:anoveď správního šádu pálr. Í- 509Í2{l${ 8}.v pla*aém zašn} vče$l
ustanove* o {častnÍcíehiízenÍ, o což jsem již s'tavebni tlřad požádal.

Cbtěl bycb jsště dod**, že uvedený pozemek nenÍ ještš ve vlasEric'1ví firmy a není trldÉ žádný pádný
důvod toto povolení udělit! M&rre obaly, že udělením vyjtmt{y dojde k dalšímu aneuŽívání a
výmluvám řiďčů a přepravců porušujícÍ každým dnem znaěku o zákazu vjedu.

Uvedená firrra má naproli našigh domů již postavenou lratu. Není rri jasné, proš se nezařídila již
v minulosti a nenechala si prostorpro uvedený vjerÁn svého pozemku. Dále jsem bylod &my
iďorrrovárr, že z tohoto důvodu pokačují jednání o tomto řešení vjezdu, proto si myslírn" Že nenÍ
důvod spě*hat s povolením, který nemá oporu, jak v be1pcčnosti na komunikagi, tak dalších
dúležiýcb aspektecb bodaých arláš$rího ďetele!

Děkuji za spolupráci.

$ pozdrave:*

e
TeLe
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JUDr. lvana Bukovská

27. března2014 9:33

od: JUDr' lvana Bukovská [ivana.bukovska@mesto_kromeriz'cz]

odesláno:
Komu:

Předmět: odpověď na Žádost o informace - lN_8/2014

Podepsáno: ivana. bukovska@mesto-kromeriz'cz

VáŽený pane,
odpovídám tímto na Vaši Žádost o poskytnutí informacídle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, ve věci povolení výjimky ze záka?u vjezdu vozidel, jejichŽ okamŽitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez (3,5 t) na ulici Bílanská v úseku od CSAo KroměříŽ po ulici JoŽky Silného
v KroměříŽi.

Žáoost o vydánívýjimky z místní Úpravy dle $ 77 odst.S zákona č. 361/2000 Sb', o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, nebyla Městskému úřadu v KroměříŽi, odboru oběansko-správních agend,
oddělenídopravy a si|nilního hospodářství, předloŽena, tudíŽ nemohla být anivydána.

S pozdravem

JUDr. lvana Bukovská
vedoucí odboru obČansko_správních agend
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Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 u KroměříŽ
tel.: +420 573 321270 , mob.: +420737 754 869
iva na.bukovska@mesto-kromeriz.cz
www.mesto-kromeriz.cz
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