OBECNÍ ÚŘAD NALOUČANY
Naloučany 29, Náměšť nad Oslavou, 675 71

Obec Naloučany
Naloučany 29
Náměšť nad Oslavou
675 71
Vyřizuje:
Číslo jednací:

Havlíček Antonín, tel 725 101 396
2020/DOP/0001/Ha

V Naloučanech dne 22. 10. 2020

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Naloučany, silniční správní úřad (dále jen „zdejší úřad“), příslušný dle
ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dle ustanovení § 67 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
rozhodl o žádosti Obce Naloučany, Naloučany 29, Náměšť nad Oslavou, 675 71,
IČ 00378208 (dále jen „žadatel“) podané dne 13. 10. 2020, takto:
dle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích
povoluje
žadateli zvláštní užívání místní komunikace obce Naloučany na pozemcích p.č. st. 14/1,
p.č. 26/2, 77/10, 1131/1, 1131/9, 1433, 1443, 1678, v k.ú. Naloučany, k umístění
inženýrských sítí, v rozsahu nadzemního a podzemního kabelového vedení a umístění
nových stožárů VO, z důvodu provedení realizace rekonstrukce a rozšíření soustavy
veřejného osvětlení (VO) v obci dle přiložené dokumentace stavby s názvem
„REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI NALOUČANY“,
zpracované společností Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč; IČ:
25522043.
Pro zvláštní užívání se stanovují podmínky:
1. Zvláštní užívání se povoluje na dobu funkčnosti předmětných inženýrských sítí.
2. Uložení inženýrských sítí bude provedeno dle předložené projektové dokumentace
vypracované společností Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč;
IČ: 25522043 z 11/2020.
3. Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících, musí být v komunikaci uloženy v souladu
s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Uložení sítí nesmí
svou polohou bránit opravám a modernizaci komunikace a ztěžovat její údržbu.
4. Uložení sítí je třeba připravovat tak, aby byl zachován stálý průjezd v obou směrech a
provoz na vozovce nebyl omezen.
5. Jakékoliv změny v umístění podzemního vedení do pozemní komunikace je nutno
předem projednat se silničním správním úřadem a s vlastníkem komunikace.
6. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací nezbavuje uživatele povinnosti
k náhradám za poškození nebo zničení komunikací. Případné poškození či znečištění
komunikace musí být bezodkladně odstraněno a pozemní komunikace bude uvedena
do původního stavu.
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7. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke
zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Před vlastní
realizací stavby je nutno, aby zhotovitel požádal o povolení zvláštního užívání, popř.
uzavírky místní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích. Pokud bude
nutné osadit přechodné dopravní značení, je třeba u zdejšího úřadu požádat o
stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu.
8. V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí, rozhodne silniční
správní úřad podle § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích o odnětí povolení.
Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze
udělit povolení ke zvláštnímu užívání na základě znovu podané žádosti nejdříve po
uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání
nabylo právní moci.
Odůvodnění
Dne 13. 10. 2020 obdržel OÚ Naloučany, silniční správní úřad, (dále jen „zdejší úřad“) žádost
Obce Naloučany, Naloučany 29, Náměšť nad Oslavou, 675 71, IČ 00378208 (dále jen
„žadatel“) o povolení zvláštního užívání místních komunikací Obce Naloučany na pozemcích
p.č. st. 14/1, p.č. 26/2, 77/10, 1131/1, 1131/9, 1433, 1443, 1678, v k.ú. Naloučany, k umístění
inženýrských sítí, v rozsahu nadzemního a podzemního kabelového vedení a umístění nových
stožárů VO, z důvodu realizace rekonstrukce a rozšíření soustavy veřejného osvětlení (VO)
v obci dle přiložené dokumentace stavby s názvem „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI NALOUČANY“, zpracované společností Elektro – ing. Klíma s.r.o.,
Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč; IČ: 25522043.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
K žádosti žadatel připojil tyto podklady pro rozhodnutí:
-

Souhlas vlastníka místní komunikace, Obce Naloučany

-

Projektovou dokumentaci akce

Dle předložené dokumentace akce rekonstrukce a rozšíření VO dojde k dotčení místních
komunikací Obce Naloučany na pozemcích p.č. st. 14/1, p.č. 26/2, 77/10, 1131/1, 1131/9,
1433, 1443, 1678, v k.ú. Naloučany. Vzhledem k tomu, že dle § 25 zákona o pozemních
komunikacích silniční správní úřad povoluje pouze zvláštní užívání místních komunikací,
zdejší silniční správní úřad projednával žádost o povolení zvláštního užívání místní
komunikace v plném rozsahu.
Účastníci řízení byli o zahájení řízení uvědoměni oznámením příslušného silničního
správního úřadu ze dne 13. 10. 2020 pod 2020/DOP/0001/Ha.
Silniční správní úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům
řízení možnost činit své návrhy ve stanovené lhůtě a byla jim dána možnost vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům.
V průběhu řízení silniční správní úřad žádost přezkoumal z hledisek uvedených v ust. § 25
zákona č. 13/1997 Sb. a ust. § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích a dospěl k závěru, že je možno žádosti o povolení zvláštního
užívání místních komunikací pro nadzemního a podzemního kabelového vedení a umístění
nových stožárů VO, v rámci realizace rekonstrukce a rozšíření soustavy veřejného osvětlení
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(VO) v obci dle přiložené dokumentace stavby s názvem „REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI NALOUČANY“, zpracované společností Elektro – ing. Klíma s.r.o.,
Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč; IČ: 25522043, při dodržení výše uvedených podmínek
vyhovět.
Protože silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily povolení zvláštního užívání
místních komunikací, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u
zdejšího obecního úřadu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne oznámení rozhodnutí.

Havlíček Antonín
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník
Obec
doručeno
Naloučany, osobně dne:
Naloučany
29, 675 71
Naloučany

Převzal :

Rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti dne:

Správní poplatek nebyl vyměřen.
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