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SOUHLAS S OHLÁŠENOU
a 802/1 v k.ú. Bezdědovice"

STAVBOU "Rekonstrukce

místní komunikace

V Blatné dne
30.12.2011
parc.č. 838/1,839/1

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad pro stavbu
pozemních komunikací, příslušný podle § 15 odst. I, písmo c) zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písmo a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), sděluje na základě ohlášení podle § 104, odst. 4 stavebního zákona a §
14, odst. 1, písmo d) a odst. 2, písmo a) a g) vyhl. MDS ČR č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podaného dne 30.12.2011 Obcí
Bezdědovice, IČ: 00476838, Bezdědovice 109,38801 Blatná (dále jen "stavebník"), že
souhlasí
podle § 106, odst. 1 stavebního zákona, se stavbou "Rekonstrukce místní komunikace parc.č. 838/1,
839/1 a 802/1 v k.ú. Bezdědovice", na pozemcích parc. č. 838/1, 839/1 (KN) a 802/1 (PK) v k.ú.
Bezdědovice.
Stavba obsahuje: zemní práce (odstranění části konstrukce stávající komunikace), doplnění
podkladních vrstev dle projektové dokumentace, postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ',
položení nové vrstvy z asfaltobetonu ACL 16, tI. 50 mm, položení nového krytu vozovky
z asfaltového betonu ACO 11, tI. 50 mm; v rozsahu uvedeném v ohlášení.
Odvodnění komunikace bude zajištěno oboustranným příčným sklonem o hodnotě 2 %, v délce
270,0 m bude položen jednostranný příkopový žlab.
Celková délka úpravy činí 455,04 m, celková šířka komunikace bude 3,8 - 5,0 m (dle stávajících
prostorových možností).
Stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude odboru dopravy MěÚ Blatná oznámen před
zahájením prací, dle výsledku výběrového řízení.
Platnost tohoto souhlasu zaniká, pokud nebude stavba zahájena do 12 ti měsíců od jeho doručení
(ustanovení § 106, odst. 3 stavebního zákona).
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