MĚSTO DUBNANY
Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany

..

lng. Dana Panákov

ĚÉQĚÉWĚX
Publickey:

lisu.-mx hm

sp.zn. MUDU/1185/20
č.j. MUDU/1261/20

Sdělení o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Město Dubňany obdrželo dne 09.03.2020 Vaši žádost o poskytnutí následujících informací:
„Vyjádření správce silnice III/4254, která je součástí PD Rekonstrukce chodníku na ul.
Komenského.... Upřesňují, Že požaduji všechna vyjádření správce předmětné komunikace,
které v této věci disponuje město Dubňany,"
Po Vámi provedeném doplnění žádosti Vám zasíláme požadované informace jako přílohu
tohoto sdělení.

V

Dubňanech dne 20.04.2020

Ing. Dana Panáková
vedoucí správního odboru
elektronický podpis

Příloha:
Vyjádření SÚS Jmk ze dne 27.05.2015 — anonymizované kopie
Vyjádření SÚS Jmk ze dne 13.12.2017 — anonymizované kopie
Vyjádření SÚS Jmk ze dne 09.04.2018 — anonymizované kopie
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizacekraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Město Dubňany
Nám. 15 dubna 1149
„
“96 “3 Dubmmy

Korespondenční adresa:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
,
oblast Hodonin
Brněnská 3254
695 15 Hodonín

Váš dopis ze dne

Naše značka

Vaše Hračka

Č.j: 7858/2015-H0/Li01

Vyřizuje Ilinka

V Hodoníně dne

27,5.2015

Věc: Vyjádření k Pl) pro stavební povolení

Správaa údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. souhlasí spředloženou
PD stavby: „ Rekonstrukce chodníku ul. Komenského, Dubňany “.
Navržený záměr řeší rekonstrukci stávajících chodníků při silnici Ill/4254 ul. Komenského
v Dubňanech Chodníky budou provedeny do nové silniční obruby, kterou požadujeme zvednout
oproti niveletě vozovky 0 min. 13—15 cm. Chodmky budou vydlážděny zbetonové dlažby a
odvodněny do stávajících ul. vpustí ve vozovce a dále do stávající kanalizace. Při rekonstrukci
chodníků požadujeme zachovat šířka silnice ili/4254 mezi obrubami.
Po dokončení stavebních úprav je nutné zapravení vzniklého pruhu & zpětné předíáždění povrchu
vozovky ze žulové kostky, který vznikne osazením nové obruby popř. odstraněním obrubníků, tak jak
je to zpracováno v PD.
Bude-li to nutné, požádá investor příslušný silniční úřad 0 přechodné dopravní značení po dobu
rekonstrukce chodníků.
Rekonstrukce chodm'ků bude prováděna na pozemcích investora.
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podpis a otisk razítka

Ing., Libor Olšák
ved.TSU oblast Hodonín
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Příspěvkováorganizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
'
Příspěvkováorganizace kraje
Ohlasthodunín
Brněnská 3254

N“ Rynku 198
691 55 Moravská Nová Ves

695 15 Hodonín
Váš dopis ze dne

Věc:

Vaše

Naše mučlea
muČ.sz2330/2017—J0/Li0

VyHmjc/linka

V Hodoníně dne
13. 121017

Vuádření kPD pro DZS

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. nemá námitek
stavby: „Rekonstrukce chodníků na ul. Komenského Dubňany“.
Předložená PD leší rekonstrukci stávajících chodníků na ul. Komenského ve městě Dubňany.

k PD

Při osazení nové silniční obruby, která bude přimlmuta k sil. Ill/4254, nesmí dojít ke zúžení
komunikace & požadujeme zachovat stávající šířku.
Odvodnění je řešeno příčným sklonem na vozovku Stavbou nesmí dojít ke zhoršení
stávajícího odvodnění komunikace. V případě, že dojde ke zhoršení odtokových poměrů silnic
III. Třídy, je numé dořešit odvodnění mezi silničními obrubarni Řízením nových UV.
Pokud dojde v souvislosti s výstavbou ke znečištění vozovky, požadujeme její průběžné
čištění.
V případě, že bude nutné omezení provozu na silnici, investor požádá o přechodnou úpravu
provozu příslušný silniční správní řád.
Zásahem nedojde k dotčení uaší případně probíhající ani dokončené stavby v záruční době
nebo doby udržitelnosti. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.
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Ing. libor Olšák
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
přirpěvkavá organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
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691 55 Moravská Nová Ves
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Nnšc v.nnčkn
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Vyřizuje lílllkn

V lloílonínč chu:

9.4.20l8

VE: Vviállřcní k Pl) pro sínvcbní povolení dodatečné povolení
—

Správou údržba silnic lihonmravskéhn kraje o.o.k.souhlasíspřcdložcnou

nvby: „ Rekonstrukce chodníku ul. Komenského, Dubňany “.
“
rckonslrnkei stávajících chodníků při silnici Ill/4254 ul. Komenského
ný n'nnčr ře
v Dubňnncch. Chodníky budou provcdcny (Io nove silniční obruby, kterou požadujeme zvcdnouí
oproíi nivclelč vozovky o min. I3—lS cm, Chodníky budou vydlákíčny zbclonovó dlažby &
odvmlnčny do .vnjících nl. vpnsíí vc vozovce a dále do stávající kannlimcc. Při rckonslníkei
chodníků poř. ínjcmc zachoval šířkn silnice Ill/4254 mezi ohruhumi.
Po dokončení stavebních úprav je nulnó zapravcní vzniklého pruhu a zpětné přcdláždční povrchu
nlové kostky, klcrý vznikne osazením nové ohruhy popř, odstraněním obrubníků. mkjnk
vozovky“
lo
jc zpracováno v I'll
Huilculi lo nutné—„ požádá invcslor příslušný silniční úřad 0 pí'nchodné doprovoí značení po dohn
rekonstrukce chodníků.
Rekonstrukce chodníků bude prováděna na pozemcích investora.
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