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V Tanvaldě dne 13. dubna 2011

vÝzv d,

Městský úřad v Tanvaldě, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále
jen ,,stavební úřad") příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona ě. 13lI997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znéní pozdějších předpisů (drfle jen ,,zákon o pozemních
komunikacích") dále dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona é. 18312006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdéjších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") provedl dle ustanovení §
133 odst. 1 stavebního zákona dne 3.8.201 1 kontrolní prohlídku na rozestavěné stavbě opravy stávající
vozovky místní komunikace na ppč. 1590 v k.ú. Z|atá Olešnice Semilská, obci Zlatá Olešnice. Na
stavbě byly provedeny terénní úpravy - je vybudováno těleso komunikace na ppč. 1590 z hrubého
štěíku, který není bezpeěně schůdný ani sjízdný.
Bylo zjištěno, že rozsah řádně ohlášených stavebních úprav komunikace dne I3.1.20Il a

odsouhlasených odborem dopravy MěÚ Tanvald sdělením ze dne I3.7.20I1, vedeným pod čj.:
MéÚTlI564Ol20LíloD-SH/To již překročil vymezení stavebních úprav podléhajících ohlášení
stavebnímu úřadu dle § 14 vyhlášky č. I04lI99'l Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto zjištění Vás stavební úřad podle ustanovení § 134 odst. 4 stavebního zákona
YyZyva

k bezodkladnému zastavení prací na předmětné stavbě.

Vzhledem k tomu, že dotčená komunikace však zajišťuje jediný možný přístup k nemovitostem v dané
lokalitě (stpč. 133, I34, I32, 13I a další pozemky) provede stavebník, tj. Obec Zlatá Olešrttce,
neprodleně nezbytné úpravy stavby komunikace na ppč. 1590 v takovém rozsahu, aby byla v rámci
veřejného zájmu (dostupnost vozidel ZS - hasiči, lékař) její vozovka bezpečně sjízdná.
Ostatní stavební práce budou dle výše uvedené výzvy zastaveny.

(otisk úředního razítka)

karel kuch
pověřen vedením odboru dopravy
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