
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor dopravy, silniční správní úřad 
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov pod Radhoštěm: 2.1.2014
Spisová značka:MěÚ/OD/41510/2013/DV 
Č.j.: MěÚ-RpR/43448/2013
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba -  Bc. Daniela Vokáčová

ON Semiconductor Czech Republik, s.r.o., 
IČ: 268 21 532
1. máje 2230
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ROZHODNUTÍ
o připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad 
podle ust. § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů posoudil Vaši žádost ze dne 6.12.2013 podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a podle § 12 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
s předchozím souhlasem vlastníka místní komunikace, město Rožnov pod Radhoštěm, Odbor 
správy majetku Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Policie ČR, 
Dopravního inspektorátu Vsetín

povoluje

žadateli: ON Semiconductor Czech Republik, s.r.o., IČ: 268 21 532, 1. máje
2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

připojení: z pozemku parc. č. 1333/6 na místní komunikaci parc. č. 1040/5, pasp.
č. 376c) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle přiložené projektové 
dokumentaci

z důvodu: „Připojení sousední nemovitosti (budovy M7) na ul. 1. máje v Rožnov
pod Radhoštěm“

Rozhodnutí je vázáno splněním následujících podmínek:

1. Připojení bude realizováno v souladu s územním plánem obce.
2. Připojení bude realizováno podle projektové dokumentace
3. Sjezd nebo nájezd bude řešen tak, aby zaručil dostatečný rozhled pro rozhodnutí najetí 

vozidla z místní komunikace a výjezd na ni a umožnil jeho plynulé odbočení.
4. Povrch připojení bude zpevněný se snadno čistitelným vozovkovým krytem, který vyhoví 

předpokládanému zatížení dopravou. Stavební uspořádání zamezí stékání srážkové vody 
na místní komunikaci a jejímu znečištění. Technické parametry připojení budou řešeny



v souladu s doporučenou ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Jestliže je součástí sjezdu nebo 
nájezdu propustek musí mít dostatečnou světlost trub.

5. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním připojení nesmí být způsobena škoda 
na silničním tělese přilehlé místní komunikace a znečisťován její povrch. Připojení bude 
plynule navazovat na zpevněnou krajnici, případně jízdní pruh.

6. Veškerou údržbu a provádění očisty celého připojení bude zajišťovat jeho vlastník na své 
náklady.

7. V případě, že vlastník připojované nemovitosti bude připojení na pozemku komunikace 
stavebně upravovat nebo rušit, projedná předem postup prácí se správcem místní 
komunikace.

8. Toto rozhodnutí nezbavuje žadatele povinnost dodržovat další platná ustanovení. 
Uvedené podmínky chrání veřejný zájem a jsou závazné i pro eventuelní nástupce 
v držení předmětné stavby.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníka komunikace Města Rožnov pod 
Radhoštěm pod Č.j.:MěÚ-RpR/39551/2013/Sul dne 25.11.2013 a vyjádření Policie ČR - 
dopravní inspektorát Vsetín ze dne 9. prosince 2013 pod Č.j.: KRPZ-130453-1/ČJ-2013- 
151506.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 
znění:
ON Semiconductor Czech Republik, s.r.o., IČ: 268 21 532, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm

Odůvodnění:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad 
obdržel dne 6.12.2013 žádost, kterou podala fy. ON Semiconductor Czech Republik, s.r.o., 
IČ: 268 21 532, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm o povolení připojení z 
pozemku parc. č. 1333/6 na místní komunikaci parc. č. 1040/5, pasp. č. 376c) v k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm, dle přiložené projektové dokumentaci z důvodu akce: „Připojení sousední 
nemovitosti (budovy M7) na ul. 1. máje v Rožnov pod Radhoštěm“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. Silniční správní úřad ve 
smyslu ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pod Čj.:MěÚ- 
RpR/42324/2013 ze dne 13.12.2013 oznámil zahájení správního řízení všem známým 
účastníkům řízení a příslušnému orgánu Policie ČR, Silniční správní úřad stanovil, že ve lhůtě 
5 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky 
a příslušný orgán Policie ČR své stanovisko. Žádný z účastníků řízení neuplatnil další 
připomínky či námitky k probíhajícímu řízení.
Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem 
o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.



Stanoviska sdělili:
Město Rožnov pod Radhoštěm, Odbor správy majetku, Masarykovo náměstí 128, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm vyjádření pod č.j.:MěÚ-RpR/39551/2013/Sul ze dne 25.11.2013 a 
vyjádření Policie ČR - dopravní inspektorát Vsetín ze dne 9. prosince 2013 pod Č.j.: KRPZ- 
130453-1/ČJ-2013-151506. Protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto 
rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu 
Policie České republiky, povolil silniční správní úřad připojení sousední nemovitosti na 
pozemní komunikaci zřízením sjezdu za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o dovolání:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlín podáním u Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, Odboru dopravy.

otisk úředního razítka

Bc. Daniela Vokáčová
samostatný odborný referent odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. 
c) ve výši 500,-Kč byl zaplacen.

Obdrží:
ON Semiconductor Czech Republik, s.r.o., IČ: 268 21 532, 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm, Odbor správy majetku, Masarykovo náměstí 128, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm

Dotčené správní úřady:
Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín


