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Statutární město Ostrava
Urad mestskeho obvodu Hrabova
odbor stavebně správní
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ROZHODNUTÍ Č. 12D/2021
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
V-roková část:
Statutární město Ostrava. Uřad městského obvodu Hrabová. odbor sta‘ ehně správní, jako speciální sta‘ ehní
útad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupinch účelových komunikací. příslušný podle ust. IS
odst. I písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a staxebnítn řádu (stavební zákon). ‘e znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákotC). ust. 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon o pozemních
komunikacichl. ust. 139 odst. 2 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpiso. a článku 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostrav Č. 14/2013 (Statut města
Ostravy), ve zněni pozdějších změn a doplůků. ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle
94j až 94p stavebniho zákona žádost o vydání společného povoleni. kterou dne 12.4.2021 prostřednici‘ ni
firmy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94. 186 00 Praha Karlín. lC:
45797170, podalo
—

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8,72930 Ostrava,

iČ: 00845451

(dále jen „stavebník“). a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle 94p odst. I stavebního zákona a l3a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější ůpraě
územního rozhodováni, územního opatření a stavebního řádu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
..vyhláška Č. 503/2006 Sb:)

společné

povolení,

kter‘m schvaluje stavební záměr

„Propojovací větev mezi rampou ze sil. 1/56 a ul. Paskovskon na MOK u Makra
v Ostravě Hrabové“
—

(dále jen ..stavba) na pozemcích parc. č. 184/l (ostatní plocha/ostatní komunikace a 190/7 (ostatní
plochazeleň) v katastrálním území Hrabová.
Druh a účel povolované stavby:
Z důvodu navýšení kapacity stávající křižovatky dojde k vybudování propojovací větve nové jednosměrné
účelové veřejně přístupné komunikace ve stávající zeleni. Vozidla sjíždějící z ul. Místecké (1/56) ve směru
do Hrabové nepojedou přes okružní křižovatkti u Makra, ale využijí k odbočení na ul. Paskovskou (11/178)
nový samostatný jízdní pruh oddělený od okružního pásu travnatým ostrůvkem.
—
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