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Přístupová komunikace na pozemek
potok

Věc:

Žádost o vyjádření k záměru (NATURA)

Vyřizuje

Datum
28.2.2018

přes Stříbrnický

Jménem investora stavby –
se na Vás obracíme jako na příslušný
správní orgán dle §67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů a dále dle §77 a zákona č. 114/1992 Sb., o o chraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, s žádostí o vydání stanoviska v souladu s ustanovením §45i odst. 1
k uvedenému záměru v lokalitě dle přiložené situace.
Stručný popis stavby:
Tento projekt řeší výstavbu n ové přístupové komunikace včetně parkovacích stání a
mostu přes Stříbrnický potok v KÚ
v obci
Navržená přístupová komunikace má šířku 5,5 m a délku 46,595 m a je napojena na
stávající silnici III/44649. Na komunikaci je navrženo 7 parkovacích stáni na pravé straně
komunikace a 7 parkovacích stání na levé straně včetně jednoho parkovacího stání pro invalidy.
Most je navržen v příčném jednostranném sklonu 2,5 % ve směru toku Stříbrnického
potoka a v podélném sklonu 1,0 %. Jedná se o rámový monolitický ŽB most s délkou přemostění
7,0 m. Výška mostu nad terénem je 2,0 m.
V případě dotazů či nejasností mě prosím kontaktujte na tel.:
nebo na e-mail:
pro urychlení vyřízení žádosti.
Za brzkou odpověď předem děkuji.
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