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Veřejná vyhláška

Rozhodnutí – zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace

V Bělči dne 13. ledna 2020

Věc: Veřejná vyhláška – r  ozhodnutí – zařazení pozemní komunikac  e   do kategorie-místní komunikac  e  
Č.j.: OB/2019/0975/5
Vyřizuje: Stanislav Šmejkal

Výrok

Obecní úřad Běleč, příslušný silniční  správní úřad podle § 40 odst.  5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních  
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti  
Obce Běleč, IČO 00582506, se sídlem Běleč 22, 391 43 Běleč, ze dne 29. října 2020, ve věci zařazení částečně zpevněné  
pozemní  komunikace  k  č.p.  48  v  Bělči  do  kategorie  místní  komunikace,  podle  §  3  odst.  1  zákona  o  pozemních 
komunikacích, tak, že 

zařazuje

pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 1642/1 a pozemku parc. č. 176/1, k.ú. Běleč u Mladé Vožice, které jsou ve  
vlastnictví Obce Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč, a která začíná v místě křižovatky s místní komunikací III. třídy 7c "Běleč 
– k č.p. 48" a končí u vjezdové brány domu č.p. 48, o celkové délce 91 metrů, do kategorie místní komunikace III. třídy.

Odůvodnění

Oznámení  o  zahájení  správního  řízení  bylo  vyvěšeno  veřejnou  vyhláškou  10.  prosince  2019  na  úřední  desce  a  
elektronické úřední desce a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. Lhůta pro doručení připomínek a námitek skončila 
9. ledna 2020. Žádné připomínky a námitky nebyly doručeny.

Jedná o komunikaci s živičným povrchem v délce 51 m a se štěrkovým povrchem v délce 40 m, 3 m širokou. Její součástí  
je společný sjezd k domu č.p. 49 a na prostranství mezi domy č.p. 43 a č.p. 49 a sjezd k domu č.p. 48, všechny sjezdy se  
štěrkovým povrchem. Jde o komunikaci, která slouží místní dopravě na území obce, konkrétně se jedná o obslužnou  
místní komunikaci umožňující přímou dopravní obsluhu sousedních rodinných a bytových domů a jejich napojení na 
ostatní místní komunikace v Bělči.

Poučení o odvolání

Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  do  15  dnů  od  jeho doručení  odvolání  ve  smyslu  §  81  a  82  správnímu řádu  ke 
Krajskému úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 06  
České Budějovice, prostřednictvím Obecního úřadu Běleč.

otisk úředního razítka podpis starosty

Účastníci řízení:
Obec Běleč, IČ 00582506, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43
Ostatní účastníci řízení dle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, veřejnou vyhláškou

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


