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Rozhodnutí
o zařazení pozemních komunikací v k. ú. Písková Lhota u Poděbrad do kategorie
místních komunikací

Obecní úřad Písková Lhota, jako příslušný silniční správní úřad podle ~ 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a na základě
zmocnění v ~ 3 odst. I zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydává toto

rozhodnutí

o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad na pozemcích p.č. 1655, 1291/1, 125/3,
1489/6, 148/22, 148/3, 148/12, 1523/5, 1523/4, 1523/15, 1523/14, 148/41, 148/23, 148/24, 1523/10,
1523/11, 148/25, 1523/12, 1523/13, 1523/8, 1523/9, 1523/16,247, 1523/3, 148/1, 1514, 249, 278, 1516,

279, 280, 148/37, 281 148/10, 148/43, 148/11, 1524/1, 65,

St.

134, 62/5, 60, 1532/9, 395, 397, 413, 414,

1532/5, 1532/6, 560/47, 1532/21, 1532/7, 1679, 482, 1532/11, 1532/18, 560/14, 1532/17, 1532/12,
1532/10, 1532/13, 1532/14, 1532/15, 1532/16, 1532/19, 153 2/20,do kategorie místních komunikací
Pozemní komunikace uvedené v tomto rozhodnutí se zařazují do kategorie místních komunikací, protože slouží
převážně místní dopravě na území obce a jejich určení, dopravní význam a technické vybavení splňují podmínky pro
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zařazení do této kategorie pozemních komunikací.
Odůvodnění:
Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstranění pochybností, zda
v uvedených katastrálních územích jde o místní nebo účelovou komunikaci. Protože v průběhu řízení neshledal správní
orgán důvody bránící zařazení pozemních komunikací uvedených v příloze do kategorie místních komunikací, rozhodl
zpusobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníka:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ~ 83 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu
v platném znění odvolání ve kterém uvede vjakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhutě 15 dnu ode dne jeho oznámení ke
krajskému úřadu SČ kraje v Praze podáním učiněným u odboru výstavby MěÚ Poděbrady.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je MěÚ Poděbrady na jeho
náklady.
Podané odvolání má v souladu s ~ 88 odst. I správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti oduvodnění
rozhodnutíje nepřípustné.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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