Obecní úřad Písková Lhota
Poděbradska 17. 290 001 Prskavá Lhota adia uřadu Spojovacr 42. 290 01 Piskov3 Lhota
tel 725 524 423. e~mai[ obec@piskova-Ihota.ci www.piskova-Ihota.cz
lČ 00239615. bankovní spojeni 1072019110100 Komerční Banka, a si

P Í S K O V A
L H O T A

Črslo1ednacr

352/21

Datum

16.12.2021

Rozhodnutí
Obecní úřad Písková Lhota jako příslušný silniční správní úřad podle ~ 40 odst.5 písm. a) zákona
Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, veznění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
pozemních komunikacích), a na základě zmocnění v ~3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.1 o
pozemních komunikacích rozhodl v řízení o žádosti firmy Canaba as., Štětkova 1001/5, 14000
Praha, I .Č. 14868075 ze dne 9.11.2021, ve věci připojení p.p. Č. 764/4, 764/5, 764/6, 764/7, 764/8,
764/9, 764/1 0, 764/11, 764/12, 764/13 a 764/14v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad na místní
komunikaci na pozemku 767/14, vedenou v pasportu místních komunikací jako MK Ill. třídy 90c,
podle ~ 10 odst.4 písm. b) ZKP, takto:
‚

POVOLUJE
Se souhlasem vlastníka, jímž pan Milan Houžvička, Fugnerova 31/6, 29901 Poděbrady, v souladu
s se stanoviskem Policie ČR ze dne 9.12.2021, č.j. KRPS-295495-1/ČJ-2021-O10806-PPK, povoluje
žadateli připojení p.p. Č. 764/4, 764/5, 764/6, 764/7, 764/8, 764/9, 764/10, 764/11, 764/12, 764/13 a
764/14 v kú. Písková Lhota u Poděbrad k místní komunikaci vedenou v pasportu komunikací jako
MK Ill. třídy 90c s povrchem ze zámkové dlažby.
Odůvodnění:
V navrženém místě připojení jsou dobré rozhledové poměry, které nesmí být stavbou na pozemcích
zhoršeny. Rozhledové poměry jsou součásti předložené žádosti a jsou zpracována v souladu
s normou ČSN 736110. Připojení pro každou stavbu bude provedeno vjezdem o šíři 5,5m, povrch
bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na uvedenou komunikaci a nenarušovaly její
odtokové poměry.

Poučení účastníka:
Proti tomuto rozhodnuti může účastník řízeni podat podle 5 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
v platném zněni odvoláni ve kterém uvede vjakém rozsahu se rozhodnuti napadá a dále namítaný rozpor
s právnimi předpisy nebo nesprávnost rozhodnuti nebo řízeni, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámeni ke krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze podáním učiněným u odboru výstavby MěÚ
Poděbrsdy.
Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnimu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je MěÚ
Poděbrady na jeho náklady.
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Podané odvolání má v souladu s ~ 88 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti oduvodněni
rozhodnutí je nepřípustné.
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Obecní úřad Písková Lhota, Poděbradská 17, 29001 Písková Lhota
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