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Rozhodnutí
Obecní úřad Písková Lhota , jako 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), a na základě zmocnění v §3 odst. 1 zákona č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunikacích rozhodl v řízení o žádosti pana Tomáše Přibka, bytem:
Na Švihově 938, 250 88 Čelákovice ze dne 9.11.2022, ve věci připojení p. č. 89
v katastrálním území Písková Lhota u Poděbrad na místní komunikaci: ulice Spojovací na
pozemku 1491/1, vedenou v pasportu místních komunikací jako MK III. třídy 42c, podle §
10 odst.4 písm. b) ZKP, takto:

POVOLUJE
Obecní úřad Písková Lhota Poděbradská 17, 29001 Písková Lhota, se
souhlasem vlastníka, jímž je Obec Písková Lhota Poděbradská 17, 29001
Písková Lhota, žadateli Tomáši Přibkovi, bytem Na Švihově 938, 250 88
Čelákovice, připojení pozemku p. č. 89 v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad
k místní komunikaci vedenou v pasportu komunikací jako MK III. třídy 42c
s asfaltovým povrchem.
Připojení na komunikaci bude řešeno vjezdem o šíři 3,5 m v úrovni terénu, který
zkříží chodník přiléhající k pozemku p.č. 89. Vjezd je součástí chodníku a bude
řešen bezbariérově. Chodník o šíři 3,5m bude v místě vjezdu na komunikaci
nahrazen zámkovou dlažbou, udržován neporušen.
Odůvodnění:
V navrženém místě připojení jsou dobré rozhledové poměry, které nesmí být stavbou na
pozemcích zhoršeny. Připojení pro pozemek bude provedeno vjezdem o šíři 3,5m, povrch
bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na uvedenou komunikaci a nenarušovaly její
odtokové poměry.

Poučení účastníka:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu v platném znění odvolání ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke krajskému úřadu
Středočeského kraje v Praze podáním učiněným u odboru výstavby MěÚ Poděbrady.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 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.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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