OBECNÍ ÚŘAD RADOŠOVICE
Radošovice 6, 386 01 Strakonice
Vyřizuje: Rudolf Slavík
Telefon: 383 334 756

Radošovice dne 2.1.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Obecní úřad Radošovice, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst.5 zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
jako příslušný orgán k zařazování pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v souladu s ustanovením § 3
odst. 1 zákona o pozemních komunikací v řízení o žádosti obce Radošovice (IČ:00251739) ve věci zařazení pozemních
komunikací do kategorie místní komunikací vydává to

rozhodnutí
a zařazuje vybrané úseky komunikací správního území obce Radošovice do pasportu komunikací podle „Přehledu
vlastníků pod úseky komunikací“ do kategorie místní komunikace (dále jen MK). V příloze jsou uvedeny tyto úseky.
Odůvodnění:
Dne 25.11.2016 schválilo usnesením č.87/2016 Zastupitelstvo obce Radošovice úseky komunikací, které byly předány
zdejšímu silničnímu správnímu úřadu, aby zařadil tyto vybrané úseky do kategorie místní komunikace. Z dostupných
podkladů se má za prokázané, že všechny komunikace navržené k zařazení jako místní komunikace jsou ve vlastnictví
obce Radošovice. Relevantním dokladem o vlastnictví jsou doklady, že obec v minulosti komunikace vybudovala nebo
převzala a vynakládá finanční prostředky na údržbu a opravu těchto komunikací. Také dopravní význam výše uvedených
úseků komunikací odpovídá třídám místních komunikací dle zákona o pozemních komunikací. a zařazení místních
komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona o pozemních komunikací a § 2 a 3 vyhlášky, rozhodl obecní úřad
Radošovice tak, jak je uvedeno ve výroku.
Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstraněním pochybností, zda jde o místní
nebo účelovou komunikaci. Zároveň nabytím účinnosti tohoto rozhodnutí se ruší všechna předchozí rozhodnutí o
zařazení místních komunikací, pokud byla někdy v minulosti vydána.
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky ani připomínky , a proto silniční správní úřad ve věci rozhodl tak, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

……………………
Rudolf Slavík
starosta obce
Rozdělovník
Obec Radošovice
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obce Radošovice po dobu 15-ti dnů a také zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno: …………

Bude sejmuto: …………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

