VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Obce Dunajovice
o zařazení pozemní komunikace v k.ú. Dunajovice do kategorie místních komunikací
Obecní úřad Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň, 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“), na základě předložené aktualizace Pasportu místních komunikací obce
Dunajovice ve správním území obce Dunajovice zpracované společností PasProRea s. r. o., Holkov 32, 382 32
Velešín (dále jen „pasport místních komunikací“), schváleného vlastníkem příslušných místních komunikací
dne 27.8.2015 usnesením č. 9/9/2015 zastupitelstva obce Dunajovice souladu s ustanovením § 2, 3 a 5
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen
„vyhláška“), v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“) a na
základě zmocnění v § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, vydává toto

r o z h o d n u t í
o zařazení pozemní komunikace v k.ú. , Dunajovice do kategorie místních komunikací.
Pozemní komunikace uvedená v aktualizaci pasportu místních komunikací obce Dunajovice, která je
přílohou tohoto rozhodnutí se zařazuje pod evidenčním číslem:
6c do kategorie místních komunikací III. třídy dle § 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích
A to protože tato komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce i jejích částech a jejich určení,
dopravní význam a technické vybavení splňuje podmínky pro zařazení do této kategorie pozemních
komunikací.
Odůvodnění:
Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstranění pochybností, zda jde
o místní nebo účelovou komunikaci. Protože v průběhu řízení neshledal správní orgán důvody bránící zařazení
pozemní komunikaci uvedenou v příloze do kategorie místních komunikací, rozhodl způsobem uvedeným ve
výroku.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice 7 prostřednictvím obecního úřadu Dunajovice.
V Dunajovicích dne 27.8.2015
František Uhlíř
starosta obce

Ing. Petr Pumpr
místostarosta obce

Vyvěšeno dne 3.9.2015

Sejmuto dne ….................................

Příloha: Aktualizace pasportu místních komunikací obce Dunajovice

