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ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO SÍTĚ MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
Obecní úřad v Horních Beřkovicích obdržel žádost Obce Horní Beřkovice o vydání rozhodnutí
o zařazení pozemních komunikací v katastrálním území Horní Beřkovice, do sítě místních
komunikací obce Horní Beřkovice:
•
•
•
•
•

U Vodárny, délka 310 m, (p.č. 218/2, p.č. 245/5, p.č. 219/4), kolaudační souhlas
23.11.2017, č.j. MURCE/40640/2016
V Lukách, délka 130 m, (p.č. 197/25), kolaudační souhlas 23.11.2016, č.j. MURCE/40640/2016
Medová, délka 235 m, (p.č. 80/62, p.č. 280/63, p.č. 280/34, p.č. 280/58), kolaudační
souhlas 2.7.2015, č.j. MURCE/22735/2015
Klidná, délka 453 m, (p.č. 307/21, p.č. 280/41), kolaudační souhlas 2.7.2015, č.j.
MURCE/22735/2015)
K Daní hůře, délka 170 m, (p.č. 280/34, p.č.280/40, p.č.280/64), kolaudační souhlas
2.7.2015,č.j.MOURCE/22735/2015

Obecní úřad v Horních Beřkovicích, jako příslušný silniční správní orgán dle § 40 odst.5 písm.
a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění) a v souladu s § 3 odst.
1 citovaného zákona
oznamuje
v souladu s ustanovením § 44 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení o zařazení výše uvedených
pozemních komunikací a jelikož jsou mu dobře známy poměry lokalit ve kterých se dotčené
komunikace nacházejí a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení věci, upouští od
ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději v termínu do 11. 10. 2017, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího obecního úřadu ve lhůtě shora
uvedené.
Zdeněk Antoš
starosta
Vyvěšeno dne 2. 10. 2017

Sejmuto dne 18. 10. 2017

Ve stejném termínu zveřejněno na elektronické úřední desce.
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