Rozhodnutí ( zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do sítě místních komunikací
veřejnou vyhláškou).
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ROZHODNUTÍ

Obecní úřad v Hořiněvsi, jako příslušný silniční správní orgán dle § 40 odst.5 písm. a) zákona
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění), dle § 3 odst. 1 citovaného zákona
zařazuje
do sítě místních komunikací III. třídy obce Hořiněves část Jeřičky tyto následující pozemní
komunikace :
·
štěrkovou částečně živičnou komunikaci vedoucí z komunikace III.tř. č.32537 ze
směru na obec Jeřičky až na komunikaci III tř. č.2852 na směr Lužany nad Trotinou na pozemkové
parcele č.518/1, 518/2, 518/4 v k.ú. Jeřičky v délce 850 bm.
·
živičnou komunikaci vedoucí od rozcestí v intravilánu obce mezi čp.12 a čp.13 až
za čp. 8 v obci Jeřičky v délce 120 bm.
·
živičnou komunikaci v intravilánu obc Jeřičky od komunikace III tř. č. pokračování
32537 směr Vilantice, kolem č.p.4,3,1,26,24,23,19,17,27,16 s odbočkou mezi čp.26 a čp.1
příjezdová komunikace k čp.2 a s další odbočkou k čp.21 a čp.20 na pozemkové parcele č. 512,
508/3, 508/5, 511/2, a část. st.p.č. 54 v k.ú.Jeřičky v délce 380 bm.
·
štěrkovou komunikaci od komunikace III.tř. pokračování č.32537 směr Vilantice na
konci obce Jeřičky odbočka vlevo na pozemkové parc.č. 508/2 v k.ú.Jeřičky v délce 290 bm.

Odůvodnění :

Na základě žádosti Obce Hořiněves, opatřením ze dne 25.6.2014 Obecní úřad v Hořiněvsi oznámil
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení správního řízení podle § 3 odst. 1
zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění) o zařazení ve výroku tohoto
rozhodnutí uvedených pozemních komunikací, do sítě místních komunikací. V průběhu řízení bylo
zjištěno, že všechny navržené komunikace svým charakterem, polohou i funkcemi splňují
požadavky na zařazení do uvedené kategorie a plní funkci místních komunikací tak, jak byly
zařazeny do jednotlivých tříd.
Protože Obecní úřad v Hořiněvsi v průběhu řízení neshledal důvody bránící zařazení uvedených
pozemních komunikací do sítě místních komunikací, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího
obecního úřadu.
V Hořiněvsi dne 25.6.2014

Jana Kuthanová v.r.
Starostka Obce Hořiněves

Vyvěšeno dne 25.6.2014

Sejmuto dne

