OBEC ČISTÁ

Zastupitelstvo obce

Rozhodnutí
Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
Obecní úřad Čistá, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě předloženého Pasportu
místních komunikací a dopravního značení správního území obce Čistá,
zpracovaného firmou InterSoft s.r.o. Choceň, Husova 86, 565 01 Choceň (dále jen
„pasport místních komunikací“), schválení vlastníka příslušných místních komunikací
dne 10. 9. 2019 usnesením č. ZO 29/9/2019 zastupitelstva obce Čistá v souladu
s ustanoveními § 3, odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích a § 2, 3 a 5
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikací, 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“)
zařazuje
pozemní komunikace v k. ú. Čistá u Litomyšle, označené v pasportu místních
komunikací pod evidenčními čísly:
1c – 18c do kat. místních komunikací III. třídy (§ 6, odst.3, písm. c) zákona o
pozemních komunikacích)
1d – 11d do kat. místních komunikací IV. třídy (§ 6, odst.3, písm. d) zákona o
pozemních komunikacích)
Odůvodnění:
Obec Čistá zajistila v souladu § 5 vyhlášky zpracování pasportu místních
komunikací, který byl předložen zastupitelstvu obce a dne 10. 9. 2019 jej usnesením
č. ZO 28/9/2019 schválilo zastupitelstvo obce Čistá.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho zveřejnění odvolání ve smyslu §
81 a 82 správního řádu ke KÚ Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, prostřednictvím OÚ Čistá.

…………………………….
Petr Křivka
místostarosta obce
V Čisté dne 11. 9. 2019
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starosta obce

Příloha: Pasport místních komunikací k nahlédnutí na Obecním úřadě v Čisté.
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