Obecní úřad Radhostice
Radhostice 21, 384 81 Čkyně

tel.: 777 600 513, e-mail adresa: info@radhostice.cz
okres Prachatice
Č.j.
: Radh-215/2021
Vyřizuje : Ing. Jan Kofroň - starosta obce
Telefon
: 777 600 513
Radhostice : 02. 06. 2021

ROZHODNUTÍ
o zařazení vybrané pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
Obecní úřad Radhostice , 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 žádosti obce Radhostice se sídlem Radhostice 21, 384 81 Čkyně o
zařazení schváleného vybraného úseku komunikace (změna projednána a schválena zastupitelstvem
obce na 1. zasedání dne 28. 04. 2021, bod č. 7) podle předloženého aktualizovaného pasportu
místních komunikací zpracovaného Pavlem Marešem, Dukelská 491, 386 01 Strakonice II, v
souladu s ustanoveními § 3, odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích a § 2, 3 a 5 vyhlášky
MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, v platném znění (dále jen
vyhláška) a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
rozhodl takto:

Zařazuje
vybraný úsek komunikace do kategorie místní komunikace –
katastrální území Radhostice (737631)
Jedná se o úsek:
9c Radhostice – od č.p.31 – k vjezdu (zemědělský areál)
asfaltový povrch, délka úseku 0,140 km, průměrná šířka 3,00 – 3,50 m, na parcelním čísle
744/1 – část pozemku, 748/2 oba ve vlastnictví obce Radhostice
do kategorie místních komunikací III.třídy (§ 6, odst.2, písm.c) zákona o pozemních komunikacích)
Tyto úseky jsou součástí zpracovaného aktualizovaného pasportu místních komunikací
zpracovaného podle vyhlášky § 5 vyhlášky.
Odůvodnění:
Obec Radhostice (IČ: 00250643) zajistila zpracování aktualizace pasportu místních komunikací, po
digitalizaci operátu KN v k.ú. Radhostice (04.11.2020). Byl doplněn úsek komunikace s asfaltovým
povrchem pro přístup na jednotlivé pozemky a vymezen přístup okolo zemědělského areálu. Tímto
rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstraněním pochybností, zda
jde o místní nebo účelovou komunikaci. Toto rozhodnutí je doplněním rozhodnutím z roku 2018,
které bylo v minulosti vydáno. Protože předložený aktualizovaný pasport pozemních komunikací
splňuje požadavky § 5, odst. 3 vyhlášky a zařazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6
zákona o pozemních komunikací a § 2 a 3 vyhlášky rozhodl Obecní úřad Radhostice tak, jak je
uvedeno ve výroku.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému
úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2,
370 06 České Budějovice, prostřednictvím obecního úřadu Radhostice.
………………………
Ing Jan Kofroň
starosta obce
Písemně obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Radhostice , Radhostice 21, 384 81 Čkyně
Příloha: Aktualizovaný pasport místních komunikací.
Rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce.
Datum vyvěšení: 9.6.2021
Datum sejmutí: 23.6.2021
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