
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad

Pražská 137

252 44 Psáry

Sp. Zn:OU/908/17-2

Vyřizuje: Renáta Sedláková V Psa rech dne 27. 3. 2017

Rozhodnutí

Obecni úřad Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40. či. 5. pism, b) zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích po provedeném řízeni podle zákona c. 500/2004 Sb.
správní řád, vyhovuje žádosti Daniela Beneše nar. 19. 12. 1962 , Jeseniova 2852/16, Praha 3
kterou správní orgán obdržel dne 20. 3. 2017 a

povoluje

podle § 25 odst. 6 bod 3 a bodu 6 písm. d) zákona é. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
zvláštní' užíváni komunikace Na Vysoké a Duhová na pozemku mj. par. é. 343/81 a 141/4 v ku
Dolní Jirčany v miste označeném v učiněném podání formou výkopových prací a uložením
vodovodního radu a přípojky splaškové kanalizace pro pozemek par. Ď. 343/78 do pozemků
komunikace.

Zodpovědná osoba: Daniel Beneš tel. 774 264 016

Toto rozhodnutí se vydává za následujících podmínek:

l. Termín výkopových prací pro vodovodní řad a kanalizační přípojku na pozemcích
p. č. 343/81 a 141/4 v ku Dolní Jircany na komunikaci Na Vysoké a Duhová
v Dolních Jiréanech je stanoven od 3.4. do 13. 4. 2017. V tomto terminu bude
komunikace Na Vysoké v miste výkopu pro průjezd u/avřena po dobu inax. 3 dnů.
Místo je možné objet po mistnich komunikacích.

2. Pozemek komunikace bude po ukončeni stavebních prací uveden do původního
stavu ve. povrchu v úl. Na Vysoké (štěrk, obrusná drť) a to do 18.4.2017.

3. Výkopové práce a uzavírka komunikace budou viditelně označeny dopravním
značením a zařízením tak, aby nemohlo dojít ke zraněni osob nebo poškozeni věci.

4. Pokud dojde v miste výkopu k propadu, je investor povinen na svůj náklad závadu
odstranit.

5. Zhotovitel je povinen během výkopových práci udržovat pořádek a čistotu
komunikace v místě a okolí stavby.



Odůvodněni

Rozhodnuti o povolení zvláštního užívání Na Vysoké a Duhová na pozemku mj. par. č. 343/81
a 141/4 v ku Dolní . lirčany v miste označeném v učiněném podáni formou výkopových práci a
uložením vodovodního řadu a přípojky splaškové kanalizace pro pozemek par.č. 343/78 do
pozemků komunikace a to za podmínek stanovených ve výroku tolioto rozhodnutí.

Poučení o odvoláni

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení ke K.rajskému
úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u Obecního úřadu v Psárech.

Renáta Sedláková
silniční íifcrávní ur

/
/

Účastnici řízeni:
Daniel Beneš. Jeseniova 2852/16, Praha 3
Obec Psárv. Pražská 137, 252 44 Psáry

Poplatek: Správní poplatek podle žák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném zněni
položka 36 pism. a) činí 100,- Kč.
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