OBECNÍ ÚŘADPSÁRY

Silniční správní úřad
Pražská 137

252 44 Psáry
Sp. Zn: OU/1876/18-2
Vyřizuje; Renáta Sedláková
VPsárechdne226. 2018
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SSL' OÚ l)sárv obdržel dne 21. 6. 2018 žádost Jaroslava Dvořáčka .............. o povolení
K l. csii (slepi l část komunikace) na pozemku mj. par. č. 110/215 v ku
ii/. iváni úl.
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Dolni Jircany v mísíc o/. načcncni v iičincnčin podáni v rozsáhlí cca 10 m 2 v době od 2. clo
4. 7. 201 S ;i lo \ suiivislusti s \ ýkopovvmi pracemi pro uloženi vodovodní a kanalizační přípojky
pru pu/. emck par. č. 110/228.

V/.hledein k lomu, že žádosto povoleni zvláštního užíváni uvedenékomunikace je v souladu
s § 25 ,. /.akána", rozhodl Obecni úřad Psáryjako příslušný silniční správní úřad ve smyslu §
40 odst. 5 pism. b) ..zákona"po projednáni žádostitak,jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

l)roli tomiito ro/. hodniiti se lze odvolat ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručeni ke Krajskému

uradil Střctločeského kraje podánim učiněnýmli Obecního úřadu v Psárecli.
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Renáta Sedláková

silniční správní úřad

Ucasinici řizcni:

Jarusla\'

D\'ořáček ...............

Obce Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

l)opl;ilek: Sprúvni poplatek podle žák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném zněni
pnlo/ka 3ť) pism. a) čini 100. - K.č.

