
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY
Silniční správní úřad
Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn: OU/1876/18-2

Vyřizuje; Renáta Sedláková
VPsárechdne226. 2018

Rozhodnutí

JH^:ř^^=2řS^IS, ^. ;"W.K,2to-"
řpravnl řud- vylróv"ic ^°^'^>^all^lo^^m. řizeni po^, :;akona č' 50()/2004'Sb:
kterou správní orgán obdržel d^'2'^8Tr "l'KÍI"'lr"""""""-bytť'" ..

-. -...... -......

povoluje

P"^ §2. odst. Ď bod 3 a bodu 6 pism. d) zákona c. 13/1997 Sh " ^., >,"":"
^';:lii:"':in^mul"l"^^zzi ^^"^p^w^i^^r^;:h^un"w
"^"ačcnc. n v učiněném podánr(v"sl^^LlZ, pa?i.c. il T!^kú DOIni . lirča"y v "T-ité

"-o^r;;;;lo^, ^^^^;^^^^^^ou--vykopo^:'^11^
/. odpovědná osoba: J. Dvořáček tel. 608 983 653

Toto ro. hoclnuti se vydává .a následujících podmínek:
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s-vsSe SÍ , ^ř^ so;i^k:ta :;^-^Lna
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;Doim^^^^o^/^kÍ^rn y na kom""'^K"Le;::
^. Kozsal^výkopovýcii prací je cca l O m2,
' ^::'SSdc v místéProv^^^P°vych p,.ac, z"zena do l , ^n",o p,.,.,

s^s;sr;5^ncení stavebních - - ^ p"--
S;SP^:^ SC^S:I;:c:E^^lSacenydo'3ravnim
sírany ^" " ""'""-""" - ^- n13 Prače na silnici. A6b - zúženi vozovky-z-jedné

^^S?^^^(do 36 měs-ode d- -v). . .ves..
7 S.l:Ue ST:,b^^ko-vvch ?..- ^- po^c.. "",
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OLIU\ (UlllČIlÍ

SSL' OÚ l)sárv obdržel dne 21. 6. 2018 žádost Jaroslava Dvořáčka .............. o povolení
7\'l;išl]ii]ui ii/. iváni úl. K l. csii (slepi l část komunikace) na pozemku mj. par. č. 110/215 v ku

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 žádost o povoleni zvláštního užíváni uvedené komunikace je v souladu
s § 25 ,. /.akána", rozhodl Obecni úřad Psáryjako příslušný silniční správní úřad ve smyslu §
40 odst. 5 pism. b) ..zákona" po projednáni žádosti tak, 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 učiněným li Obecního úřadu v Psárecli.

///'^^.
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.


