Obecní úřad Chraštice, 262 72 Chraštice

Rozhodnutí o zrušenímístníkomunikace
(Veřejná vyhláška)

Obecní úřad Chraštice, jako místně příslušný silničnísprávní úřad dle ustanovení
§ 1B a § 40 odst,5 zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako ,,zákon"), rozhodl takto:

Místníkomunikace na pozemku čísloparcelní 808/5 ostatní plocha, dílu
v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku vyhotoveném lng. Martinem

Havličkou, čísloplánu 354-912017, ktery byl potvrzen Katastrálním úřadem pro
Středočeský kra1, Katastrální pracoviště Příbram, dne 29. 3. 2017 pod číslem
PGP-SOI/2017-211, označenémpod písmenem ,,d", o výměře 58 fr2,
v katastrálním územíChraštice, se v souIadu s ustanovením § 18 zákona ruší.
odůvodnění:
Pozemek čísloparcelní 808/5 ostatní plocha v katastrálním územíChraštice, ktery

je ve vlastnictví obce Chraštice, sloužil v obci jako místníkomunikace (příjezdová

cesta) pro okolní stavby. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku vyhotoveným
lng. Martinem Havličkou, čísloplánu 354-912017, ktery byl potvrzen Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 29. 3, 2017 pod
číslemPGP-501 12017-211, byl zpozemku čísloparcelní 808i5 oddělen díl o výměře
58 m2 označený písmenem ,á" á ze sousedního pozemku čísloparcelní 359 byl
oddělen díl o výměře 9 m2 označený písmenem ,,b", díly pozemkŮ ,,a" a ,,b" vytvořily
nor4ý pozemek čísloparcelní 808/16 ostatní plocha o uýměře 67 m2,

Protože díl ,,a" pozemku čísloparcelní 808/5 po jeho oddělení již nadále neslouží
jako místníkomunikace (když k tomuto účelusloužíjiž pouze zbylá část pozemku
808/5, na které se příjezdová cesta reálně nachází) a protože nově vzniklý pozemek
čísloparcelní 808/16, do kterého se shora uvedený díl slučuje, jako místní
komunikace rovněž sloužit nebude a ani se jeho využitík tomuto účeludo budoucna
nepředpokládá, rozhodl obecní úřad Chraštice dle § 18 zákona o zrušenímístní
komunikace na tomto dílu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnŮ od jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání lze podat u Obecního úřadu

chraštice na adrese chraštice 2.

Oznámení tohoto rozhodnutí se provede veřejnou vyhláškou jejím vyvěšením po
dobu 15 dnŮ na úřední desce Obecního úřadu Chraštice, obsah úřednídesky se
zveřejní i zpŮsobem umožňujícímdálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení Se
rozhodnutí považuje za doručené.

Podklady pro vydání tohoto rozhodnutí jsou přístupny účastníkům
v sídle

obecního úřadu chraštice na adrese chraštice 2.
V Chrašticích dne q

/,0

lY

,

ioalrr/

podpis starostky
Vyvěšeno

dne:

Sejmuto dne:

l

q,

