vrŘelruÁ

wnnšrn

o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, Dolánky do kategorie
místních komunikací
Úřad městyse Březno, Březno L3,2g4 06 Březno, jako příslušnýsilničnísprávní úřad podle 5 40 odst. 5
písm. a) zákona č. I3h997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
pozemních komunikacích"), na základě předloženého Pasportu místních komunikací městyse Březno ve
správním územíměstyse Březno zpracovaného společností PasProRea PD s. r' o., Holkov 32, 382 32 Velešín
(dále jen ,,pasport místníchkomunikací"), schváleného vlastníkem příslušnýchmístních komunikací dne
'....:|l{,.?,..{.Ý.l.í....'. urnerením č.4.H'!.l(!:/./'!./:!i....... zastupitelstva městyse Březno v souladu s ustanovením $
2,3 a5 vyhlášky č.I04/I997 Sb., kterou se provádízákon o pozemních komunikacích, v platném znění(dále
jen ,yyhláška"), v souladu s 5 67, 68 a 69 zákona č.5oo/2oo4 Sb. v platném znění (dále jen ,,správní řád") a na
základě zmocněnív 5 3 odst. ]. zákona o pozemních komunikacích, vydává toto

(ozhodnutí
o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi, Dolánky do kategorie místních
komunikací.
Pozemní komunikace uvedené v pasportu místníchkomunikací městyse Březno, ktený je přílohou tohoto
rozhodnutí se zařazujído kategorie místníchkomunikací pod evidenčnímičísly:
Ic - 23c do kategorie místníchkomunikací lll. třídy dle 5 6 odst. 2 písm' c) zákona o pozemních komunikacích
1d - 18d do kategorie místníchkomunikací lV. třídy dle 5 6 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích

A to protože tyto komunikace sloužípřevážně místnídopravě na územíobce i jejích částech a jejich určení,
dopravní význam a technické vybavení splňují podmínky pro zařazení do této kategorie pozemních
komunikací.

odůvodnění:
Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstranění pochybností, zda v
uvedených katastrálních územích jde o místnínebo účelovoukomunikaci. Protože v průběhu řízeníneshledal
správní orgán důvody bránící zařazení pozemních komunikací uvedených v příloze do kategorie místních
komunikací, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Poučenío odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručeníodvoláníve smyslu 5 81 a 82 správního řádu ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 2]. Praha 5 prostřednictvím úřadu
městyse Březno
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