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ROZHODNUTÍ
o zařazení vybraných pozemních komunikací do kategorie místní
komunikace
Obecní úřad Lčovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm. a/ zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o pozemních komunikacích), na základě zpracovaného aktualizovaného pasportu místních
komunikací obce Lčovice zpracovaného Pavlem Marešem, Dukelská 491, Strakonice II,
schválení vlastníka příslušných místních komunikací dne 10. 1. 2020 usnesení Zastupitelstva
obce číslo 9/4 v souladu s ustanoveními § 3, odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích
a § 2, 3 a 5 vyhlášky MDS č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací,
v platném znění (dále jen vyhláška)

Zařazuje
vybrané úseky komunikací
11c
U č.p.95
s povrchem asfaltovým v celkové délce 0,139 km, parcelní čísla k.ú. Lčovice 1174/1, 673/7,
část parcely.1158/1, 673/20 do kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6, odst.2, písm. c)
zákona o pozemních komunikacích).
1d
Za č.p.95
s povrchem nezpevněným v celkové délce 0,095 km, parcelní čísla k.ú. Lčovice 673/7 do
kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6, odst.2, písm. d) zákona o pozemních
komunikacích).
Tyto úseky jsou součástí zpracovaného aktualizovaného pasportu místních komunikací
zpracovaného podle vyhlášky § 5 vyhlášky.
Odůvodnění:
Obec Lčovice (IČ: 00583324) zajistila zpracování aktualizace pasportu místních komunikací,
která byla schválena zastupitelstvem obce dne 10. 1. 2020 usnesením číslo 9/4. Důvod změny,
je změna užívání výše uvedených úseků komunikací v části obce Lčovice, jako přístupu
nejenom k zemědělským pozemkům, ale i k pozemkům rodinných domů pro jejich obsluhu.
V současnosti je komunikace 11c s asfaltovým povrchem, komunikace 1d s nezpevněným
povrchem, který slouží jako přístup k pozemkům číslo 673/5, 673/6 pro pěší, se smíšeným
provozem.
Tímto rozhodnutím dochází k souladu fyzického stavu se stavem právním a k odstraněním
pochybností, zda jde o úsek místní nebo účelové komunikace. Protože předložený
aktualizovaný pasport pozemních komunikací splňuje požadavky § 5, odst. 3 vyhlášky
a zařazení místních komunikací do kategorie odpovídá § 6 zákona o pozemních komunikací
a § 2 a 3 vyhlášky rozhodl Obecní úřad Lčovice tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke
Krajskému úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice, prostřednictvím obecního úřadu Lčovice.
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