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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZŘÍZENÍ SJEZDU
Obecní úřad Sirá, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích"), a dále podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o
pozemních komunikacích, přezkoumal žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní
komunikaci zřízením sjezdu, kterou dne 2.8. 2021 podal
Jan Svejkovský, Vochov 292, 330 213
žadatel na základě plné moci a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu obce Sirá jako
vlastníka komunikace - podle § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 12
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
povoluje
připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu a nájezdu k místní komunikaci parc.č. 565
v katastrálním území Sirá za účelem zrealizování:
zřízení sjezdu a nájezdu na pozemek parc.č. 575/5, který vlastní Tomáš Páník, Sirá
čp.14, 337 01 a Vendula Hájková, Karla Vokáče 176, 3135/10, 338 08, Zbiroh z pozemku
komunikace parc.č. 565, která je ve vlastnictví obce Sirá.

Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
1. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu a nájezdu nesmí být způsobena
škoda na silničním tělese výše uvedené silnice a inženýrských sítích a vozovka silnice
nesmí být znečišťována.
2. Sjezd bude proveden dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jan Svejkovský,
Vochov 292, 330 213, IČO: 07676433, ČKAIT: 0202037.
3. V případě stavby technické infrastruktury (TI) pod vjezdem rozebere žadatel na své
náklady potřebnou část vjezdu.
4. Po dokončení stavby TI uvede žadatel vjezd na své náklady do původního stavu.
5. Obec se zavazuje, nejméně v jednoměsíčním předstihu upozornit žadatele na stavbu TI.
6. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani
stavební materiál nesmí být skladován na vozovce. Vozovka musí být udržována čistá.
7. Upozorňujeme, že i po dokončení stavby je vlastník sjezdu, nájezdu povinen zajišťovat
řádnou údržbu celého připojení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Žadatel: Jan Svejkovský, Vochov 292, 330 213
Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu): Obec Sirá čp.52, 337 01
Rozhodnutí

o námitkách: (pokud byly vzneseny)

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
 Návrhy a námitky účastníků nebyly vzneseny a k podkladům se nevyjádřili.

Odůvodnění:
Obecní úřad Sirá přijal Vaši žádost z 02.08.2021. Po prověření všech právních předpisů
rozhodl obecní úřad Sirá vyhovět a povolit připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu a
nájezdu k místní komunikaci parc.č. 565 v katastrálním území Sirá za podmínek stanovených
ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto
rozhodnutí.
Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu v Siré

Ing. Hana Nováková, starostka obce Sirá

Správní poplatek byl vyměřen podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí na účet
obce Sirá: 17721381/0100, VS 478512, poz. Poplatek zřízení sjezdu z p.č. 575/5 na p.č. 565.

