
OBECNí ÚŘAD HORŠICE
Hor š i c e 7, 334 55, tel:377 986 666,e-mail: horsice@obec-horsice.cz

Č.j.: 57/14-2
V Horšicích, dne 19.5.2014

Investor: Zdeněk Bauml, Horšice čp. 71, 334 55

ROZHODNUTí
Obecní úřad Horšice, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40

odst. 5 písmo c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen" zákon o pozemních komunikacích ") rozhodl takto:

V řízení o žádosti ze dne 19. května 2014, kterou podal pan Zdeněk Bauml,
nar. 7.11.1982, Horšice čp. 71 334 55 o povolení připojení sousední nemovitosti,
které bude sloužit jako sjezd na pozemek parc. č. 430/31 v k.ú Horšice, připojení
k místní komunikaci parc. č. 853/7 v k.ú. Horšice, kde dalším účastníkem správního
řízení je Obec Horšice, Horšice čp. 7, 334 55 , rozhodl podle § 10 odst. 4 písmo b)
zákona o pozemních komunikacích, rozhodnutím podle § 149 zákona Č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") tak, že

povoluje
se souhlasem vlastníka (správce) komunikace Obce Horšice, Horšice čp. 7, 334 55
ze dne 19. 5. 2014 a souhlasem příslušného orgánu Policie ČR, KŘ DI Plzeň-jih,
Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň (č.j. KRPP-60812-1//ČJ-2014-0311 06-48, ze dne
9. 4. 2014), připojení sousední nemovitosti, které bude sloužit jako sjezd pro vozidla
sk. 1 k novostavbě na pozemek parc.č. 430/31 v k.ú. Horšice, připojení k místní
komunikaci parc.č.853/7 v k.ú. Horšice:

1) Připojení k místní komunikaci - bude umístěno a realizováno dle
předložené dokumentace.

2) Povrch připojení musí plynule navazovat na povrch místní komunikace a
musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně
vytékání vody na silnici.

3) Do rozhledových polí nebude vysazována vegetace ani umisťovány jiné
překážky, které by narušovaly nebo později mohly narušit rozhledové
poměry.

4) Otevírání vrat bude řešeno dovnitř pozemku investora, bez zásahu do
. komunikace, šíře sjezdu 3,2 m, odsazení vjezdových vrat 5,5 m od vnější
hrany přilehlé pozemní komunikace.

5) Vlastník sousední nemovitosti je povinen zajišťovat řádnou údržbu celého
připojení.

Odůvodnění
Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť

silniční správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.



Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15

dnů ode dne jeho doručení k Městskému úřadu v Přešticích, odbor dopravní a
silničního hospodářství, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Horšice.

Odvolání má odkladný účinek.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení. Stavba připojení sousední

nemovitosti bude povolena příslušným stavebním úřadem.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí v příkazním řízení doručeno

poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1
správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý
den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí
této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání
nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už
od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Proti výrokové části tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81
správního řádu odvolání, ve kterém uvede náležitosti uvedené v § 37 odst. 2
správného řádu a údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů, ode dne jeho oznámení
k Městskému úřadu v Přešticích, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním
učiněným u Obecního úřadu Horšice, odboru správního a dopravního. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Horšice. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Před vydáním rozhodnutí byl zaplacen správní poplatek ve výši SOD,· Kč dle
položky č. 36 písmo c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných
správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení žadatele:
Rozhodnutí OÚ Horšice, č.j. 57/14-2 jsem převzal osobně dne 21.5. 2014 a
prohlašuji, že se vzdávám lhůty na odvolání proti tomuto rozhodnutí. ~

Obdrží:
Účastníci řízení -
Obec Horšice, Horšice čp. 7, 334 55
Zdeněk Baurnl, Horšice čp. 71 - převzal osobně

Dotčené orgány: datovou schránkou
Policie ČR, KŘ DI PJ, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň

Na vědomí
- MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování
-vlastní k založení


