
sbecní úřad kravska
si|niční správní úřad pro místní kornunikace

Kravsko 12, 671 5j. Kravsko

Ylrv

VEREJNA VYHLASKA
Toto oznámení musí být v}r,rěšeno na úřednídesce na dobu nejméně 15-ti dnů.
Patnácbim d*enr po vyvěŠertíse písernnost povaŽuje za doručenou,
VyvěŠeno dne: ,{'í ["r lt rJ,

S*jrnuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Oprávněná ú,řední osoba: Mgr. František Moučka

RozHoDlt§TÍ
CIb*cní úřad Kravsko, jako přísíušný sílniční správní uřad podle ustanovení § 4S. odst.
5, pís. a) zákona č.13ll997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějšír:h
předpisů, rozhodl podle § 3, odst. I) a2} zákona č. 13í199? Sb,, a podle § 67
zákonač.580/2004 Sb,, Správní řád a na základě žádosti Obce Kravsko, Kravsko 12,
podané dne 28.05,2818 zaYazule pozemní komr.rnikace v rámci katasŤálního území
Kravsko na záktadě jejich určení, dopravního významu a stavebně technickéhc
vybavgry_takt§:

azna-
čení:

Druh: Třida: Povrch:
šir*
(m},

Sálka

{rn},

Piocha

tm2i:
Poznámka:

Lc místní l1i. obaíované kamenivo 4,5 1i 333

2c místní lll. asfa ltobeton ?§ 155 543
ar nTístní lll obaiovane kan:enivc 4,* 4$5 188

4c místní lll. asfaltobeton ?q 55 193

5c rrrísiní tt!, asfaitobeton 3.].,ú +f 495

6c místní lll" asfaltobeton Áq 60 77a

7c rnístní lNl. asfaltobeton qn ?fi 324 parkoviště

8c místní ltl. asfaltobeton 2q, 103 251,

9c místní llt}tí. asfaltobetcn 3,5 É3 271
10c rnístní l ll, asfaltobeton 3,5 t23 43t
l.l, L místní i ll- asfaltobetcn 3,5 115 4ú3

17c rnístní lll asfaltobeton 4,a 45 18B

13c míst*í llí asfaltobeton 3,0 47 1A1
lŤl

14c místní lll asfaltobeton )rU 90 2va
]"5c místní l1l. asfaitabetan 4,§ &2 ž48

1"6c místní }ll obalované kamenivo 4,0 32 t28
-LJL rníst*í ítl asfattobeton 5,ú 44 Lzu
],8c nrístní lll, asfa!tobeton ?q 45c 3" 575
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].9c r*istní ill. asfaitobetcn 3,0 6ú 1čU

20c rnístní lll asfaltobeton ?q 115 403

2]_c rníst*í tlř. asíalťobet*n 4,0 43 196

22c místní lll. asfaltobeton 3,0 41 123

23c místmí {i l, asíaltcbet** ?n 55 1Áq

24c nrístní Itl. asfaltobeton 4,0 85 340
7§r rrrístní [§f- asíaltobetcrr 2,8 98 1J+

26c místní lll asfaltobeton 3,5 76 266
r,,eístní t li" asfaltobeton {,U 64 Z58

?&e místní lll. asfaltobeton 3,0 121" 263

V9c rl'lístní lll" asfaliobeton 4,o ].51 Ol,}+

30c místní l]l
lll, asfaltobeton 10,0 30 300

31c nrístní lll. asfaiíobeton 3,0 41 123

32c místní llt. asfaltobeton 4,a 387 1 548

.f Jt- n*ístrtí !*l. asfaltabeton 5,U 35 ú5
34c místní lll asfaltobeton 3,5 zt 74

l iíUa účelová nezpevněn,i 7,5 422 1ú55

uz účelová asfaltobeton 7,5 27 68
li2 účelová nez§evnenv 1trL,) 87

,}í a

{,}4 účelcvá nezpevněný 7q L7a 425
liq učelová nezpevnéný ]q 16§ 4ffi
U6 účelová nezpevněný 3,0 59] L791
1 1,1 účelová betonové paneiy 3,5 315 i 1UJ

U8 účelová nezoevněný 2,5 103 25B

U9 účelová nezpevněný 15] 393

U10 účelová nezpevněný z,5 tu 260

U11 *čelová obalované kamenivo ,rtr
]-38 345

U12 účelová zámková dlažba 3,0 30 90 parkoviště

i.}13 účelová asfaltobetcn 3,5 L+ w
U1,4 účelová zámková dlažba 6,0 N 2N
l tlfU!J účelová í,}eZpevn9nv 7,5 933 2333
U16 účelová ne zpevne nv 2,7 126 34a

účeí*vá rrezpevněný
.)q

53 j"33

U1l-M01 karnenná konstrukce 2,5 6 14

,J3,&M02 železobetcncvá
konstrukce

9 23

Uvedené místní kor*unikace jsou pclohopisně zakresleny v rnapě Pasportu místníchkcrnunikacÍ,
l_<terá je nedilnou součástí tohoto rozhodnutí.
Učastníci řízeni, na něž se vztahuje rszhodnutísprávního orgánu;
Obec Kravskc, Kravsko 12, 67t 51 Kravsko.
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§d&vodnění:
Obecní úřad Kravsko. sílniční správní úřad obdržel dne 28.05.2018 žádost o stancvení
místních komunikací v k,ú" Kravskot Správní orgán zahájil {ízeni podle §4B, *dst. 5,
pís. ai zákona č. L3lt397 Sb,, 0 pozemních komunikacích a zařadit pozerrrní
komunikacev rámci své pŮsabnosti, v katastrálním úzerní Kravsko, do kategorie místní
komunikace. ?Yl zaťazení siiniční správni úřad rozhodoval na základě Pasportu
dopravního značeníObce Kravskon v němž jsau uvedeny základní pararnetry pozemních
komurlikací a podie vlaslního šeření na místě samérn. Dále pak byl brán zřetel na tc,
k čemu je kornunikace určena. na její dopravní rrýznam v katastrálním úzerni
a stavebně technické vybaveníkomunikace, Silniční správní úřad na základě provedené
správní úvahy dospěl kzaYazení místních komunikací, jak je uvedeno ve v/roku tohoto
rozhodnutí" §ilniční správní úřad dáte připouští možnost, podle § 3, *dst, 2o

z.č. 1311997 Sb., dojde-li ke změně dopravního rrýznamu nebo určení pozemní
konnr.lnikac*, r*zirodnout znovu a změnít toto zařazeni,
Při vymezování okruhu účastníků řízení silniční správní úřad dospěl k názoru, že tímto
r*zhcdnutím moh*u být přímo dotčeny ve svlch právech *ebo pcvinnostach osoby
(účastníci Yizení), Keré správnímu orgánu nejsou známy (§ Z5,odst. 1), proto správní
orgán přikročit k doručení veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Proti tonruto rozhodnutí se lze cdvolat ve lhůtě d* 15 dnů ade dne jeho oznámenl
k silničnímu správnímu úřadu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlern
v Brně, Zerotínovo nárn.3l5. podánírn u zdejšího, správníh* orgánu" První den lhůty je
den následující po dni omámení. Odvolání se podává s potřebným pačtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zŮstal správnímu orgánu a aby každý účastník dcstal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na
náklady účastníka,
8dvoláním lze napadnout v-lirokovou část r:ozh*dnutr, jedrrotliv} ",r}rok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné, Podané
odvolání má v so*ladu s § §5, odst. 1o správního iádu, odkladn,ý účinek,

';:r,ň"F2
Obdrží: ^::tafi§}* ,

UČastníci {dodejky}: Obec Krcvsko, Kravsko L?,67151 Kravsko
Další účastnícl ffzertí v k" ú. Kravskc dte § Z5 zákona e, 5§efi*S4 5b., správrtířro
řádu, prostředrr}ctvírrr veřejné ryhfášky.
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{:
. František Moučka,

uřad Kravsk*,


