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R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Sádek,  jako příslušný silniční správní úřad, podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  "zákon  o
pozemních komunikacích"),  rozhodl  v  řízení  o  žádosti žadatele Lucie Stejskalové nar.  7.12.1993
bytem Sádek č.p. 88, 261 01 Sádek ze dne 8.3.2023, ve věci zvláštního užívání místní komunikace ,
za účelem provádění výkopových prací takto:

Podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích

p o v o l u j e

zvláštní užívání místní komunikace – z důvodu stavby „výkopové práce – splašková kanalizace pro 
novostavbu RD na pozemku par.č. 74/8 k.ú. Sádek“

místní komunikace: 6c (Šikmá) parc. č. 420/1

zvláštní užívání komunikace: úplná uzavírka místní komunikace dne 17.3.2023 7:00 – 17:00

Toto rozhodnutí se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek :
1. Svislé dopravní  značení  bude osazeno podle závazného stanoviska PČR – Územní odbor

Příbram – Dopravní inspektorát.
2. V případě, že nastanou jakékoliv změny, je nutno toto neprodleně nahlásit na Obecní úřad

Sádek
3. Za užití veřejného prostranství bude uhrazen poplatek podle obecně závazné vyhlášky Obce

Sádek č.  2/2020, o místním poplatku za užívání  veřejného prostranství  ve výši 3,- Kč za
provedení  výkopových  prací.  Poplatek  je  splatný  do  28.3.2023  na  účet  Obce  Sádek
15122211/0100, VS 92023159.

O d ů v o d n ě n í :
Rozhodnutí bylo  vydáno na základě žádosti o povolení  zvláštního užívání  komunikace z

důvodu výše uvedené stavby ohlášené dne 8.3.2023, souhlasu správce místní komunikace Obce
Sádek.
Správní orgán posoudil Vaši žádost o povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace. Vzhledem k
tomu, že mu jsou dostatečně známy místní okolnosti, upustil od místního šetření a rozhodl jak je
uvedeno výše

P o u č e n í :
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Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, podáním u Obecního úřadu Sádek.

Karel Brůček
starosta obce Sádek

Správní poplatek byl vyměřen dle položky 36 a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.,  o správních
poplatcích, ve výši 100,- Kč a bude uhrazen na účet obce Sádek 15122211/0100 V.S.92023159

Přílohy:
1 x Situace s umístěním stavby
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