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ROZHODNUTÍ
o vyřazení pozemní komunikace, v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce, z kategorie
místních komunikací veřejnou vyhláškou
Dne 5.12.2016 bylo u Městského úřadu Deštná učiněno podání navrhovatele ve věci
vyřazení pozemní komunikace ze sítě místních komunikací.
Městský úřad Deštná jako věcně a místně příslušný silniční správní orgán podle §40,
odst. 5, písm. a/ zákona o správním řízení (v úplném znění) vydává po provedeném správním
řízení toto
rozhodnutí
o vyřazení pozemní komunikace v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce z kategorie místních
komunikací, protože již neslouží místní dopravě na území obce a její určení, dopravní význam
a technické vybavení nesplňují podmínky pro zařazení do této kategorie. Vyřazuje se tato
pozemní komunikace:
- komunikace na parcele č. 624/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
190 m , zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území Deštná u Jindřichova Hradce ve
vlastnictví města Deštná.
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Odůvodnění
Městský úřad Deštná obdržel žádost města Deštná o vyřazení části ulice Sadová (p.č.
624/5) z kategorie místní komunikace.
Jedná se o nezpevněný pozemek s využitím jako zahrada, který je dlouhodobě
pronajatý. Komunikace neslouží jako přístupová komunikace a není na ní umožněn provoz.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15-ti dnů od jeho zveřejnění na úřední desce
městského úřadu odvolání Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím Městského
úřadu Deštná.

David Šašek, DiS.
starosta

Obdrží:
Účastníci řízení dle §27 odst. 1 zákona č. 500/2004, v platném znění
Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná
Účastníci řízení dle §27 odst. 2 zákona č. 500/2004, v platném znění
Veřejnou vyhláškou na úřední a elektronické desce

