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Č. j.: OUB/0294/2019
V Babicích, dne 12.6.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Obecní úřad Babice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost, kterou dne 12.6.2019 podal
Obec Babice, IČO 00240028, Na Návsi 6, 251 01 Babice
(dále jen "žadatel") a rozhodl se souhlasem vlastníka komunikace Obce Babice ze dne 12.6.2019,
podle § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
p o v o l u j e ú p l n o u u z a v í r k u části komunikace Topolová v obci Babice
z důvodu uspořádání akce "otevření hřiště“
V rozsahu: mezi ulicemi Kruhová a Sportovní
Dne: 15.6.2019
a n a ř i z u j e objízdnou trasu pro veškerou dopravu obousměrně:
směr od ulice Starobabická – ulicí Ke Hřišti a dále od ulice Starobabická – ulicí K Lesu
Odpovědná osoba: Jan Chadraba, telefon 323660994
Pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky:
1.
Žadatel je povinen zajistit dostupnost na sousední nemovitosti.
2.
Za průběh uzavírky a zvláštního užívání zodpovídá žadatel.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Babice, IČO 00240028, Na Návsi 6, 251 01 Babice

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 12.6.2019 žádost o povolení uzavírky a objížďky v souladu s 40 odst.1 vyhlášky
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil podle § 24 odst. 2 písm. a) až c)
zákona o pozemních komunikacích, povolil zvláštní užívání, uzavírku a nařídil objízdnou trasu za
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro
vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.

Jan Chadraba
starosta obce

