
oBEcNí únno BRLoH
č.p.69, 53501 Brloh
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Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
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Datum: 12.9.2022

Žadatet:
obec Brloh, lč:00273384, zastoupené starostou Alešem Drahokoupilem, Č.p. 69, 53501 Brloh

vEŘEJNÁ wnlÁšxn
ozNÁmeruí

o zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikace do kategorie místní
komunikace

obecnímu úřadu Brloh, jako příslušnému silničnímu správnímu Úřadu Podle § 40 odst. 5 PÍsm.

b) zákona č. 13l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen

,,zákono pozemních komunikacích"), podala dne 5.9.2022Obec Brloh, se sídlem Č.P,69,53501
'b;;h, id: 00273384 zastoupená starostou obce Alešem DrahokouPilem Žádost o vYdání

rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízeni,

předmětem zařazení do kategorie místní komunikace jsou komunikace v místních Částech obce

Brloh v katastrálních územích Benešovice u přelouče a Brloh u přelouóe, dle pasportu místních

komunikací zpracovaného spoleóností GAP Pardubice s.r.o., v březnu 2019. DŮvodem Žádosti je

uvedenífaktického stavu do souladu se stavem právním,

obecní úřad Brloh , jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací PřísluŠný Podle § 40

odst. 5 zákona e. ótl997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších PředPisŮ (dále jen

,,zákon o pozemních komunikacích"), oznamuje v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona ě,
'óoolzooa'Sb., 

správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,sPrávní řád") zahájeni říze.ní

účastníkům řízení a ootčenym orgán'ům. .lótit<oZ podle § 49, odst. 1 správního řádu Povaha věci

nevyžaduje ohledání na mistě a ústní jednání, upouští se tímto od Ústního jednání a místního

šetření.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a úóastníci řízeni své námitkY, PoPříPadě
důkazy nejpozději

do 15 dnů ode dne doručenítohoto oznámení,

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě dŮkazŮm nebude Přihlédnuto,

sídlo: č,p. 69, 53501 Brloh, lČ: 00273384, č,ú.: 1132456110100

wvwv.brloh,net., e-mail: brlohou@volnv.cz, tel.: 775907598
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Do podkladů rozhodnutí (pasportu místních komunikací) lze nahlédnout na Obecním ÚraOC
v Brlohu, č.p. 69, 53501 Brloh, v pondělí od 18:00 -20:00 hod., nebo na webových stránkách obce
it:li,l :§.,?i iiil_i,,t,l i.:,t v s€ koi d oku m e nty o bce.

Silniční správní úřad konstatuje, že shromáždil všechny podklady pro rozhodnutí, tedy ukonČil
obstarávání podkladů rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení §36 odst. 3 mají účastníci řízení moŽnost
se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění,
popřípadě navrhnout jejich doplnění. Silniční správní úřad poskytuje účastníkŮm řízení možnost
k uplatněnítohoto pravá, a to ve dnech od 17J|0.2022 do 21.10.2022 na Obecním ÚraOe v Brlohu,
č.p.69, 53501 Brloh, vpondělí od 18:00 -20:00 hod., popř. vjiný termín na základě vzájemné
telefonické dohody. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutÍ.

protože se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řizení, oznamuje se zahájenísprávního
řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 144 zákona č, 500/2004
Sb., správní řád, která bude vyvěšena po dobu 1S-ti dnů na úřední desce Obecního úřadu Brloh,

Den vyvěšení a sejmutí se do lhuty nezapočítává.

Poučení:

účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Dotčené orgány mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před

vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplněnÍ.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

oÚ gRLoH
Brloh 69

Přeloučá35 0

lng. Luboš Minařík

místostarosta obce

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

oú rnrorr
Brloh 69

Fřelouč 535 01

Razítko, podpis orgánu, ktený potvzuje vyvěšení a sejmutí oznámení,

1z 09. M
.,,.. /lA*L Sejmuto dne:
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Obdrží:

Účastníci řízení - žadatel, vlastníci pozemků pod komunikacemi §27, odst. t SŘ 1OoOelka, datová

schránka):

Obec Brloh, č,p. 69, 53501 Brloh
Státní pozemkový úřad, |DDS. z49per3
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, lDDS: ffhk8fq

Jirásek Petr, Svídnice 73, 538 24 Svídnice
Šolcová Gabriela, Stavařov 86, 53009 Pardubice
Třísko Pavel, Staré Holice 456, 53401 Holice
Třísková lva, Dubánkova 181,53006 Pardubice
Marek Milan, Brloh22,53501 Brloh
Jeníček Miroslav, Brloh 44, 53501 Brloh
Nalezinková Vladimíra, Brloh 81, 53501 Brloh
Čtvrtečka Ondřej, Pardubická 1455, 53501 Přelouč
Solilová Anna, prodloužená 1473,535 01 Přelouč
Kaplanová Drahuše, Brloh 41, 53501 Brloh

ostatní účastníci řízení §27, odst. 2 SŘ 1obdrží veřejnou vyhláškou)

Vlastníci přilehlých nemovitostí v obci

Dotčené orány:

Krajské ředitelství policie pardubického kraje, Dopravní inspektorát Policie, lDDS: ndihP32

Dále obdží:

1x úřední deska obecního úřadu Brloh
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katastrální území Benešovice u přelouče a Brloh u přelouče

Poř.
č.

Třída Název (popis) komunikace Celková
délka (m)

1c lll Usek začíná u č. p, 14. Vede severním směrem a u č. p. 't1 se stáčí
na východ. U zemědělského objektu se úsek stáčí na jihovýchod a
končí na křížení se silnicí llll32214 u č. p. 25.

740

2c lll Úsek začíná na křížení MK 3c a MK 4c u č, p 77, Vede
severovýchodním směrem a končí polní cestou u č. p. 74

200

3c lll Úsek začíná na křížení silnice lll/33811 u č. p. 72. Na začátku úseku
se napojujíchodníky 1d,2d a 11d. Vede severovýchodním směrem a
končí na křížení MK 2c a MK 4c u é. p.77.

55

4c lll Úsek začíná na křížení MK 2c a MK 3c u č. p 67 Na komunikaci
navazují chodníky 2d a 3d. Vede jihovýchodním směrem a podél
komunikace vedou chodníky 4d a 5d, Usek končí na křížení se silnicí
|lll32214 a chodníků 6d a 8d u č. p, 13.

160

5c lll Úsek začíná křížením silnice lllt32214 a chodníků 9d a 10d u č. p, 4.
Vede jihovýchodním směrem, kde podél komunikace vedou chodníky
9d a 10d, Končí na křížení MK 6c a MK 7c u č. p, 39.

117

6c lll Úsek začíná na křížení MK 5c a MK 7c u č. p. 7. Na začátku úseku
vede podél komunikace chodník 10d, ktený ještě před zatáčkou končí.
Úsek vede jihovýchodním směrem u č. p. 11 se
stáčí na severovýchod a za otáčkou opět vede jihovýchodním až
iižním směrem. Končí vjezdem do dvora u rodinného domu é. p.44.

298

7c lll Úsek začíná na křížení MK 5c a MK 6c u č. p. 7. Vede jižním směrem
a končí na mostu M1, kde na ni navazuje MK 8c u č. p. 43.

45

8c lll Úsek začíná za mostem M1 kde navazuje na MK 7c u č. p 43 Vede
jižním směrem a končí na křížení MK9ca MK 10c u č. p.28

100

9c lll Úsek začíná na křížení MK 8c a MK 10c u č. p 28. Vede
jihovýchodním směrem a za zatáčkou vede severovýchodním
směrem. Končí soukromou cestou k č. p. 54,

85

10c lll Úsek začíná na křížení MK 8c a MK 9c u č. p. 28. Vede jižním směrem
a končí na křížení MK 11c a MK 12c u ó. p 42

98

11c lll Úsek začíná na křížení MK 10c a MK 12c u ó, p 42 Vede východním
směrem a u č. p. 41 se stáčí na severovýchod. Končí soukromou
cestou vedoucí k č. p. 55.

125

12c lll Úsek začíná na křížení MK 10c a MK 11c u č. p 42. Vede
jihovýchodním směrem a končí dvorem u č. p. 37.

117

13c lll Úsek začíná na křížení silnice llll32214 u č. p. 95. Podél části úseku
vede chodník 9d. Úsek vede jihozápadním směrem a končí na křížení
s MK 14c a MK 15c u č. p, 51.

70

14c lll Úsek začíná na křížení MK 13c a MK 15c u č. p,51, Vede
jihovýchodním směrem a končíslepou ulicí u č. p. 60.

113

15c lll Úsek začíná na křížení MK 13c a MK 14c u č. p.51. Vede
jihozápadním směrem a koněí polnícestou u č. p.71.

100

16c lll Úsek začíná na křižovatce s MK 7c u mostku přes Brložský potok u

č.p, 43. Pokračuje jihozápadním směrem a končí u vjezdu k
obiektu č.p. 88.

113

17c lll Úsek začíná na silnici llll32214 u č.p. 50 naproti MK 4c. Pokračuje
jihovýchodním směrem a za č.p. 13 se pravoúhlou zatáčkou stáčí k
severovÝchodu, kde končí u hranice obiektu č.p. 19.

73

18c lll Úsek začíná na křížení s MK 8c u č.p. 43 a mostku přes Brložský
potok. Vede jihozápadním směrem po pravém břehu potoka
a končí u oploceníobjektu e.č. 87,

92

Stránka 4 | 5



č.j.:2OI/2O22

Poř.
č.

Třída Název (popis) komunikace Celková
délka (m)

1d lV Úsek začíná na napojení na MK 3c u č. p.72. Vede severovýchodním
směrem podél komunikací MK 3c a MK 2c. Úsek končípolní cestou u
ě. p.74.

253

2d lV tJsek začíná na křížení s chodníkem 11d u č. p. 69 (obecní úřad).
Vede severovýchodním směrem podél MK 3c a končí na křížení MK
3c s MK 4c. Na úsek se napojuje chodník 5d u č. p.77.

55

3d lV Úsek začíná na křížení s MK 4c a chodníkem 4d u č.p. 77.Vede
severovýchodním směrem podél MK 2c a končí travnatým porostem
za č. p.78.

60

4d lV Úsek začíná u křížení MK 2c a MK 4c u č. p, 77, Usek je zde napojen
na chodník 3d. Vede jihovýchodním směrem podél MK 4c a končí na
křížení chodníku 6d u č. p. 13.

155

5d lV Úsek začíná na křížení MK 3c a MK 4c u č. p 67. Usek je napojen na
chodník 2d. Vede jihovýchodním směrem podél MK 4c a končí
na kříženís chodníkem 8d u č. p. 13.

,t50

6d lV Úsek začíná napojením se na chodník 4d u MK 4c u č, p. 92. Usek
vede severovýchodním směrem podél silnicellll32214 a končí
výiezdem u č. p, 25. Dále na úsek navazuje chodník 7d,

107

7d lV Úsek začíná u vjezdu u č p. 25. Vede severovýchodním směrem
podél silnice Ull32214 a končí příjezdovou cestou k ě. p. 22

84

8d lV Usek začíná nakřížení s MK 4c a chodníkem 5d u č. p. 76. Vede
jihozápadním směrem podél silnice llll32214 a končí u rodinného
domu č. p.49

45

9d lV Úsekzačíná podél MK 13c u č, p. 51. Vede severouýchodním směrem
a u zatáčky MK 5c se stáčíjihovýchodním směrem. Úsek vede podél
silnice llll32214, Usek končí u ě. p. 48.

152

10d lV Úsek začíná u silnice llll32214 u č. p. 4. Vede jihovýchodním směrem
podél MK 7c a MK 8c a končí před zatáčkou MK 8c u č. p. 39.

133

11d lV Úsek začíná u silnice llll32214 u č. p. 4. Vede jihovýchodním směrem
podél MK 7c a MK 8c a končí před zatáčkou MK 8c u č. p. 39.

151

12d lV Chodník zaéíná na křižovatce MK 5c se silnicil||l32214 u č,p. 4. Vede
severovýchodním směrem podél silnice llll32214 a končí u
vchodu do hospody U Vavřince.

67

13d lV Chodník začíná u objektu bývalé samoobsluhy (č,p. 50) a vede
severovýchodním směrem podél silnice llll32214 až ke konci
zástavby směrem na Benešovice, kde končí u oplocení objektu č.p.
83,

165

14d lV Chodník začíná cca 20m naproti č.p. 49 před křižovatkou silnice
lll/33811 a silnice llll32214 na iižní straně silnice lll/33811, Vede
podél silnice do křižovatky a stáčí se od západu k jihu a končí cca2Om
zakřižovalkou naproti č.p.85 u silnice llll32214.

57
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