
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Č� .j.: MJ/52990/2020
Sp.zn.: MJ/47024/2020/02/ODSH/TOM                                                                     V Jesení�ku dne 13.10.2020

Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402

Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724, 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Město Jeseník, sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724, 
v zastoupení� Městský úřad Jeseník, oddělení majetku

(da� le jen "z�adatel") podal dne 11.9.2020 z�a�dost o vyřazení č�a� sti pozemní� komunikače

 č�a� st mí�stní� komunikače III. tr�í�dy na ul. Raisova na pozemčí�čh  parč.č�. 2467/9 a 944, k. u� . Jesení�k viz.
pr�í�loha

z kategorie místní komunikace III. třídy

Dnem  poda� ní�  z�a� dosti  bylo  zaha� jeno  r�í�zení�  o  vyr�azení�  pozemní�  komunikače  z  kategorie  mí�stní�
komunikače III. tr�í�dy podle § 3 za�kona č�. 13/1997 Sb., o pozemní�čh komunikačí�čh, ve zne�ní� pozde� js� í�čh
pr�edpisu:  (da� le jen „za�kon“).

Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�, jako silnič�ní� spra�vní� u� r�ad pr�í�slus�ny�  dle
§ 40 odst. 5 pí�sm. b) za�kona, v souladu s § 47 odst. 1 za�kona č�. 500/2004 Sb., spra�vní� r�a� d, ve zne�ní�
pozde� js� í�čh pr�edpisu:  (da� le jen „spra�vní� r�a� d“), 

o z n a m u j e

zaha� jení� r�í�zení� o zar�azení� pozemní� komunikače do kategorie mí�stní� komunikače u� č�astní�ku: m r�í�zení� a
dotč�eny�m spra�vní�m u� r�adu: m. Vzhledem k tomu, z�e je silnič�ní�mu spra�vní�mu u� r�adu dobr�e zna�mo urč�ení�,
dopravní� vy�znam a stavebne�  tečhničke�  vybavení� dotč�eny�čh komunikačí� a z�a� dost poskytuje dostateč�ny�
podklad pro její� posouzení�, upous�tí� se od ohleda�ní� na mí�ste�  a u� stní�ho jedna�ní�. 
Silnič�ní� spra�vní� u� r�ad souč�asne�  oznamuje u� č�astní�ku: m r�í�zení�, z�e souč�a� stí� podane�  z�a� dosti byly vs�ečhny
podklady pro vyda�ní� rozhodnutí� ve vy�s�e uvedene�  ve�či a z�e ve ve�či bude  vyda�no rozhodnutí�, ktere�  Va�m
bude v souladu s § 72 spra�vní�ho r�a� du ozna�meno.

Ú> č�astní�či  r�í�zení�  mohou  nahlí�z�et  do  podkladu:  rozhodnutí�  (Me�stsky�  u� r�ad  Jesení�k,  odbor  dopravy  a
silnič�ní�ho hospoda� r�ství�, ve dnečh Po a St 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., Ú> t a Pa�  8:00 – 12:00hod., v
ostatní�čh dnečh dle telefoničke�  nebo e-mailove�  domluvy).
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 Poučení:

Ú> č�astní�či  jsou  opra�vne�ni  navrhovat  du: kazy  a  č�init  jine�  na�vrhy po čelou  dobu  r�í�zení�  az�  do  vyda�ní�
rozhodnutí�.  Ú> č�astní�či mají�  pra�vo vyja�dr�it v r�í�zení�  sve�  stanovisko. Ú> č�astní�či se mohou pr�ed vyda�ní�m
rozhodnutí� vyja�dr�it k podkladu: m rozhodnutí�, popr�í�pade�  navrhnout jeho doplne�ní�.
Nečha� -li se ne�ktery�  z u� č�astní�ku:  zastupovat, pr�edloz� í� jeho za� stupče pí�semnou plnou moč.

Ing. Kater�ina Ivanova�
vedoučí� odboru dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� 

Příloha: 
- situače 

Obdrží: 
Účastníci řízení: 

- z�adatel a vlastní�k dotč�eny�čh nemovitostí�
1. Me�sto Jesení�k, Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, odde� lení� majetku, elektroničky

-   ostatní� u� č�astní�či r�í�zení� ver�ejnou vyhla� s�kou (u� r�ední� deska)
2.  Me�sto Jesení�k, Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, OVS, elektroničky 

Zaha� jení� spra�vní�ho r�í�zení� je oznamova�no v souladu s § 25 a § 144 spra�vní�ho r�a� du ver�ejnou vyhla� s�kou a
vyve�sí� na u� r�ední� desče Me�sta Jesení�k. 

Toto ozna�mení� musí� by� t vyve�s�eno po dobu 15-ti dnu: .
 

Vyve�s�eno dne: ………………………………                 Sejmuto dne: ………………………………….

Razí�tko, podpis orga�nu, ktery�  potvrzuje vyve�s�ení� a sejmutí� ozna�mení�:
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