
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor

Oddě� lění�

Č .j.: MJ/53037/2020
Sp.zn.: MJ/47024/2020/03/ODSH/TOM                                                                     V Jěsění�ku dně 13.10.2020

Vyr�izujě/tělěfon: Toman/584 498 402

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

USNESENÍ O STANOVENÍ LHŮTY

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

(da� lě jěn "z�adatěl") podal dně 11.9.2020 z�a�dost o vyřazení č�a� sti pozěmní� komunikačě

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

z kategorie místní komunikace III. třídy

Silnič�ní� spra�vní� u� r�ad souč�asně�  v souladu s § 36 odst. 1 spra�vní�ho r�a� du rozhodl tak, z�ě z moči u� r�ědní�

s t a n o v u j e

lhu9 tu 5 dnů po doruč�ění� tohoto usněsění� u� č�astní�ku9 m r�í�zění� k poda�ní� na�vrhu9  du9 kazu9  a jiny�čh na�vrhu9 . 

Ž a� da�mě u� č�astní�ky r�í�zění�, aby uplatnili svě�  na�vrhy a du9 kazy do tě� to lhu9 ty. 

Do  podkladu9  pro  vyda�ní�  rozhodnutí�  lzě  nahlě�dnout  u  Mě�stskě�ho  u� r�adu  Jěsění�k  Jěsění�k,  odboru
dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�,  vě dněčh Po a St 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.,  v ostatní�čh
dněčh dlě tělěfoničkě�  něbo ě-mailově�  domluvy.

Něčha� -li sě ně�ktěry�  z u� č�astní�ku9  r�í�zění� zastupovat, pr�ědloz� í� jěho za� stupčě pí�sěmnou plnou moč. 

Ú@ č�astní�čí�  tohoto  spra�vní�ho  r�í�zění�  byli  urč�ěni  podlě  §  27  spra�vní�ho  r�a�du.  Vědlě  z�adatělě  mají�  toto
postavění� vs� ičhni vlastní�či pozěmku9 , na ktěry�čh jě situova�na vyr�azovana�  pozěmní� komunikačě a da� lě
vs�ičhni  vlastní�či  sousědní�čh  pozěmku9  a  stavěb  na  tě�čhto  pozěmčí�čh  vč�ětně�  pra�v  odpoví�dají�čí�čh
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vě�čně�mu br�ěměnu k tě�mto pozěmku9 m a stavba�m na ničh,  ktěry�m slouz� í�  vyr�azovana�  komunikačě k
zajis�tě�ní�  jějičh  nutně�  komunikač�ní�  potr�ěby.  Souč�a� stí�  tohoto  ozna�mění�  jě  situačě  vyr�azovaně�
komunikačě s vyznač�ění�m pozěmku, na ně�mz�  jě vyr�azovana�  komunikačě situova�na. Vzhlěděm k 

vělkě�mu poč�tu u� č�astní�ku9  r�í�zění� jsou tito u� č�astní�či o zaha� jění� r�í�zění� vě smyslu § 25 a  § 144 spra�vní�ho
r�a�du uvě�domě�ni věr�ějnou vyhla� s�kou. 

Odůvodnění: 

Podlě § 36 odst. 1 spra�vní�ho r�a�du mu9 z�ě spra�vní�  orga� n pro poda�ní� na�vrhu9  du9 kazu9  a jiny�čh na�vrhu9  v
r�í�zění� stanovit u� č�astní�ku9 m r�í�zění� lhu9 tu. Vzhlěděm kě lhu9 tě�  pro vyda�ní� rozhodnutí� a nutnosti posoudit
vč�as vs�ěčhny na�vrhy u� č�astní�ku9 , bylo rozhodnuto stanovit pro poda�ní� na�vrhu9  lhu9 tu uvěděnou vy�s�ě. 

Poučení:

Proti usněsění� o stanovění� lhu9 ty sě lzě odvolat do 15 dnu9  odě dně jěho doruč�ění� kě Krajskě�mu u� r�adu
Olomoučkě�ho krajě, a to poda�ní�m uč�ině�ny�m u Mě�stskě�ho u� r�adu Jěsění�k, odboru dopravy a silnič�ní�ho
hospoda� r�ství�. 

Podlě § 76 odst. 5 spra�vní�ho r�a�du odvola�ní� něma�  odkladny�  u� č�iněk.

Ing. Katěr�ina Ivanova�
vědoučí� odboru dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Příloha: 
- situačě 

Obdrží: 
Účastníci řízení: 

- žadatel 
1. Mě�sto Jěsění�k, Mě�stsky�  u� r�ad Jěsění�k, oddě� lění� majětku, ělěktroničky
- ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou (úřední deska)

2. Mě�sto Jěsění�k, Mě�stsky�  u� r�ad Jěsění�k, OVS, ělěktroničky 

Na vědomí:
3. Krajskě�  r�ěditělství� poličiě Olomoučkě�ho krajě, Dopravní� inspěktora� t Jěsění�k, IDDS: 6jwhpv6

Žaha� jění� spra�vní�ho r�í�zění� jě oznamova�no v souladu s § 25 a § 144 spra�vní�ho r�a�du věr�ějnou vyhla� s�kou a
vyvě�sí� na u� r�ědní� děsčě Mě�sta Jěsění�k. 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.
 

Vyvě�s�ěno dně: ………………………………                 Sějmuto dně: ………………………………….

Razí�tko, podpis orga� nu, ktěry�  potvrzujě vyvě�s�ění� a sějmutí� ozna�mění�:
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