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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
(dále jen "žadatel") podal dne 11.9.2020 žá dost o vyřazení čá sti pozemní komunikace
čá st místní komunikace III. třídy na ul. Raisova na pozemcích parc.č. 2467/9 a 944, k. ú . Jeseník viz.
příloha
z kategorie místní komunikace III. třídy
Dnem podá ní žá dosti bylo zahá jeno řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní
komunikace III. třídy podle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dá le jen „zá kon“).
Městský ú řad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodá řství, jako silniční správní ú řad příslušný dle
§ 40 odst. 5 písm. b) zá kona, v souladu s § 47 odst. 1 zá kona č. 500/2004 Sb., správní řá d, ve znění
pozdějších předpisů (dá le jen „správní řá d“),

oznamuje
zahá jení řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace ú častníků m řízení a
dotčeným správním ú řadů m. Vzhledem k tomu, že je silničnímu správnímu ú řadu dobře známo určení,
dopravní význam a stavebně technické vybavení dotčených komunikací a žá dost poskytuje dostatečný
podklad pro její posouzení, upouští se od ohledá ní na místě a ú stního jedná ní.
Silniční správní ú řad současně oznamuje ú častníků m řízení, že součá stí podané žá dosti byly všechny
podklady pro vydá ní rozhodnutí ve výše uvedené věci a že ve věci bude vydá no rozhodnutí, které Vám
bude v souladu s § 72 správního řá du ozná meno.
Ú častníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský ú řad Jeseník, odbor dopravy a
silničního hospodá řství, ve dnech Po a St 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., Ú t a Pá 8:00 – 12:00hod., v
ostatních dnech dle telefonické nebo e-mailové domluvy).
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č.j. MJ/52990/2020
Poučení:
Ú častníci jsou oprávněni navrhovat dů kazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydá ní
rozhodnutí. Ú častníci mají právo vyjá dřit v řízení své stanovisko. Ú častníci se mohou před vydá ním
rozhodnutí vyjá dřit k podkladů m rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá -li se některý z ú častníků zastupovat, předloží jeho zá stupce písemnou plnou moc.

Ing. Kateřina Ivanová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodá řství
Příloha:
- situace
Obdrží:
Účastníci řízení:
- žadatel a vlastník dotčených nemovitostí
1. Město Jeseník, Městský ú řad Jeseník, oddělení majetku, elektronicky
- ostatní ú častníci řízení veřejnou vyhlá škou (ú řední deska)
2. Město Jeseník, Městský ú řad Jeseník, OVS, elektronicky
Zahá jení správního řízení je oznamová no v souladu s § 25 a § 144 správního řá du veřejnou vyhlá škou a
vyvěsí na ú řední desce Města Jeseník.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů .

Vyvěšeno dne: ………………………………

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko, podpis orgá nu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí ozná mení:
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