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V Jeseníku dne 13.10.2020

Vyřizuje/telefon: 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,

(dá le 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

Silniční správní ú řad současně v souladu s § 36 odst. 1 správního řá du rozhodl tak, že z moci ú řední

stanovuje
lhů tu 5 dnů po doručení tohoto usnesení ú častníků m řízení k podá ní návrhů dů kazů a jiných návrhů .
Ž á dáme ú častníky řízení, aby uplatnili své návrhy a dů kazy do této lhů ty.
Do podkladů pro vydá ní rozhodnutí lze nahlédnout u Městského ú řadu Jeseník Jeseník, odboru
dopravy a silničního hospodá řství, ve dnech Po a St 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., v ostatních
dnech dle telefonické nebo e-mailové domluvy.
Nechá-li se některý z ú častníků řízení zastupovat, předloží jeho zá stupce písemnou plnou moc.
Ú častnící tohoto správního řízení byli určeni podle § 27 správního řádu. Vedle žadatele mají toto
postavení všichni vlastníci pozemků , na kterých je situová na vyřazovaná pozemní komunikace a dá le
všichni vlastníci sousedních pozemků a staveb na těchto pozemcích včetně práv odpovídajících
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Č.j.: MJ/53037/2020
věcnému břemenu k těmto pozemků m a stavbá m na nich, kterým slouží vyřazovaná komunikace k
zajištění jejich nutné komunikační potřeby. Součá stí tohoto oznámení je situace vyřazované
komunikace s vyznačením pozemku, na němž je vyřazovaná komunikace situová na. Vzhledem k
velkému počtu ú častníků řízení jsou tito ú častníci o zahá jení řízení ve smyslu § 25 a § 144 správního
řá du uvědoměni veřejnou vyhlá škou.
Odůvodnění:
Podle § 36 odst. 1 správního řádu mů že správní orgá n pro podá ní návrhů dů kazů a jiných návrhů v
řízení stanovit ú častníků m řízení lhů tu. Vzhledem ke lhů tě pro vydá ní rozhodnutí a nutnosti posoudit
včas všechny návrhy ú častníků , bylo rozhodnuto stanovit pro podá ní návrhů lhů tu uvedenou výše.
Poučení:
Proti usnesení o stanovení lhů ty se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému ú řadu
Olomouckého kraje, a to podá ním učiněným u Městského ú řadu Jeseník, odboru dopravy a silničního
hospodá řství.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolá ní nemá odkladný ú činek.

Ing. Kateřina Ivanová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodá řství

Příloha:
- situace
Obdrží:
Účastníci řízení:
- žadatel
1. Město Jeseník, Městský ú řad Jeseník, oddělení majetku, elektronicky
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou (úřední deska)
2. Město Jeseník, Městský ú řad Jeseník, OVS, elektronicky
Na vědomí:
3. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorá t Jeseník, IDDS: 6jwhpv6
Zahá jení správního řízení je oznamová no v souladu s § 25 a § 144 správního řádu veřejnou vyhlá škou a
vyvěsí na ú řední desce Města Jeseník.
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Č.j.: MJ/53037/2020
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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