Obec Hejnice, Hejnice čp. 66, 564 01 Žamberk
IČO : 00278831, tel. : 465629147
e-mail : ouhejnice@tiscali.cz, infoserver : www.obechejnice.cz

Naše č.j.: OBHE 242/2015
Vyřizuje: Harapát Ladislav
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Datum: 21.10.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení zahájení správního řízení
o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
Účastníci řízení:
Obec Hejnice, IČ: 00278831 (žadatel)
Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou
Obecní úřad Hejnice věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
komunikací podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na
základě žádosti obce Hejnice (IČ: 00278831) ze dne 5.10.2015, oznamuje v souladu
s ustanovením § 47 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) zahájení správního řízení ve smyslu ustanovení § 3 a § 6 zákona
o pozemních komunikacích, o zařazení níže uvedených pozemních komunikací, nacházejících
se v obci Hejnice, do kategorie místních komunikací.
Návrh zařazení pozemních komunikaci do kategorie místních komunikací III. třídy:

číslo komunikace - ulice

rozsah

povrch

šířka délka

druh

viz příloha č.1

Návrh zařazení pozemních komunikaci do kategorie místních komunikací IV. třídy
a komunikace ve vlastnictví fyzických osob:

číslo komunikace - ulice

viz příloha č.2

rozsah

povrch

šířka délka

druh

Návrh zařazení mostů a lávky:
číslo kom. – poř. číslo mostu
konstrukce

název mostu

povrch

šířka

délka

typ

viz příloha č. 3

Podklady pro vydání rozhodnutí s návrhem pozemních komunikací na zařazení
do kategorie místních komunikací v obci Hejnice jsou připraveny k nahlédnutí
na Obecním úřadu v Hejnicích, Hejnice 66, ve dnech:
pondělí: 16:00 – 19:00 hod.
(dle úředních hodin obecního úřadu)

Silniční správní úřad současně s oznámením zahájení účastníkům řízení oznamuje, že mají
možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři Obecního úřadu Hejnice, Hejnice 66 a
vyjádřit se k nim podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí
výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí
silniční správní úřad rozhodne ve výše uvedené věci.

Otisk razítka (hranaté obecní úřad)

…………………….
Ladislav Harapát- starosta obce

Příloha: č.1, č.2, č.3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu
Hejnice a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na
úřední desce Obecního úřadu Hejnice je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: 21.10.2015
Sejmuto dne:

5.11.2015

Obdrží:
Obec Hejnice (IČ: 00278831), Hejnice 66, 56401 Žamberk, (žadatel)

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

K vyvěšení písemnosti a podání zprávy odboru místního a silničního hospodářství:
Obecní úřad Hejnice, Hejnice 66, 564 01

Na vědomí:
Městský úřad Žamberk – REÚP, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk – dle místní
příslušnosti

