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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
rozhodnutí
o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
Účastníci řízení:
Obec Hejnice, IČO: 00278831
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“), po projednání a posouzení žádosti
obce Hejnice, (IČ: 00278831), na základě žádosti obce, podané dne 5.10.2015, rozhodl v souladu
s ustanovením § 67 odst. 1 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), a
zařazuje podle § 3 a § 6 zákona o pozemních komunikacích, pozemní komunikace
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Odůvodnění
Obecní úřad Hejnice, jako příslušný silniční správní úřad, na základě žádosti obce Hejnice,
(IČ: 00278831), na základě žádosti obce, podané dne 5.10.2015, a po jejím posouzení a projednání
vydal toto rozhodnutí, aby došlo k souladu mezi fyzickým a právním stavem. Zahájení správního řízení

Pokračování č.j..

bylo v souladu s ustanovením § 144 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení
řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Hejnice od 21.10.2015 do 5.11.2015.
Žádný z účastníků předmětného řízení nepodal ve stanovené lhůtě námitky, ani nenavrhl doplnění
předmětného řízení.
Silniční správní úřad při posuzování žádosti vycházel z ustanovení § 3 odst. 1 a § 6 zákona o pozemních
komunikacích, který stanoví podmínky pro zařazení pozemní komunikace do příslušné kategorie.
Silniční správní úřad přezkoumal žádost obce Hejnice, (IČ: 00278831), Hejnice 66, 56401 Žamberk, v
celém rozsahu navrhovaných pozemních komunikací k zařazení a posoudil dopravní význam těchto
komunikací na území obce, jejich určení a stavebně technické vybavení. Dále silniční správní úřad
přezkoumal vlastnictví těchto pozemních komunikací a shledal, že všechny navrhované pozemní
komunikace k zařazení jsou ve vlastnictví žadatele, což je nutnou podmínkou stanovenou ustanovením
§ 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení nebyly správním
úřadem shledány důvody bránící zařazení výše uvedených pozemních komunikací do kategorie místních
komunikací, rozhodl silniční správní úřad způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu podat odvolání do 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru dopravy
a silničního hospodářství, prostřednictvím Obecního úřadu Hejnice. Včas podané odvolání má odkladný
účinek.

………………………………
Harapát Ladislav- starosta obce Hejnice

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 16.11.2015

Sejmuto dne 1.12.2015

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
příslušnost
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