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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o

z a h á j e n í

ř í z e n í

Obecní úřad Podlesí, který podle § 61 odst. 1 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
návazně podle § 40 odst. 1, 5 písm. a), c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zák. o PK“), vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních a veřejně
přístupných účelových komunikací na území obce, kde rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie
místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, v souladu s ustanovení § 47 odst. 1
správního řádu s vazbou na ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu

oznamuje,
že na základě žádosti Obce Podlesí, doručené dne 19.9.2022, bylo zahájeno správní řízení o zařazení
navržených pozemních komunikací v obci Podlesí, do kategorie místní komunikace.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na obecním úřadě Podlesí, v úředních hodinách.
Účastníci řízení mohou činit návrhy a vyjádřit svá stanoviska nejpozději do 4.10.2022
Tímto dnem správní orgán ukončí dokazování. K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním se mohou účastníci
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu následně vyjádřit ve lhůtě pěti dnů po ukončení
dokazování.
Vzhledem k tomu, že příslušný silniční správní úřad obdržel se žádostí dostatek podkladů pro vydání
rozhodnutí, je uvedená lhůta současně lhůtou pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí, kdy se mají účastníci
řízení možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům.
V případě, že správní orgán neobdrží nové podklady do stanovené doby, vydá ve věci žádosti rozhodnutí.
Předmětné pozemní komunikace jsou zařazeny do pasportu místních komunikací v souladu s platnými právními
předpisy. V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zák. o PK je vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž
území se místní komunikace nacházejí. Dle předloženého popisu předmětných pozemních komunikací se jedná
o samostatné stavby.
Důvodem zařazení předmětných pozemních komunikací do kategorie místní komunikace je zajištění řádné
evidence místních komunikací v obci Podlesí s přehledným vyobrazením jejich umístění a zařazení do kategorie
provedené v souladu se současnou právní úpravou tj. se zák. o PK.
POUČENÍ:
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci, nestanoví-li zákon jinak, oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy.
Dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům, nestanoví-li zákon jinak, před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká účastníka, který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu a to i v případě, že
je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na
to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
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Upozornění:
Toto oznámení o zahájení řízení se v souladu s ustanovením § 25 správního řádu doručuje veřejnou
vyhláškou vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Podlesí.

Vyvěšeno dne .19.9.2022

Sejmuto dne ...........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:
Obdrží
Obec Podlesí. Podlesí-Němčí 31, 562 01 Ústí nad Orlicí
Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou
na úřední desce
Příloha
- mapa se zvýrazněním zařazovaných pozemních komunikací, k nahlédnutí dálkovým přístupem na
www.podlesi.cz

