Městský úřad Pelhřimov
odbor dopravy
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
_____________________________________________________
Č.j.: OD/1203/2018-2/UZ-38/Kr

V Pelhřimově dne 24.9.2018

Oznámení o zahájení řízení
uzavírka silnice č. II/129 - most Březina
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, který je podle ustanovení § 40, odst. 4, písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušným
silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Pelhřimov, obdržel dne
10.9.2018 žádost od právnické osoby AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ
25033514 zastoupené na základě doložené plné moci firmou HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12
Obrataň, IČ 01512595 o povolení uzavírky silnice č. II/129, km 13,955-14,434 z důvodu
rekonstrukce mostu ev. č. 129-003 v termínu od 8.10.2018 do 31.10.2018
Jedná se o pokračování termínu uzavírky povolené dne 28.5.2018 č.j. OD/602/2018-4/UZ-15/Kn.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád). Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu silniční
správní úřad

oznamuje
všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle
ustanovení § 24 odst. 2 zákona.
Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.
Podle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávnění navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, proto Městský úřad Pelhřimov,
odbor dopravy dává účastníkovi možnost se vyjádřit ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení tohoto
oznámení. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru dopravy Městského úřadu Pelhřimov,
Pražská 2460, Pelhřimov ve lhůtě pondělí a středa od 8 do 17 hod a v pátek od 8 do14 hod.
Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili u správního
orgánu I. stupně, protože dle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a návrhům
na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen
tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.
Ing. Jiří Krupka
úředník odboru dopravy
MěÚ Pelhřimov

Příloha: situace
Účastníci řízení dle rozdělovníku:
 HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
 KSÚSV, p.o., pracoviště Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82
 Správa železniční dopravní moci, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno
 Město Pelhřimov
 Město Pacov
 Obec Hořepník
 Obec Samšín
 Obec Lesná
 Obec Velká Chyška
 Obec Buřenice
 Obec Vyklantice
 Obec Útěchovice pod Stražištěm
 Obec Eš
 Obec Cetoraz
 Obec Obrataň
 Obec Kámen
 Obec Zlátenka
 Obec Leskovice
 Obec Čížkov
 Město Červená Řečice
 Obec Křelovice
 Obec Košetice
Dále obdrží:
 ICOM transport a.s.
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