OBECNÍ ÚŘAD VELIŠ
Veliš č.p. 1, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Číslo jednací: 117/2019.
Vyřizuje: Petr Mach
Telefon: + 420 603 153 261

Veliš dne 23.10. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE A JEJICH TŘÍDY

Dne 23.10.2019 podala obec Veliš, Veliš 1, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ: 00232921
žádost o zařazení vybraných pozemních komunikací na území obce Veliš do kategorie místní
komunikace a jejich třídy.
Obecní úřad Veliš, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle §40
odst.5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, že bylo zahájeno správní řízení dnem 23.10.2019
tj. dnem doručení žádosti obce Veliš ve věci zařazení pozemních komunikací na území obce Veliš do
kategorie místní komunikace a jejich třídy.
Silniční správní úřad si je vědom, že tímto řízením mohou být dotčena práva a právem chráněné
zájmy účastníků řízení, kterých je více než 30, proto oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou
v souladu s ust.§ 144 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení ( dále jen správní řád).
Za účastníky řízení podle §27 odst. 1 správního řádu správní orgán považuje vlastníka místních
komunikací – obec Veliš. Za účastníky podle §27 odst. 2 správního řádu správní orgán považuje též
další osoby, pokud mohou být rozhodnutím ve věci přímo dotčeny ve svých právech nebo
povinnostech.
Obecní úřad Veliš, jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst.1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o zařazení pozemních
komunikací na území obce Veliš do kategorie místní komunikace a jejich třídy, a žádá účastníky
řízení, aby své námitky uplatnili do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. (Doručením je ve
smyslu ust.§25 zákona č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů, považován patnáctý
den po vyvěšení)
Součástí tohoto oznámení je grafická část zobrazující průběhy komunikací, která je k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu Veliš nebo na elektronické úřední desce obce http://www.obecvelis.cz/
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na obecním úřadě Veliš,
Veliš 1 v úředních hodinách :

ST: 15:00 - 18:00
Poučení:
Účastníci řízení jsou oprávněni v souladu s ustanovením § 36 správního řádu navrhovat důkazy a činit
jiné návrhy do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Uplynutím této lhůty správní orgán ukončí
dokazování. Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. K podkladům rozhodnutí před jeho vydáním se mohou účastníci řízení v souladu s §36
odst. 3 správního řádu vyjádřit ve lhůtě pěti pracovních dnů po ukončení dokazování.
Rozhodnutí bude vydáno v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 správního řádu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Petr Mach
starosta obce Veliš

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obce Veliš po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _________________

Sejmuto dne: ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řád
Obec Veliš, Veliš 1, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou na úřední desce obce
Veliš, včetně dálkového přístupu s využitím http://www.obecvelis.cz/
Na vědomí:
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov

