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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Dne 10.05.2018 podalo Město Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
žádost o zařazení vybraných pozemních komunikací ve správním území města Vimperk
do kategorie místní komunikace.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech místních komunikací na území města Vimperk podle § 40 odst. 5
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zahájení
správního řízení ve věci žádosti o zařazení vybraných pozemních komunikací ve správním
území města Vimperk do kategorie místní komunikace, kterou podalo Město Vimperk,
IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, podle ustanovení § 3 zákona č. 13/1997
Sb. Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do 10 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení. (Doručení je ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu
považován patnáctý den po vyvěšení).
Silniční správní úřad si je vědom, že tímto řízením mohou být dotčena práva a právem
chráněné zájmy účastníků řízení, kterých je více, proto oznámil zahájení řízení veřejnou
vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 správního řádu.
Účastníci správního řízení mohou do spisu nahlédnout v uvedené lhůtě na odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk, pracoviště Nad Stadiónem 199, Vimperk,
nejlépe v úřední dny (pondělí a středa od 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin a pátek od 7:30
– 11:30 hodin).
V souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení ve věci zařazení
vybraných pozemních komunikací ve správním území města Vimperk do kategorie místní
komunikace dle ust. § 3 zákona č. 13/1997 Sb. zahájeno doručením žádosti Městskému
úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, dne 10.05.2018.
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje, že má
shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno u zdejšího
silničního správního úřadu pod shora uvedeným č. j., a podle § 36 odst. 3 správního řádu
dává účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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USNESENÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, v řízení o zařazení
vybraných pozemních komunikací ve správním území města Vimperk do kategorie místní
komunikace dle ust. § 3 zákona č. 13/1997 Sb., rozhodl takto:
Stanovuje účastníkům řízení lhůtu 15 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení, k vyjádření se
k podkladům pro vydání rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu.

ODŮVODNĚNÍ
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci
doručením na Městský úřad Vimperk. Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního
hospodářství podle § 39 odst. 1 správního řádu, stanovil účastníkům řízení lhůtu 15 dnů ode
dne oznámení tohoto usnesení, k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí, v souladu
s § 36 odst. 3 správního řádu.
Po uplynutí stanovené lhůty Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství,
vydá meritorní rozhodnutí v předmětné věci. Tento způsob vedení správního řízení je
v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle § 6 odst. 1, 2
správního řádu.

POUČENÍ
Proti tomuto usnesení se můžete odvolat podle správního řádu, do 15 dnů od jeho doručení
ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých
Budějovicích, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy
a silničního hospodářství. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu
odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“
Petr Nový v. r.
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
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Obdrží:
Účastníci řízení:
Město Vimperk (KS, IÚ)
Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou

(IV)

(Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního
řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vimperk a současně
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
bude písemnost považována za doručenou.)
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Vimperk, odbor HB
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