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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

ROZHODNUTÍ
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.), rozhodl v řízení o žádosti, kterou podalo Město Vimperk,
IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, ze dne 10.05.2018 ve věci zařazení
vybraných pozemních komunikací ve správním území města Vimperk do kategorie místní
komunikace takto:
podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., zařazuje pozemní komunikace
do kategorií místních komunikací dle Pasportu místních komunikací správního území města
Vimperk, zpracovaného firmou Geoplan Prachatice s.r.o. aktualizovaném 04/2018 (dále jen
pasport místních komunikací).
ODŮVODNĚNÍ
Město Vimperk zajistilo v souladu § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdější předpisů, (dále jen vyhláška), zpracování
pasportu místních komunikací, který byl předložen Radě města Vimperk a dne 02.05.2018 jej
svým usnesením č. 494 schválila. Pasport místních komunikací byl zpracován v souladu
s dotčenými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., a vyhlášky.
K zařazení pozemních komunikací dle pasportu místních komunikací došlo z důvodu
aktualizace skutečného stavu pozemních komunikací ve správním území města Vimperk
v návaznosti na původní Pasport místních komunikací Města Vimperk z roku 1990.
Okruh účastníků řízení určil silniční správní úřad podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).
Silniční správní úřad vyzval účastníky řízení, aby své námitky uplatnili ve lhůtě do 10 dnů
ode dne doručení Oznámení zahájení řízení č. j. MUVPK-OD 16520/18-NOV.
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.
Digitálně podepsal Petr Nový
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Dále silniční správní úřad vymezil lhůtu pro seznámení se všemi podklady pro rozhodnutí
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu do 15 dnů ode dne doručení usnesení č. j. MUVPKOD 16520/18-NOV, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout
jejich doplnění, aby následně bylo možno vydat rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly splněny zákonné podmínky pro zařazení
pozemních komunikací do kategorie místní komunikace, bylo rozhodnuto tak, jak je
ve výroku uvedeno.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním učiněným prostřednictvím Městského
úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, který rozhodnutí vydal.

„otisk úředního razítka“
Petr Nový v. r.
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne: 18.06.2018

Sejmuto dne: 04.07.2018

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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