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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O URČENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU
Dne 11.05.2017 obdržel Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství,
jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo krajský úřad, (dále jen silniční správní úřad) podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 13/1997 Sb.) návrh, který podali Petr Sýkora (27.08.1976), Pelhřimovská 301/8, 140
00 Praha 4, a Ing. David Štursa (03.06.1977), Okružní 2105, 393 01 Pelhřimov (dále jen
žadatelé), na určení charakteru účelové komunikace podle ustanovení § 142 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Dle
podaného návrhu se na poz. parc. KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy,
nachází veřejně přístupná účelová komunikace.
Silniční správní úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu
žadatelům, ostatním účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení o určení právního
vztahu o charakteru komunikace na poz. parc. KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. Stachy,
obec Stachy, dle ustanovení § 142 správního řádu.
Předmětem řízení o určení právního vztahu je určení charakteru komunikace na poz. parc.
KN č. st.175/3 a 1672/8 vše v k. ú. Stachy, obec Stachy, zda se jedná o veřejně přístupnou
účelovou komunikaci či nikoli. Tato komunikace je vymezena poz. parc. KN č. 1672/8 v k. ú.
Stachy, obec Stachy, a dále navazující částí poz. parc. KN č. st.175/3 v k. ú. Stachy, obec
Stachy, mezi objekty na poz. parc. KN č. st.175/1 a st.175/2 v k. ú. Stachy, obec Stachy.
V průběhu řízení se bude posuzovat zejména, zda jsou naplněny znaky pozemní
komunikace (§ 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.), znaky účelové komunikace (§ 7 zákona č.
13/1997 Sb.), zda vlastník pozemku projevil souhlas s veřejným užíváním komunikace
(možno i konkludentně), a zda jde o nezbytnou komunikační potřebu.
Silniční správní úřad nařizuje k projednání této záležitosti ústní jednání na den:
29.06.2017 (čtvrtek) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby (napojení poz. parc. KN č. 1672/8 k. ú. Stachy
na silnici III/14514).

Digitálně podepsal Petr Nový
Datum: 05.06.2017 09:35:43 +02:00

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, připomínky, důkazy, návrhy k projednávané věci
nejpozději při ústním jednání.
Dále silniční správní úřad vymezuje lhůtu pro seznámení se všemi podklady pro rozhodnutí
v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
do 30.06.2017, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům, aby následně bylo možno vydat rozhodnutí.
Tímto je dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem
k možnému velkému počtu účastníků silniční správní úřad doporučuje, aby účastníci uplatnili
své námitky, připomínky, důkazy, návrhy k projednávané věci v písemné formě.
Nechá-li se některý z účastníků v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu
silničnímu správnímu úřadu písemnou plnou moc.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u zdejšího silničního správního úřadu v úřední dny
a hodiny (odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Vimperku, úřední
dny: Po a St 7:30-11:30, 12:30-17:00, Pá 7:30-11:30).

„otisk úředního razítka“
Petr Nový v. r.
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne: 06.06.2017

Sejmuto dne: 21.06.2017

B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
Vyvěšeno dne: 06.06.2017

Sejmuto dne: 21.06.2017

C. Údaje o zveřejnění na úřední desce Obce Stachy
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
D. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce Obce Stachy
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
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Obdrží:
Účastníci řízení (na doručenku):
Sýkora Petr (27.08.1976), Pelhřimovská 301/8, 140 00 Praha 4
Štursa David Ing. (03.06.1977), Okružní 2105, 393 01 Pelhřimov
Jihočeský kraj, IČ 70890650
(DS)
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, IČ 75050102
(DS)
Obec Stachy, IČ 00250678
(DS)
Grabmüller Karel (10.09.1956), Stachy 181, 384 73 Stachy
Vokurka Michal (16.05.1988), Zadov 12, 384 73 Stachy
Větrovská Dita (06.11.1973), Pečice 103, 262 32 Pečice
Švarc František (26.03.1964), Zadov 20, 384 73 Stachy
Coufal Karel (10.02.1975), Jaromíra Malého 2284, 397 01 Písek
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641
(DS)
Dotčené orgány (na doručenku):
MěÚ Vimperk, Odbor ŽP (OPK)
MěÚ Vimperk, Odbor VÚP
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, IČ 75151511

(DS)

Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Vimperk, odbor HB
Obec Stachy, IČ 00250678
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