Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MSNS/17225/2015/OD-11U-Bá
Světlá nad Sázavou dne: 02.09.2015

Vyřizuje: Báčová
Telefon: 569 496 635
E-mail: posta@svetlans.cz

Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný 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 o pozemních komunikacích) obdržel dne 01.09.2015
žádost společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha Smíchov, zastoupené na základě pověření a plné moci Milanem Šerým – Dopravní značení
MŠ s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, o povolení úplné uzavírky silnice č. II/130
v km 16,360-18,360 v úseku od začátku obce Hradec po křiž. se sil. č. III/13013 a III/13012,
z důvodu rekonstrukce vozovky silnice č. II/130. V termínu od 08.09.2015 do 31.10.2015.
Objízdná trasa je navržena obousměrně takto:
po sil.č. II/130 směr Ledeč n.S., po křiž. se sil.č. II/150, vlevo po ní až do Ostrova po křiž. se
sil.č. III/01832, dál po ní až do Opatovic po křiž. se sil.č. III/34731 a vlevo po ní přes
Vlkanov po křiž. se sil.č. II/130 a vlevo po ní až po uzávěru.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád).
Podle ustanovení § 47odst. 1 správního řádu silniční správní úřad
oznamuje
všem známým účastníkům řízení, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je
vedeno dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích.
Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.
Ve smyslu § 49 odst.1 správního řádu jelikož jsou dobře známy poměry uzavírky a byla
doložena potřebná kladná vyjádření účastníků řízení, správní orgán u p o u š t í od ústního
jednání v této věci.
Podle § 36 odst.1 správního řádu jsou účastníci oprávněni 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 MěÚ Světlá nad
Sázavou, odbor dopravy, dává účastníkovi možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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 nepřihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které
účastník nemohl uplatnit dříve.

Dle § 30 správního řádu jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn
v řízení před soudem podle zvláštního zákona. Každý kdo činí úkony, musí prokázat své
oprávnění.
Dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce, který se prokazuje písemnou
plnou mocí.
Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona
rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož
je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu,
která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Světlá nad Sázavou dne 02.09.2015

Účastníci řízení:
Milanem Šerým – Dopravní značení MŠ s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,TSÚ H.Brod,Žižkova 1018,581 53 Havlíčkův Brod 2
Město Ledeč nad Sázavou
Město Světlá nad Sázavou
Obec Hradec
Obec Ostrov
Obec Pavlov
Obec Vlkanov
Obec Prosíčka
Dále obdrží:
Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod
ICOM transport a.s., divize Humpolec, Okružní 612, 396 01 Humpolec
ARRIVA Východní Čechy a.s., obchodní oblast Chotěboř, Sokolohradská 629, 583 01
Chotěboř
e-mail - JHLsec@kcod.cd.cz

Stanislava Báčová
referent odboru dopravy

Počet listů: 2 ks

