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VEREJNA VYHLASKA

OZNAMENI O ZAHAJENI RIZENI

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad obce s rozšířenou působností dle ustanovení s 40 odst. 4 písm. a) zákona
č' 1311997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a $ 77, odst. 1

písm. c) zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
někteých zákonů (zákon o silničním provozu), oznamuje v souladu s ustanovením $ 47
zákona č,. 500/2004 Sb', správní řád, v platném znění, na základě podané Žádosti
Žadatelem ondřej Málek, nar. '13.07.1994, Boháňka 25, 508 0í Hořice, zahájení
správního řizení ve věci omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, nacházqící
se na pozemku Žadatele p.č,.62215 v k.ú. červená Třemešná.

V souladu s ustanovením $ 44 odst. 1 správního řádu bylo zahě4eno předmětné řízení
doručením Žádosti Městskému úřadu Hořice, odboru dopravy jako úřadu obce
s rozšířenou působností dne 03.09.2019.
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V rámci řízení jsou účastníci oprávněni:

. navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízeni aŽ do vydání rozhodnutí,
pokud správní orgán usnesením tuto dobu neomezí,

. vyjádřit v iízeni své stanovisko. Pokud o to poŽádají, poskytne jim správní úřad

informace o řízeni,

. nahlíŽet do správního spisu a Žádat vydání kopii jednotlivých písemností,

. před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům,

. zúŽit předmět své Žádosti nebo tuto vzít zpět, ato aŽ do momentu vydání rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že v řízení bude nezbytné provést místní šetření a vyŽádat stanoviska
dotčených orgánů, prodluŽuje se lhůta pro vydání rozhodnutí o dalších 30 dnů na

celkových 60 dnů'
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Rozdělovník:

Účastníci řízení podle $ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
. ondřejMálek, nar. 13.07.1994' Boháňka 25' 508 01 Hofrce

Účastníci řízení podle $ 27 odst. 2 správního řádu:
. obec Červená Třemešná, tČ: O05 78 291, Červená Třemešná 47, 508 01 Hoňce, IDDS: pmga6r7

C ostatní _ veřejná vyhláška

K vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Hofrce, odbor hospodářský
. obecní úřad Červená Třemešná
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