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Č.j. 019/2013 /Sv.

Dobříkov 13.08.2013

Umístnění dopravní značky na komunikaci veřejnou vyhláškou.
Obecnímu úřadu v Dobříkově jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu podle § 40 odst.
5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podala dne 23.7.2013 společnost Anero a.s.,IČ
28771869, adresa Jungmanova 750/34 Praha 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění
dopravní značky B01 s dodatkovou tabulkou E12– v obci Dobříkov, část Rzy situované na
pozemku v k. ú.Dobříkov- Rzy parc. č. 171/2 , dopravní značka je příslušná ke komunikaci na
parc.č.238/4 v k.ú Dobříkov – Rzy . Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Obecní úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož podle § 19 odst. 1 správního řádu povaha
věci nevyžaduje ohledání na místě a ústní jednání, upouští se tímto od ústního jednání a
místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci své
námitky, popřípadě důkazy
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení
Dnem doručení je patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (v souladu s § 25 odst. 2
správního řádu). K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
v budově Obecního úřadu v Dobříkově.
V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení
její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento
zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.
Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení
současně pouze jednoho zmocněnce.

Jiří Svatoš
starosta obce Dobříkov
Otisk úředního razítka

Obdrží:
Účastníci řízení (dodejka nebo datová schránka):
Obec Dobříkov
Vlastníci sousedních pozemků :
Státní pozemkový úřad , Husinecká 1024/11a ,130 00 Praha Žižkov
Anero a.s . 17. listopadu , Zelené předměstí , 530 02 Pardubice
Pardubický kraj , Komenského 125, 530 02 Pardubice-Správa a údržba silnic Pardubického
kraje , Doubravice 98 , 533 53 Pardubice
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘ policie Pardubického kraje, , Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí
Na vědomí :
vlastní k založení

Vyvěšeno na úřední desku:

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku:

Z úřední desky bylo sejmuto:

