OBECNÍ ÚŘAD PACEŘICE
Silniční správní úřad
Paceřice čp. 100, 463 44 Sychrov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Č.j. 2020-02-17/So

V Paceřicích dne 17. února 2020

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad Paceřice, podle § 40 odst. 5, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, orgán příslušný k zařazování pozemní komunikace do kategorie
a třídy místní komunikace v souladu s § 3 odst 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění, obdržel dne 11.02.2020 návrh Obce Paceřice na zařazení
pozemních komunikací dle návrhu pasportu místních komunikací schváleného dne 30.01.2020
zastupitelstvem obce UZ č. 4/1/2020 do kategorie místních komunikací dle přílohy.
Uvedeným dnem bylo podle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád zahájeno správní řízení.
Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu není znám pobyt nebo sídlo okruhu možných účastníků
řízení oznamuje zahájení řízení podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou.
K zajištění účelu správního řízení vydává Obecní úřad Paceřice toto
usnesení
Účastníkům se stanoví lhůta do 15 dnů, ve které jsou podle § 36 odst. 1 v návaznosti na § 141
odst. 4 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2
správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 citovaného zákona oprávněni vyjádřit v řízení své
stanovisko.
Účastníkům řízení se stanoví lhůta do 15 dnů, ve které se podle § 36 odst.3 správního řádu
v návaznosti na § 39 odst. 1 citovaného zákona mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
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.
Nedílnou součástí tohoto oznámení je grafická a tabulková část dokumentace pasportu místních
komunikací schváleného dne 30.01.2020 zastupitelstvem obce. Dokument je k nahlédnutí
v kanceláři Obecního úřadu Paceřice, Paceřice 100, 463 44 Paceřice nebo na elektronické úřední
desce obce Paceřice www.pacerice.cz.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů na obecním úřadě Paceřice, Paceřice 100, 463
44 Paceřice v úředních hodinách:
PO 7:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
ST 7:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že je Obecní úřad Paceřice povinen vydat rozhodnutí ve věci ve lhůtě stanovené
zákonem, a vzhledem k tomu, že před rozhodnutím ve věci má Obecní úřad Paceřice podle § 50
odst. 4 správního řádu zhodnotit podklady pro vydání rozhodnutí, zejména důkazy, a má přihlížet
ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho co uvedli účastníci, stanovil správní orgán
účastníkům lhůty tak, jak jsou uvedeny ve výroku tohoto usnesení.
Účastníci řízení mohou s ohledem na § 37 odst. 4 správního řádu zaslat vyjádření faxem nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu současně podat
jeho originál k poštovní přepravě nebo jej zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným el.
podpisem.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, U Jezu 64/2a, 46 180 Liberec 2, prostřednictvím správního orgánu, podáním
učiněným prostřednictvím obecního úřadu Paceřice.
Odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému
účastníku řízení mohl obecní úřad zaslat jeden stejnopis.
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Rozdělovník
Obec Paceřice
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Tento dokument musí být vyvěšen 15 dnů na úřední desce obce Paceřice
Datum vyvěšení: ………………………..

Datum sejmutí: ………………………..

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 věty druhé zákona č.
500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:
……………………………………………..
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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