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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Na základě žádosti Obce Štítina, IČ 00300764, Hlavní 68, 747 91 Štítina, zastoupena strostou
ing. Radkem Malohlavou, č.j. STI-502/2021 ze dne 9.7.2021 Obecní úřad ve Štítině zahájil
správní řízení ve věci vydání rozhodnutí k vydání povolení zvláštního užívání místní
komunikace § 40 odst. 5, zákona č 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích ve znění
ostatních předpisů a zákona č. 500/2004 o správním řízení ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem řízení je vydání rozhodnutí zvláštního užívání komunikace – omezení obecného
užívání uzávěrou, parc.č. 932/1, 932/1, která je v majetku Obce Štítiny, Hlavní 68, 747 91
Štítina, IČ 00300764, parc.č. 976/3 ul. Havlíčkova, která je ve vlastnictví České republiky
s právem hospodařit: Lesy ČR, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec –
Králové, parc.č. 254/7, která je ve vlastnictví pana Kamila Sojky, nar. 6.6.1971, Havlíčkova
240, 747 91 Štítina, všechny pozemky jsou na ul. Havlíčkova, k.ú. Štítina.
Zvláštní užívání komunikace spočívá v omezení obecného užívání uzávěrou z důvodu
realizace stavby „Most přes Sedlinku na ul. Havlíčkova, Štítina“, v době od 16.8.2021 do
31.12.2021. Objízdná trasa není stanovena, komunikace bude řešena jako slepá.
Obecní úřad ve Štítině ve funkci silničního správního úřadu ve smyslu §40 odst.5 zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení
účastníkům řízení.
USNESENÍ
Obecní úřad ve Štítině podle §36 odst. 1) a 2) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
prohlašuje:
Účastníci správního řízení a jejich zástupci jsou oprávněni nejpozději do patnácti dnů ode dne
doručení tohoto oznámení navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit
v průběhu řízení své stanovisko, resp. podle §36 odst.3 správního řádu účastnící řízení mají
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené
orgány. Po doložení souhlasu s vydáním rozhodnutí, nebo po uplynutí stanovené lhůty bude
ve věci rozhodnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu a podkladů rozhodnutí v sídle úřadu (Obecní úřad
Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina) v úřední dny Po a St 8:00-17:00, Út a Čt 8:00-15:30, Pá
8:00-13:00, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
v originále. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.
Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět
ohledání na místě podle §54 odst.1 zákona 500/2004Sb.,správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat do patnácti dnů ode dne jeho
doručení u odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18
Ostrava prostřednictvím Obecního úřadu Štítina.
„úředně ověřený podpis“

Martina Vlčková
Referentka OÚ Štítina
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