Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: MNnO 5036/16/Dop/Kob
Spisová značka: MNnO 1447/16/Dop/Kob
Vyřizuje: Ing. Marie Koblížková
Telefon: 568 619 122
E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 12. 10. 2016

OZNÁMENÍ
zahájení řízení o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro
umístění inženýrských sítí
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad (dále
jen „zdejší úřad“), příslušný 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
10. 10. 2016 žádost Obce Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540, zastoupené
na základě plné moci Ing. Bohumilem Berounem, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČ: 60407336 (dále jen
„žadatel“), o vydání povolení
zvláštního užívání silnice číslo II/399 v obci Jinošov k umístění inženýrských sítí z důvodu
vybudování 4 ks dešťových vpustí a jejich napojení na kanalizaci v rámci stavby: „Zřízení
přechodu pro chodce s úpravou stávajících autobusových zastávek v obci Jinošov na silnici
II/399“.
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 § 47 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad
oznamuje
zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle ust. § 25 odst.6 písm. d) zákona o
pozemních komunikacích.
Podle ust. § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu. Nestanoví-li zákon jinak, jsou
účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, dává dle § 36 odst. 3
správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do
3 dnů od doručení tohoto oznámení.
Pokud se v uvedené lhůtě účastníci řízení nevyjádří, budeme mít za to, že s uvedeným záměrem
souhlasí a nemají připomínek.
S podklady pro rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit vždy v pondělí a ve středu 7:00-11:30 a
12:30-17:00 hod. na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo
nám. 104, č. dveří 223. Návštěvu mimo úřední dny je třeba domluvit předem telefonicky.
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Dále žádáme, aby v uvedené lhůtě žadatel doložil tyto podklady rozhodnutí:
- Doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1000,- Kč (číslo účtu: 724711/0100, variabilní symbol:
72001361)
„otisk úředního razítka“
Ing. Marie Koblížková
úřednice odboru dopravy
a silničního hospodářství
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540,
Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČ: 60407336
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč,
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450
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