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VEREJNA VYHLASKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁ\T.IÍHO ŘÍZnNÍ
O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ PE\.NÉ PŘEKÁŽKY

Městský Úřad Varnsdor! OSMI - odděIení dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad
(dále jen správní orgán), příslušný podle ustanovení § 40 odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb,, o
pozemních komunikacích, ve znění zákona č.26812015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích''),

oznamuje
podle § 46 odst, l zákona č, 50012004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,sPrávní řád") zahájení řízení z rnoci úřední o uložení povinnosti odstranit pevnou překážku
(dvoukřídlá brána z kovových profilů ,jeklů") umístěna na parcele p.č.430513 v katastrálnim území
Varnsdorf, dle § 29 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích a obnovení veŤejného pŤístupu na úĎelové
pozemní komunikaci nacházejíci na části poz. parc. č.4305/3, 430516,4306lI17 a 4306ll5 v katastrálním
území varnsdori

DŮvodem zahájení řízení je, že výše specifikovaná dvoukřídlá brána omezuje provoz na účelové
komunikaci a její vlastník (který je současně vlastníkem předmětné účelové komunikace) nepožádal o
povolení umístění pevné překážky.

Městský Úřad Vamsdorf, OSM] - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
sPrávní Úřad věcně příslušným správním orgánem oprávněným posoudit ve správním iízení skutečnosti
uváděné ŽadateIem a rozhodnout o jeho právech a povinnostech. Správní orgán je zároveň povinen ověřit
skutečnosti rozhodné pro identifikaci a určení hranic obecně užívaných soukiomých por",rliů nebo jejich
Částí jako veřejně přístupné účelové komunikace. Pokud správní orgán posoudí 1nkóvé skutečnostijako
rozPomé ve váahu k vedenému veřejnoprávnímu řízeni, v rámci něhož bude nezbyné deklarovat právní
váah a tím rozsah práv a povinností žadatele, bude rozhodnutí o odstranění pevné překážky z veřejně
PřístuPné ÚČelové komunikace odvislé od vyřešení předběžné otázky podle § 57 odst. 4 správniho řádu.

PŮsobnost silniČního správního úřadu zalirnuje i pravomoc tohoto správní orgánu v pochybnostech
Posoudit, a to na základě podané žádosti, charakter účelové komunikace, který je rózhodným pÁ nařízení
odstranění Pevné překáŽky (pozn. dle samostatným rozhodnutím potvrzené existence veřejné účeJové
komunikace Podle § 7 odst, 1 zákona o pozemních komunikacích či naopak neveřelně účelové
komunikace Podle § 7 odst. 2 cit. zákona), Správní orgán bude v případě dokazóvání v rámci vedeného
deklaratomího řízeni vázán postupem podle § l4l odst. 4 správniho řádu, tzn. uplatněním principu
formální Pravdy, kdy je důkazní břemeno na žadatelích o určení právního vaahu, příp. dalších sporných
stranách, které nebudou přisvědčovat podané žádosti.

ÚČastnÍ"i řizení ajejich zástupcijsou v souladu s tímto oznámením a úpravou podle § 36 a § 38 správního
řadu oprávněni nahlížet do spisu, předkládat správnímu orgánu za účeiem doplncni žádosti a na podporu
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sídlo: Provaznickáě,p. l394/l0, Děčín ]-Děčín, 405 02 Děčín 2
Zdravotnická záchranná služba okresu Děčín, IDDS: emtm},ti

sídlo: Provaznická č.p. l0,405 0l Děčín 2

ostatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Varnsdórř 1-
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svých tvrzení rozhodné listinné či jiné důkazy, které mohou bj4 správním orgánem v řízení využiíy,
zejména navrhnout důkaz svědeckou výpovědí.

správní orgán současně lyzývá účastníka řízení, aby své právo lyjátlřit se k pokladům pró
rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu v případě svého zájmu uplatnit ve lhůt! 5 pracovních
dnŮ od doruČeni tohoto oznámení, s tím, že po uplynutí této lhůty bude správnírn orgánem v rámci
zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí (§ 71 správního řádu) rozhodnuto ve věci.

Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s postupem podle § 25 odst. 3 správního řádu na úředních deskách
Městského Úřadu Varnsdorf. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje ve smyslu ustanovení §
25 odst, 2 správního řádu za doručenou.

Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

Poučeni:

Nechá-li se někteqi z Účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, podle ust.
§.33 odst. 3 správního řádu,
UČastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydárií
rozhodnutí, podle ust. § 36 odst. l správního řádu.
UČastníci řízení mohou vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádalí, poskytne jim správní úřad infotmace
o řízení podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu.
UČastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, sděluje, že k podkladům rozhodnutí
p.ředjeho vydáním ke způsobujejich zjištění se lze vyjádřit, popř. navrhnoutjejich doplnění.
UČastníci řízení nebo jejich zástupcijsou povinni dle ustanovení § 36 odst. 5 správníňo řádu, předložit na
výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
UČastníci řízení mohou nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností podle
ust. § 38 odst.4 správního řádu.
Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. l téhož zákona uložena, a
pokud si adresát písemnost ve lhůtě o 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne,
p,ísemnostse podle!st. 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem lhůty.
učastníci jsou povinni označit důkazy na podporu sqy'ch tvrzení. správní orgán vždy provede důkazy,
kteréjsou potřebné ke zjištění stavu věci podle ust. § 52 odst. 2 správního řádu.

Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru správy majetku
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MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Vamsdorf

Obdrží:
účastníci řizení:
BaIthen Investment s.r.o., IDDS: mm3qpc3

sídlo: Okružní č.p ,322'1, 401 47 Vamsdorf l
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č ,p, 470, 407 47 Varnsdorf 1

Ing. Roman Balda, Hodkovická č.p. 41 1, Liberec XXII]-Do ubí, 463 |2 Liberec 25
Michal Balda, Alšova č.p. 709,44l 01 Podbořany
Miloslav Krátký, Okružní č.p. 2033, 407 47 Varnsdorf 1

Alena Krátká, Okružní č.p. 2033, 407 47 Vamsdorf 1

Dgtčené orgány:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kaje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

. sídlo: Lidické náměstí č.p. 91899, 40l 79 Ústí nad Labem 1

HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n


