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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení správního řízení

O URČENi EXISTENCE POZEMNÍ KOMLINIKACE

Městský úřad Varnsdorf, oSMl oddělení dopravy a silničního hospodářství,.jako silniění správní Úřad

příslušný podle § 40 odst.4 zákona ě. 13llg91 Sb., o pozerlních kornunikacich ve znění pozdějŠÍch

pi.api.,:i 1aat..1"n,,zákonopozernníchkomunikacích"),oznamujepodle§47zákonač.500/2004
Sb., správnílro řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

z zh á j e n i ř í z e n í

o určení právního vztahu podle § l42 správního řádu ve věci deklarace existence veřejně přistuPné

účelové komunikace podle § 7 odst, l zákona o pozemníclr ko:nunikacích na Části pozemkŮ parc, Č,

430513,4305l6, $0Šl8,4306lI,1,430611I1 v k,Íl, Varnsdorf, na základě Žádosti, kterou podalo dne

05,10.2017 pod čj. MUVA 26904l20l7HajK1:

Město Yarnsdorf, IČ: 00261718, Nám. E, Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf

jako jeden z vlastníků pozemků nacházejících se v místě předmětné komunikace. Žadatel se domáhá u

.itnienino správního úřadu vydání deklaratorrrího rozlrodnutí o tom, že na pozemcích parc, č. 4305/3,

4305l6, 430518, 4306l11 , 4306l) l7 v k.ú. Varnsdorí se nachází veřejně přístupná Úěelová komunikace,

Silriiční správrrí úřad zahajuje správní řizení v souladu s návrlrem žadatele. Žadatet považuje právní status

zřízené účelové komunikace za závazný a práva vlastníka soukromého pozemku, na kterém se ÚČelová

komunikace nacházi, jsou v souladu s čl. l1 odst, 4 Listiny základních práv a svobod omezena

veřeinoprávním institutem obecného užívání pozemní komunikace dle § l9 odst, ] zákona o pozemníclr

komunikacích.

Městský úřad Varnsdorf, oSMI gdděleni dopravy a silničního lrospodářství v souladu s ustanovením §
54 správního řádu dále nařizuje

mistní šetření

v rárnci správnílio řízení vedeného pod sp, zn. OSMY3901/20 ] 7/BorSa o určerrí, zda na pozemcíclr parc.

ě.430513,430516,4305l8,4306111,430611l7 v k,ú. Vamsdorf existuje veřejně přístupná ÚČelová

komunikace či nikoliv

na den 9.11.2017 (čtvrtek) v 10,00 hodin šetření na místě

Účastníci řízeníjsou oprávněni v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu navrhovat dŮkazY a

činii.jiné návrhy po celou dobu řízeú, až do vydání rozhodnutí.

účastníci řízerrí se vyzývají, aby v řizení vyjádřili své stanovisko dle § 36 odst.2 správniho řádu.

@,,,,



účastníci daného správního řízení nebo jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 odst. l

správního řádu právo nahlížet do spisu. Do podkladů pro deklaratorní rozhodnutí mohou ÚČastníci řízení

nahlédnout Ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, nejpozději do 3,11.2017, na MěÚ

Varnsdorf, OSMI v úředních lrodinách: pondělí a středa od 8,00 - I7,00 hodin,

Poučení:

Ve smyslu správního řádu je vlastník věci povinen sřpět ohledání na místě,

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb,,

správní řád, ve znění iozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výmu oprávněné

úiední osoby průkaz tótožnósti. Piůkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němŽ

.;e uvedeno jÁéno a příjmení, datum narození a místo trvalého poby,tu, popřípadě bydliště mimo území

české ."putliky u ž Ácnoz je patmá i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu

identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele,

Dle ustanovení § 36 odst, 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

účastníci daného správního řízóní nebo jejiclr zástupci mají vsou|adu s ustanovením § 38 odst. 1

správního řádu právo nahlížet do spisu. Do podkladů pro deklaratorní rozhodnuti mohou ťrČastnici řízení

nalrlédnout ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Nechá-li se někteqý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc,

Toto oznámení o zahájení správního řízení se vyvěšuje v souladu s postupem podle § 47 odst. 3 správního

řádu na úřední desce Městikého úřadu Varnsdorf a zároveň bude tato vyhláŠka zveřejněna zpŮsobem

umožňujicí dálkový přístup. Patnáctýrn dnem po vyvěŠení na úřední desce se písemnost povaŽuje ve

smyslu ustanovení § 25 odst, 2 správního řádu za doručenou.

Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru správy majetku

a investic

Na úřední desce příslušného úřadu ravěšeno a"", .,1.1..].0.:.lQ1l. ..;rnu'o dne:.""""""""""",
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- ORG, Nám. E. Beneše č,p. 470, 401 47 Varnsdorf

(jednotlivě na doručenku nebo do datové schránkv)
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č .p, 470,407 47 Varnsdorf
Bafthen Investment s,r,o., IDDS: mm3qpc3

síd]o: Okružní č,p.3227,407 47 Vamsdorf l

v zastoupení: Mgr. Tomášek Narcis, U Starého mostu č.p. lI1l4,405 02 Děěín 2

MěIj Varnsdorf

Obdrží:

staveb liednotlivě na doručenku)
Ing. Roman Balda, Hodkovická č.p. 4l 1, Liberec XX]]I-Dolbí,463 12 Liberec 25

Michal Balda, Alšova č.p. 709,441 01 Podbořany
Miloslav Krátký, Okružni č.p. 2033, 40'1 47 Varnsdorf l

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

požadovaným rozhodnutim dotóen}

ffilásežádostíoryvěšenínaúřednítlesceapodánízprávyodatu
vyvěšení a sejmutí a íéž o zveíejněn í zpťrsobem umožňující dálkový přístup a potvrzení těchto

skutečností:
MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď
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Dotčené orsánv:
P"ll.ňČeSrc r"publiky.KŘP ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:

a64ai6n
sídlo: Lidické náměstí č,p. 91899,401 79 Ustí nad Labem l

Piízváni:
r""r,ni"te služby města Varnsdorf, Sv. Čecha 1277,407 47 Vamsdorf

vlastní
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