MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
Odbor dopravy

*S00FX01312UX*

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

S00FX01312UX

Dle rozdělovníku
Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 5024/2016 OD/FKuk 13
METAB 25534/2016/OD/ETro
Troch Erazim Ing.

Tábor
20.5.2016

OZNÁMENÍ
O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ – SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU
VYHLÁŠKOU
Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností (dle zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností)
jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací 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“), v návaznosti na ustanovení § 10, 11 odst. 1) písm. b) a § 130
odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ( dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších
předpisů Vám sděluje, že ve správním řízení vedeným pod spisovou značkou S-META
5024/2016 OD/FKuk ve věci určení právního vztahu dle § 142 správního řádu, o určení zda
na pozemcích parcelní číslo KN 554, 354 a 356 v katastrálním území Křtěnovice, obec Nová
Ves u Mladé Vožice vznikla, kdy se tak stalo a zda nadále existuje veřejně přístupná účelová
komunikace, byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit ke
všem jeho podkladům v termínu do 10 ti dnů od doručení tohoto oznámení.
Můžete tak učinit i nahlédnutím do spisu na Městském úřadu Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 11,
390 15 Tábor, kancelář odboru dopravy číslo 309, v úřední hodiny (pondělí a středa 8.00 17.00 hod. , úterý a čtvrtek 13.00 - 15.00 hod. a pátek 8.00 - 11.30 hod. ), v ostatní dobu
nejlépe po předchozí domluvě s příslušnou oprávněnou úřední osobou silničního správního
úřadu, která věc vyřizuje (Ing. Erazim Troch tel. 381 486 285).

Mgr. Jan Pávek
vedoucí odboru dopravy

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Tábor a
Obecního úřadu Nová Ves u Mladé Vožice. Městský úřad Tábor, odbor vnitřních věcí a
Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice se žádají o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce
po předepsanou dobu 15 dnů. Městský úřad Tábor, odbor dopravy žádá po sejmutí o
doručení potvrzené vyhlášky.

Doručí se:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád: (doručování
jednotlivě)
Tomáš a Oldřiška Blahožovi, Křtěnovice 14, 391 43 Mladá Vožice zastoupení Mgr. Pavlem
Šedivým, Údolní 2997, 390 02 Tábor
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád:
Obec Nová Ves u Mladé Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice 2, 391 43 Mladá Vožice
(doručování jednotlivě s žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Vlastníci dotčených nemovitostí:
(doručování jednotlivě)
Jiří Šimek, Vršovická 1525/1D, 101 00 Praha 10
Vlastníci sousedních nemovitostí a vlastníci nemovitostí pro něž daná veřejně přístupná
účelová komunikace plní nutnou komunikační potřebu:
(doručeno veřejnou vyhláškou)
Známí účastníci řízení:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové
Chudomelová Petra Bc., DiS., V Osikách 521/22, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Ostatní účastníci řízení:
Vlastníci a uživatelé nemovitostí v k.ú. Křtěnovice
Dotčené orgány: (doručování jednotlivě)
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, Soběslavská
2763, 390 05 Tábor
Ostatní: (doručování jednotlivě s žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Městský úřad Tábor, odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto oznámení na úřední desce bylo toto
oznámení zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne ………………………………

Sejmuto dne…………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

