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Obec Březůvky, Březůvky 1, 763 45 Březůvky

DOPLNĚNÍ

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení-oddělení dopravně správních řízení jako
silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), věcně a místně příslušný dle
ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) oznámil dne 23.11.2018 zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na veřejně
přístupnou účelovou komunikaci umístěnou na parc. č.1736 v k.ú. Březůvky umístěním dopravního
značení o které požádala Obec Březůvky, 763 45 Březůvky 1.
Správní orgán v oznámení ze dne 23.11.2018. pod sp. zn., MMZL-odd.DSŘ-116753/2018/Var č.j.
MMZL149819/2018 opomenul uvést právní ustanovení, na základě kterého je vedeno toto správní řízení.
Proto tímto doplňuje zákonné ustanovení, a to § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích dle
kterého se stanovuje omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci.
Současně správní orgán tímto stanoví novou lhůtu všem účastníkům řízení
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.
Odbor stavebních a dopravních řízení MMZ, oddělení dopravně správních řízení, současně v souladu
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, seznámili
s podklady pro rozhodnutí a aby se k těmto podkladům vyjádřili. Do podkladů pro rozhodnutí lze
nahlédnout na oddělení dopravně správních řízení, budova radnice nám. Míru 12, Zlín, kancelář č. 313,
v úřední dny ( pondělí a středa 8 - 17 hodin).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Renáta Varišová
vedoucí oddělení dopravně správních řízení
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
stavebník (dodejky):
Obec Březůvky, IDDS: c8zbutv
sídlo: Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1

