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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO

ŘÍZENÍ

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, IČO 00265209, Pod Nemocnicí 2379,
440 01 Louny 1 (dále jen "žadatel") dne 18.04.2019 podal žádost o součinnost ve věci:
Dobroměřice - specifikace cesty umístěné na pozemcích p.č. 19/1 a 23/10 v k.ú.
Dobroměřice
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Žádostí o součinnost žadatel žádá silniční správní úřad a speciální stavební úřad o specifikaci
cesty – vydáním deklaratorního rozhodnutí, umístěné na části pozemku p.č. 19/1, 23/10 a na
základě vlastního zjištění zdejšího úřadu i na části pozemku p.č. 20 v k.ú. Dobroměřice a
z důvodu pokračovaní uvedené komunikace v k.ú. Louny i na části pozemku p.č. 4082/1 a
4204/2 v k.ú. Louny.
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako silniční správní
úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), v souladu s § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst.
1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
známým účastníkům zahájení správního řízení v uvedené věci vedeného podle ustanovení
§ 142 odst. 1 správního řádu, a jelikož jsou mu dobře známy místní poměry, upouští od
místního šetření.
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy, k řízení uplatnit nejpozději do
10.06.2019, v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu. Do 26.06.2019 mají účastníci řízení
možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se ke shromážděným podkladům před
vydáním rozhodnutí. K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Po uplynutí uvedené
lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude oznámeno způsobem dle § 72 správního
řádu. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Louny, odbor
stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, úřední dny pondělí a středa 7:30-17:00, úterý
7:30-15:00, pátek 7:30-14:45 hodin).
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Poučení:
Účastník řízení má v řízení právo zejména:
- zvolit si zmocněnce k zastupování své osoby v řízení na základě plné moci (§ 33 odst. 1
správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní
orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1
správního řádu) vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- nahlížet do spisu a před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36
odst. 3 a § 38 správního řádu) atd.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se
rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i
podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k
jednání za právnickou osobu. Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat
podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o
důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Kateřina Aksamitová
zástupce vedoucí odboru stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce v obci Dobroměřice a úřední desce
Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení
s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru stavebního
úřadu, oddělení stavebního řádu.
Vyvěšeno dne ......................................

Sejmuto dne ……......................................

Podpis, razítko ……………………………………..
Příloha:
1 list A4 – foto komunikace
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dobroměřice, IDDS: hknausg, sídlo: Pražská č.p. 53, Dobroměřice, 440 01 Louny 1
Město Louny, odbor správy majetku, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1
dotčené správní úřady
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1
ostatní
Jan Hruška, Středohor č.p. 343, Dobroměřice, 440 01 Louny 1
Romana Hrušková, Středohor č.p. 343, Dobroměřice, 440 01 Louny 1

