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Oznámení o zahájení správního řízení
Veřejná vyhláška
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(dále je stavební zákon) obdržel dne 5.3.2012 od stavebníka Obec Mladý Smolivec,
IČ: 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk žádost doby platnosti stavebního
povolení dle § 115 odst. 4 stavebního zákona na stavbu „ Cyklostezka – Formanská
stezka,
Starý Smolivec – Dožice, dl. 2950m“, situovanou na pozemcích
parc. č. 895, 896 v k. ú. Starý Smolivec, parc. č. 922, 923, 924 v k. ú. Mladý
Smolivec, parc. č. 1154 v k. ú. Radošice a parc. č. 790 v k. ú. Dožice a žádost
dle § 118 odst. 1 stavebního zákona o prodloužení termínu dokončení uvedené
stavby do 31.12.2013, dnem podání bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje
jemu známé účastníky řízení o zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci.
Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení,
navrhovat důkazy, činit jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení správního řízení. Účastníci řízení
mají rovněž právo v uvedené lhůtě nahlížet do spisu v budově Městského úřadu
Nepomuk, v kanceláři č. 5.
V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem
činit úkony v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem
právnické osoby, musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat
své oprávnění.
Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce.
Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít
účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Mgr.Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
Otisk razítka
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obecní úřad Mladý Smolivec tuto vyhlášku bezodkladně vyvěsí na dobu nejméně 15
dnů na své úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje.

Účastníci řízení - dodejky:
-

Plzeňský kraj, ID: zzjbr3p
Obec Mladý Smolivec, ID: 39ya6vr
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Plzeň, ID: 3mafszi

Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány a správci sítí:
-

Policie ČR, KŘ policie Zpč. kraje, ÚOVS Plzeň-jih, DI, ID: 5ixai69
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, ID: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, ID: samai8a
MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
MěÚ Nepomuk, odbor školství a kultury, Nám. A. Němejce 63,
335 01 Nepomuk
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Oblastní správa JIH,
ID: qbep485
VUSS, P. O BOX 3, 110 15 Praha 1
NPÚ, odborné pracoviště Plzeň, Prešovská 7, 301 00 Plzeň
Povodí Vltavy, ID: gg4t8hf

Na vědomí :
- vlastní k založení

