MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Stavební úřad - životní prostředí
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-21870/2021-nk
Spisová značka: 5985/2020
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.1.1, A/10
Datum: 10.06.2021

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Společnost PIZZA Taverna, s.r.o., IČO 25253000, se sídlem U Stadionu 1066, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, žádost o vydání rozhodnutí ve věci:

určení existence veřejně přístupné účelové komunikace
na pozemku parc. č. 341/46
v obci a k.ú. Doudleby nad Orlicí.
Městský úřad Kostelec na Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako příslušný silniční správní úřad
ve věcech sinic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelový komunikacích podle ust. § 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 ust. § 47 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje všem známým účastníkům řízení dle ust.
§ 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu a všem ostatním účastníkům řízení ve smyslu ust. § 144
správního řádu zahájení správního řízení vedeného dle ust. § 142 odst. 1 správního řádu ve věci
určení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 341/46 v obci a k.ú.
Doudleby nad Orlicí.
Ve smyslu ust. § 49 odst. 1 správního řádu nařizujeme v této věci ústní jednání spojené s místím
šetřením, které se bude konat
29.06.2021 (úterý) v 09:00 hodin
na místě samém
(na pozemku par. č. 341/46 v k.ú. Doudleby nad Orlicí v obci Doudleby nad Orlicí)

Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy
nejpozději ve lhůtě do 02.07.2021 (ústí jednání). Po uplynutí stanovené lhůty nebude k dalším
návrhům přihlédnuto. Dále dle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení
své stanovisko.
Účastníci daného správního řízení nebo jejich zástupci mají v souladu s ust. § 38 odst. 1 správního
řádu právo nahlížet do spisu. Do spisu je možné nahlédnout v budově Městského úřadu Kostelec nad
Orlicí v kanceláři č. B 101 (102), po předchozím telefonické domluvě na tel.: 725 390 489. Nechá-li se
některý účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je v souladu s ust. § 36 odst. 5 správního řádu povinen
předložit na výzvu oprávnění 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 ust. § 14 odst. 3 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 neuplatil.

Bc. Lucie Lédrová
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Toto oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městysu Doudleby nad Orlicí podle ust. § 25 odst. 3 správního
řádu. S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí,
stavební úřad – životní prostředí.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Příloha: situace

Datum vyvěšení: ………………………..

Datum sejmutí: …………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu: ………………………..

Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu- doručení jednotlivě:
PIZZA Taverna, s.r.o., U Stadionu 1066, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kyncl Michal, Švermova 296, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Číslo jednací: MUKO-21870/2021-nk
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Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu- doručení jednotlivě:
PIZZA Taverna, s.r.o., U Stadionu 1066, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kyncl Michal, Švermova 296, 517 42 Doudleby nad Orlicí
EBY s.r.o., č.p. 527, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Pišl Roman, č.p. 65, 517 43 Potštejn
Pišlová Jaroslava, č.p. 65, 517 43 Potštejn
Svoboda Ludvík, K Marečku 338, 517 43 Potštejn
Dvořák Leoš, Komenského 1117, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Hovorka Martin, Javornická 1828, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hovorková Blanka, Javornická 1828, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Veřejná vyhláška:
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

UID: *muksvp21v006b4*
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1
Číslo jednací: MUKO-21870/2021-nk
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