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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí
Dle § 3 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, obecní úřad Jenišovice

vyřazuje
část pozemní komunikace oddělenou geometrickým plánem z p.p.č. 515/1 v k.ú. Štěnec,
jedná se o části 515/17 a 515/18 v k.ú. Štěnec (dle zákresu v mapě) z kategorie místních
komunikací obce, dle § 6 odst. 1 zákona 13/1997 Sb.
Odůvodnění:
Dne 13. 5. 2020 bylo učiněno podání, jehož důvodem bylo uvedení faktického stavu výše
uvedených pozemních komunikací do souladu se stavem právním. Obecní úřad Jenišovice si je
vědom faktu, že tímto řízením mohou být dotčena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení,
které nejsou známy, proto oznámil zahájení řízení dle §44 odst.1 správního řádu formou veřejné
vyhlášky (vyvěšeno dne 28.5.2020) a stanovil lhůtu 14 dnů pro vyjádření k podkladům rozhodnutí,
nebo jejich doplnění. Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná připomínka, a proto bylo
přistoupeno k vydání výše uvedeného rozhodnutí.
Ze stejného důvodu, ze kterých bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno formou veřejné vyhlášky,
je tímto způsobem ohlášeno i toto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu
v Pardubicích, podáním učiněným prostřednictvím zdejšího obecního úřadu. Odvolání má odkladný
účinek.
Alena Serbousková DiS.
starostka obce Jenišovice
oprávněná úřední osoba

V souladu s ust. § 144 správního řádu – řízení s velkým počtem účastníků se toto oznámení
doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15-ti
dnů a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem
doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup a to na Obecním úřadu v Jenišovicích.

Vyvěšeno: 8. 7. 2020
Sejmuto:

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ve smyslu ust. § 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení s přihlédnutím
k ust. § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě:
-
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