
Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem

Slavkov pod Hos!ýnem 14,768 6í Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 378 302, e-mail: obec@slavkov-ph.cz

naše značka: vyřizuje: Jaroslav Čačala Ve Slavkově pod Hostýnem, dne23,8.2O22

Oznámení veřejnou vyhláškou
o zahájení řízeni o změně kategorie pozemní komunikace - vyřazení pozemní

komunikace z kategorie místní komunikace

Dne 22,8.2022 podala obec Slavkov pod Hostýnem, lČ: 00287733, se sídlem Slavkov pod
Hostýnem 14, 768 61 Bystřice pod Hostýnem žádost o změnu kategorie pozemních
komunikací - vyřazení místní komunikace třeti třídy č. í8c Lázně pod Lomem v k.ú.
Slavkov pod Hostýnem, která je evidována v pasportu místních komunikací obce Slavkov
pod Hostýnem, z kategorie místní komunikace.

V souladu s ustanovením § 47 odst, 1 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád (dále jen ,,správní
řád") Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle:

- § í0 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád")
- § 6í odst, 1 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 40 odsť. 5 písm. a) zák. č. 13/1997 Só,, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích")

oznamuje

známým účastníkům řizení a dotčeným orgánům zaháiení řízení ve věci rozhodnutí dle
ustanovení § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, o změně kateqorie oozemní
komunikace - vvřazení místní komunikace třetí třídv č. 18c Lázně pod Lomem v k.ú.
slavkov pod HostÝnem. která ie evidována v pasportu místních komunlkací obce
slavkov pod HostÝnem. z kateqorie místní komunikace.



z KATEGoRIE MíSTNí KoMUNlKAcE lll. TŘíDY v k.ú. slavkov pod HostÝnem

Vyřazovaná pozemní komunikace specifikovaná v oznámeníje situována v k,ú. Slavkov pod
Hostýnem a je evidována v pasportu místních komunikací obce Slavkov pod Hostýnem

Význam místní komunikace lll. třídy č. 18c Lázně pod Lomem v k.ú. Slavkov pod Hostýnem
jiŽ neodpovídá ustanovení § 6 odst. '1 zákona é.l3t1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále
jen ,,zákon o pozemních komunikacích"), naopak je komunikace využívána jako veřejně
Přístupná ÚČelová komunikace dle ustanovení § 7 odst. 1zákona o pozemních komunikacích.
Povrch této komunikace je nezpevněný, kamenitý, nejedná se o stavbu pozemní komunikace.

K Žádosti o změnu kategorie - vyřazení místní komunikace lll. třídy č. 18c Lázně pod Lomem
v k.Ú. Slavkov pod Hostýnem, obec Slavkov pod Hostýnem přiložila seznam vyřazované místní
komunikace, a to v příloze č. 1 žádosti ze dne 22.8.2022.

účastníci řízení:

Obec Slavkov pod Hostýnem, lČ: 00287733, se sídlem Slavkov pod Hostýnem 14,768 61
Bystřice pod Hostýnem

Účastníci správního řizení mají právo:

' Nechat se zastupovat a zvolit si zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)

' Navrhovat dŮkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeni aždo vydání rozhodnutí (§
36 odst. 1 správního řádu)

. Vyjádřit v řízeni své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
, Nahlížet do spisu a činit si výpisky (§ 38 odst. 1 a odst. 4 správního řádu)

Nahlédnout do spisu a seznámlt se s podklady pro vydání rozhodnutí, dle § 36 odst. 3
správního řádu, mohou účastníci řízení na Obecním úřadu Stavkov pod Hostýnem, do
5 - ti dnů ode dne doručení oznámení.

Rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ust. § 71 odst. 3 správního řádu ve lhůtě do 30
dnŮ od zahájení řízeni, to je od dne doručení žádosti o změnu kategorie na Obecní úřad
Slavkov pod Hostýnem.

Písemnost se zveřejnítéž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst, 1, 2 v
návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 5OOI2OO4 Sb. (správní řád) a pro běh lňCrt ;e rozhodující
den vvvěšení dle ust. § 25 odst. 3 sorávního řádu Dnem vwěšení ic den rrrrrrěěaní na riřarlníden vyvěŠení dlg ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšeníje den vyvěšení na úřední
desce správníhq orgánu, ktený písemnost doručuje tj. Obecního úřadu Slavkov pod Hostýnem.u, ktený písemnost doručuje tj. obecního úřadu slavkov pod Hostýnem.

Jaroslav Čačala

starosta obce
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Obdňí:

účastníci řízení:

Obec Slavkov pod Hostýnem, lČ: 0028773)3, se sídlem Slavkov pod Hostýnem ,14, 768 61
Bystřice pod Hostýnem (doporučeně do vlastních rukou)

Dotčené oraánv:

Dopravní inspektorát Policie ČR Kroměříž, Březinova 2819,767 01 Kroměříž (doporučeně do
vlastních rukou)

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a2zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se účastníkům
řizení doruČuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce
Obecního úřadu Slavkov pod Hostýnem,
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