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Č.j.313/2014-RY -2

      OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Doudleby, jako silniční správní úřad, příslušný dle §40 odst.5 písm. c) zákona 13/1997

Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  pozemních

komunikacích“) 

o z n a m u j e  na základě návrhu ing.arch. Aleše Valdera bytem Zahradní 307 373 63 Ševětín,

jednajícím  na základě plné moci  udělené panem AlešeM Čejkou nar. 19.5.1968 bytem  M.Chlajna

1293/4 370 05 České Budějovice a paní Ivony Čejkové  narozené  16.3.1970  bytem   Lesní Kolonie

248,373 82 Včelná, doručeného  dne 11.7.2014

podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

“správní řád”)  z a h á j e n í   ř í z e n í  o určení právního vztahu podle § 142 správního řádu ve věci

ve  věci  deklarace  existence  veřejně  přístupné  účelové  komunikace  podle  §  7  odst.  1  zákona  o

pozemních  komunikacích  na  pozemcích  parc.č.  1235/2,  1235/3,  1235/1,  1235/6,  1235/7,  1235/8,

968/8, 968/9, 968/2 a 968/7v k.ú. Doudleby . 

Účastníci řízení a jejich zástupci jsou v souladu s tímto oznámením a úpravou podle § 38

správního řádu oprávněni nahlížet do spisu, předkládat silničnímu správnímu úřadu (dále jen “správní

orgán”) za účelem doplnění žádosti a na podporu svých tvrzení rozhodné listinné či jiné důkazy, které

mohou být správním orgánem v řízení využity, zejména navrhnout důkaz svědeckou výpovědí.

K doložení skutečností, jež budou podkladem pro dokazování ve smyslu ustanov. § 51 správního řádu

s t a n o v í  správní orgán lhůtu  do 30 dnů  ode dne doručení tohoto oznámení,  ve které mohou

účastníci  řízení v  nalézacím  řízení  označit  všechny  rozhodné  důkazy  s  tím,  že  řízení  nebude

přerušováno, pokud správní orgán neshledá takový postup důvodným. V případě, že správní orgán

posoudí předložené důkazy jako nedostatečné nebo ze strany účastníků řízení  nebude v souladu s

úpravou podle § 50 odst. 2 správního řádu poskytnuta veškerá potřebná součinnost, použije správní

orgán v rozsahu,  v jakém to bude vyžadovat  zajištění  průběhu a účelu řízení,  zákonné zajišťující

prostředky.



V případě, že bude některým z účastníků řízení závažně ztěžován postup správního orgánu, může mu

správní orgán uložit v souladu s úpravou podle § 62 správního řádu pořádkovou pokutu až do výše

50 000 Kč.

  Toto oznámení o zahájení správního řízení se vyvěšuje v souladu s postupem podle § 47 odst. 3

správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Doudleby . Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost

považuje ve smyslu ustanov. § 25 odst. 2 správního řádu za doručenou. .

F.Rytíř  ,starosta 

Den vyvěšení:17.8.2014 Den sejmutí:

Na vědomí : ing.arch. Aleše Valdera  Zahradní 307  373 63 Ševětín

       manželé František a Marie  Šimánkovi  Doudleby 59   370 07 

                   Zemědělský podnik Malše a.s.    Roudenská 98   370 07  Roudné  

 

 
 




