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Čj. 313/2014 Ry-4                                                                                                                         
dne 27.10.2014

 U S N E S E N Í

 U Obecního úřadu  Doudleby, jako příslušného  silničního  správního úřadu,  dle § 40 odst. 5 
písm. c) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“) probíhá   řízení ve věci určení právního vztahu podle
§ 142odst.1  zákona č. 500/2004 Sb., ve věci deklarace existence veřejné přístupové účelové 
komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích na pozemcích par. č. 
1235/2, 1235/3, 1235/1, 1235/6, 1235/7, 1235/8, 968/8, 968/9, 968/2 a 9688/7 v k. ú. 
Doudleby,  z důvodu žádosti  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, který  podal dne  11.7.2014 návrh 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 výše uvedených 
pozemcích. 

Protože   jsou  pozemky  957/2,  1235/8,  a  část  pozemků  1235/1,  1235/3,  zemědělsky
využívány ,správní  úřad  vyzval   vlastníka  nemovitostí  pana  Františka  Šimánka  bytem
Doudleby 59  k předložení  dokladů  k současnému způsobu využití uvedených pozemků.  K
doložení dokladů byla stanovena lhůta 30 dnů.Ve stanovené době obdržel správní úřad žádost
pana Františka Šimánka bytem Doudleby č.59  o přerušení správního řízení.

Správní  orgán  shledal  ,na  základě   doručených  žádostí  účastníka  řízení  pana  Františka
Šimánka  bytem  Doudleby  59   370  07   Č.Budějovice  ,  doručených   dne  12.9.2014  a
20.10.2014 , že účastník řízení pan Šimánek František  není ze zdravotních  důvodu schopnen
poskytnout potřebnou součinnost. Proto využívá zákonné zajišťující prostředky a 

přerušuje

řízení na dobu nezbytně nutnou. Jakmile u účastníka řízení odpadnou překážky, bude v řízení
o určení právního vztahu pokračovat. Vzhledem k tomu ,že v žádosti pana Františka Šimánka
ze dne 10.10.2014 nebyla stanovena doba léčby,  vyzýváme  pana Františka Šimánka,  aby
nejdéle   do  30  dnů po obdržení  usnesení  podal  správnímu  úřadu  zprávu  zda  stále  trvají
překážky pro pokračování správního řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Po dobu přerušení  správního řízení nevzniká účastníkům řízení  panu Aleši Čejkovi nar. 
19.5.1968, bytem  M. Chlajna  1293/4 370 05 České Budějovice a paní Ivoně  Čejkové  
narozené  16.3.1970,  bytem   Lesní Kolonie 248, 373 82 Včelná, žádná  škoda  ani omezení 
užívání jejich nemovitosti. Pan František Šimánek a paní Marie Šimánková  bytem 
Doudleby 59  nikdy nebránili ani nebrání vjezdu  pana Čejky a paní Čejkové na jejich 
pozemky. 



P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení k Obecnímu úřadu Doudleby. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá 
odkladný účinek.

 

V  Doudlebech . dne  27.10.2014

 František Rytíř  ,starosta

 

Obdrží   :    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  


