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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

Obecní úřad Blatce, jako orgán obce Blatce, věcně, místně a funkčně příslušný orgán státní správy
vykonávající působnost silničního správního úřadu podle § 40 odst. 1) a odst. 5) písmo c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"
a "správní orgán") a ust. § 10 a § 11 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"),

oznamuje
v souladu s ust § 86 odst. 2) správního řádu

účastníkům řízení,
že v rámci vedeného správního řízení

ve věci
1. žádosti manželů B. a V. Č., oba bytem ,ze dne 10.9.2010, v době podání žádosti

zastoupených na základě plné moci ze dne 9.9.2010 JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D., advokátkou,
Bolzanova 1, 11000 Praha 1, o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, nacházející
se na pozemcích p.č. 998/1 a p.č. 998/2, vše v k.ú. Houska, obec Blatce, osazením dopravní značkou
B12 (vedeno pod čj. 00011379/2010)"

2. žádosti manželů V. a Ř. H, oba bytem , ze dne 29.6.2012, o obnovení klidového stavu -
odstranění pevné překážky (dřevěných kůlů) bránící vjezdu z pozemní komunikace
nacházející se na pozemku p.č, 998/1 na pozemky p.č, 998/2 a p.č, 50114 (ve vlastnictví manželů
V. a Ř. H), vše v k.ú. Houska, obec Blatce (vedeno pod čj. 0001179/2012),

3. odstranění pevných překážek umístěných na účelové pozemní komunikaci nacházející se na
pozemcích p.č. 998/1 a p.č, 998/2, vše v k.ú. Houska, obec Blatce - dřevěných vrat, nacházejících
se na hranici pozemků p.č. 998/1 a p.č. 998/2, vše v k.ú. Houska, obec Blatce, a závory, nacházející
se na hranici pozemků p.č. 998/1 a p.č. 508/1, vše v k.ú. Houska, obec Blatce,

obdržel
dne 7.12.2012 odvolání p. B.Č., bytem , zastoupené Croix de la Boheme, občanským sdružením, se
sídlem Jandova 3, 190 00 Praha 9, do rozhodnutí Obecního úřadu Blatce, čj. OÚB1I397/2010-
OÚB1I79/2012-5 ze dne 16.11.2012.

Správní orgán v souladu s ust. § 86 odst. 2) správního řádu v příloze zasílá stejnopis odvolání účastníkům
řízení a současně

upozorňuje na možnost

podání vyjádření k podanému odvolání, a to ve lhůtě do 5 (pěti) dnů od doručení této výzvy.
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Pro úplnost správní orgán dodává, že dne 18.12.2012 obdržel podání Croix de la Boheme, občanského
sdružení, se sídlem Jandova 3, 19000 Praha 9, ze dne 8.12.2012, čj. D 101220-1, nazvané "Odvolání Č. Va
Č.B. proti Rozhodnutí Obecního úřadu Blatce čj: OÚBL/397/2010-0ÚBL/79/2012-5 ze dne 16.11.2012, dar.
dne 22.11.2012", z něhož vyplývá, že "kontrolou dokumentace bylo zjištěno, že k podání omylem nebyla
přiložena plná moc p. V Č. ", udělená uvedené společnosti, s tím, že je zasílána přílohou. K podání ze dne
8.12.2012 byla přiložena a správnímu orgánu doručena plná moc ze dne 1.12.2012 udělená Ing. J.P. (jako
zmocnitelem) Croix de la Boheme, občanskému sdružení (jako zmocněnci) k zastupování ve věci "řízení
ohledně pozemku parcela st. 998/1, 998/2 Katúz Kouska, LV 98, KÚ pro Liberecký kraj, KP Česká Lípa".
Vzhledem k tomu, že plná moc byla udělena osobou, která není účastníkem probíhajícího správního řízení
(Ing. J.P.), a nejedná se o plnou moc k zastupování p. V.Č., (jak je avizováno v průvodním dopise), nemohl
správní orgán k takovéto plné moci přihlédnout a opakovaně konstatuje, že Croix de la Boheme, občanské
sdružení, je oprávněno - dle dokladů, které má správní orgán k dispozici - v předmětném správním řízení
zastupovat pouze p. B.Č. Z tohoto důvodu má správní orgán za to, že odvolání proti rozhodnutí správního
orgánu podala pouze p. B.Č. prostřednictvím zmocněnce Croix de la Boheme, občanského sdružení.

Obdrží dle rozdělovníku:

Doručuje se následujícím účastníkům řízení - jednotlivě:
p. V. Č.
p. Ř. H, prostřednictvím Mgr. Tomáše Horáka, advokáta advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a
partneři, se sídlem Šafařikova 5, 12000 Praha 2
p. V. H, prostřednictvím Mgr. Tomáše Horáka, advokáta advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a
partneři, se sídlem Šafaříkova 5, 12000 Praha 2
p. I. K.
p. P. K.
obec Blatce

Doručuje se ostatním účastníkům řízení - veřejnou vyhláškou

Založí se: 2x do spisu

Příloha: kopie odvolání ze dne 5.12.2012, čj. D 101220-1

Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Blatce:

vyvěšeno:
sejmuto:


