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.VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁlVIENÍ
o vedení správního řízení
Obecní úřad Blatce, jako orgán obce Blatce, věcně, místně a funkčně příslušný orgán státní správy
vykonávající působnost silníčního 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. § 47 odst. 1) správního řádu

účastníkům správního řízení, že je v souladu s ust. § 44 odst. 1) a § 140 správního řádu vedeno
společné správní řízení
dle ust. § 7 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 29 odst. 3) zákona o pozemních
komunikacích
ve věci
1. žádosti manželů B. a V. Č., oba bytem
,ze
dne 10.9.2010, zastoupených na základě
plné moci ze dne 9.9.2010 JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D., advokátkou, Bolzanova 1, 110 00
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 (vedeno pod čj. OÚB1I397/2010), následně
paní B.Č., zastoupena na základě plné moci ze dne 10.12.2010 občanským sdružením Croix de la
Boheme, se sídlem Jandova 3, 19000 Praha 9,
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. OÚB1I79/2012).

V rámci správního řízení bude mj. posuzováno, zda se na pozemcích p.č. 998/1 a p.č. 998/2, vše v k.ú.
Houska, obec Blatce, nachází veřejně přístupná účelová pozemní komunikace ve smyslu ust. § 7 odst.
l).zákona o pozemních komunikacích.
Ve správním řízení bude správní orgán vycházet z důkazů, které byly či budou účastníky řízení
navrženy či si je správní orgán svou činností obstaral.
Správní orgán rozhodl s příhlédnutím k ust. § 140 a souv. správního řádu z moci úřední o spojení výše
uvedených řízení, neboť k jejích projednání je příslušný a projednávané věci spolu fakticky věcně
souvisí, přičemž se týkají týchž účastníků, aníž by sloučení spojených řízení bráníla povaha
projednávaných věcí, účel řízení či ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků.
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Správní orgán
vyzývá
ve smyslu ust. § 36 odst. 3) správního řádu
účastníky řízení, aby ve lhůtě do lSti dnů ode dne doručení tohoto oznámení případně navrhli a
označili důkazy, vyjádřili se k předmětu správního řízení a k podkladům rozhodnutí a předložili
veškeré podklady související s předmětem správního řízení.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou' nahlédnout
Blatce v úřední hodiny:
v pátek od 18.00 hod. do 20.00 hod.

do spisové dokumentace

na Obecním úřadě

Poučení:
V souladu s ust. § 4 odst. 2) správního řádu poučuje správní orgán účastníky řízení o tom, že:
MAJÍ PRÁvo mj.:
o
zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze
udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho
zmocněnce (§ 33 odst 1 správního řádu)
o navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž
správní orgán může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1
správního řádu)
o vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
o
před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního
řádu)
o
nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
o činit si výpisy ze spisu a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38
odst. 4 správního řádu)
o aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící v jeho prospěch i v
neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řád)
o na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu)
MAJÍ POVINNOST mj.:
o předložit na vÝzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
o poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součil1l1ost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
o označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).

Obdrží dle rozdělovníku:
Doručuje se následujícím účastníkům řízení - jednotlivě:
p. V.Č., zastoupen JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D., advokátkou, Bolzanova 1, 11000 Praha
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1,
p. B.Č., zastoupena občanským sdružením Croix de Ia Boheme, se sídlem Jandova 3, 19000
Praha 9

p.Ř.H
p. YH
p. I.K
p.P.K
obec Blatce
Doručuje se ostatním účastníkům řízení - veřejnou vyhláškou
Doručuje se dotčeným orgánům - jednotlivě:
Městský úřad Dubá, stavební úřad,
(zasílá se prostřednictvím datové schránky
Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem
datové schránky ID: vsmhpv9)

Masarykovo náměstí č.p. 138, 471 41 Dubá
ID: 75ybej8)
Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
1734,47001 Česká Lípa (zasílá se prostřednictvím

HZS Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, ul. Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká
Lípa (zasílá se elektronicky prostřednictvím e-mailu:hasic@hzscl.cz)
Správa CHKO Kokořínsko, Česká ul. 149276 01 Mělník (zasílá se prostřednictvím datové
schránky ID: ahwdypi)

Založí se:

2x do spisu

Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Blatce:
vyvěšeno:
..~9.,
..~.,.~Q.~2
sejmuto:
.

