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Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení správního řízení omezení přístupu s
umístěním pevné překážky a nařízení ústního jednání
Obecní úřad Helvíkovice příslušný dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních
komunikacích“) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikací na území obce Helvíkovice oznamuje v souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“)

zahájení správního řízení
ve věci řízení omezení přístupu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., umístění pevné překážky § 29 odst.
2 zákona č. 13/1997 Sb. na pozemku p.č. 4527 v k.ú. Helvíkovice na základě písemné žádosti podané
ze dne 14.5.2014 panem Davidem Anthony Parishem, zastoupeného ing. Jiřím Fišerou.
Silniční správní úřad současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den

16. července 2014 ve 14:00 hodin
se schůzkou na místě samém (na počátku komunikace p.č. 4527 v k.ú. Helvíkovice ve směru od silnice
I/11 u odbočky autobusová zastávka Hevíkovice – u závory).
Dotčené orgány, účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy
uplatnit po celou dobu řízení. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Obecního úřadu, Helvíkovice
3, pondělí, středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin a v ostatních dnech po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád), Vás poučuji o tom, že:
- dle § 33 správního řádu máte jako účastník právo si zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci
můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce.
- dle § 36 odst. 1 správního řádu máte jako účastník právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy
po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
- dle § 36 odst. 2 správního řádu máte právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádáte, poskytne Vám správní orgán informace o řízení

-

-

-
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dle §36 odst. 3 správního řádu je správní orgán povinen dát Vám před vydáním rozhodnutí ve
věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud se tohoto práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí nevzdáte.
Dle § 36 odst. 4 správního řádu jste povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnost se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.
Dle § 38 odst. 1 správního řádu máte spolu se svým zástupcem právo nahlížet do spisu, a to i
v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno
právo činit si výpisy a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
S příslušným spisem se můžete seznámit na Obecním úřadě v Helvíkovicích a to v úřední
hodiny – pondělí, středa od 08.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán.
Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na Vaše požádání správní orgán připustit, abyste
za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil Vy. Při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí jste povinen poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
Dle § 52 správního řádu jste povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán
není Vašimi návrhy vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu
věci.
Dle § 60 správního řádu může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě budete
v případě, že se bez náležité omluvy a bez dostatečných důvodů na předvolání ke správnímu
orgánu nedostavíte, předveden.
Dle § 62 správního řádu Vám může správní orgán v případě, že se bez omluvy na předvolání
ke správnímu orgánu nedostavíte, že navzdory předchozímu napomenutí budete rušit pořádek
nebo neuposlechnete pokynu úřední osoby, uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000,00
Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
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Upozornění
Vyvěšení této Veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Obecní úřad
Helvíkovice. Veřejná vyhláška je zveřejněna též dálkovým přístupem.
Vyvěšeno dne: 16.6.2014

Sejmuto dne:

Doručí se:
Účastníci řízení:
David Anthony Parish, v zastoupení Ing. Jiří Fišera, Správa Parishových lesů, Zámecká 422, 564 01
Žamberk
Eduard Žaluda, Železná 493/10, 110 00 Praha, Staré Město
Richard Žaluda, Pionýrů 1341, 564 01 Žamberk
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje-DI Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27
Ústí nad Orlicí

