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Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení správního řízení – zařazení pozemní komunikace
do kategorie místní komunikace

V Bělči dne 10. prosince 2019

Věc: Veřejná vyhláška – o  známení o zahájení řízení –   zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace  
Č.j.: OB/2019/0975/3

Obecní úřad Běleč jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ve smyslu § 61 odst. 1) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1) písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

oznamuje zahájení správního řízení

dle  ustanovení  §  47 správního řádu ve věci  zařazení  pozemních komunikací  do kategorie-místních komunikací  (§ 3 
odst. 1 a § 6 zákona o pozemních komunikacích).

Dne 10. prosince 2019 podala Obec Běleč, zastoupená starostou Stanislavem Šmejkalem, IČ 00582506 u Obecního úřadu 
Běleč žádost o zařazení pozemní komunikace 7c „Běleč – k č.p. 48“ do kategorie-místní komunikace na základě pasportu 
komunikací ze strany vlastníka.

Předmětem správního řízení  je  zařazení  pozemní  komunikace v katastrálním území Běleč u Mladé Vožice označené 
v pasportu místních komunikací pod evidenčním číslem 7c „Běleč – k č.p. 48“ do kategorie místní komunikace III. třídy 
(§ 6, odst. 3, písm. b) zákona o pozemních komunikacích).

Účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky či námitky nejpozději do 15ti dnů od doručení tohoto oznámení na úřední 
desce Obecního úřadu v Bělči, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do pasportu místních komunikací je možno nahlédnout v  
kanceláři Obecního úřadu v Bělči.

otisk úředního razítka podpis starosty

Účastníci řízení:
Obec Běleč, IČ 00582506, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43
Ostatní účastníci řízení dle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, veřejnou vyhláškou

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


