MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor dopravy a silničního hospodářství
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311
Č.j.:DSH/9238/2015/Ny
Bystřice nad Pernštejnem 8.6.2015

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Bystřice na Pernštejnem - odbor dopravy a silničního hospodářství,
příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona pozemních
komunikacích"), na základě žádosti firmy Dlažba vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25953818, Husova
437, 566 01 Vysoké Mýto, podané dne 8.6.2015, zahájil správní řízení ve věci:
-

povolení úplné uzavírky části silnice II/388 ve Víru, silniční km
cca 42,450 – 42,650,

z důvodu opravy dopravního krytu výše uvedené pozemní komunikace,
-

v termínu od 22.6.2015 do 30.8.2015.

Objížďka v délce cca 22 km bude vedena z Víru po silnici II/387 přes Koroužné,
Švařec, Borovec do Štěpánova nad Svratkou, dále po silnici I/19 přes Lesoňovice do Bystřice
nad Pernštejnem, dále po silnici II/388 do Víru.
V souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích, je nutné, mimo
jiné, projednání uzavírky s vlastníkem dotčených pozemních komunikací a obcemi na jejímž
zastavěném území má být provedena uzavírka a nařízena objížďka.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2005Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád). Podle ustanovení § 47 správního
řádu zdejší úřad
oznamuje
všem známým účastníkům řízení zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovuje lhůtu pro
neprodlené uplatnění návrhů, nejdéle však do 16.6.2015. Na později uplatněné návrhy nebude
brán zřetel. Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet
do spisu.
Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré návrhy uplatnily
u správního orgánu I. stupně, protože podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k novým
skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v případném odvolání nebo
v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy,
které účastník nemohl uplatnit dříve.
Obdrží:
1. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,
Jihlava – IDDS
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava – DS
3. Obec Vír – IDDS
4. Městys Štěpánov nad Svratkou – IDDS
5. Obec Koroužné – IDDS

6. Město Bystřice nad Pernštejnem – IDDS
7. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava – IDDS
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