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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
DO PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA RYCHVALD 

Dne 19.7.2017 podalo Město Rychvald, IČ 00297615, Orlovská 678, Rychvald žádost o 
zařazení pozemní komunikace na pozemku parc. č. 4680 v kat. území Rychvald do Pasportu 
místních komunikací města Rychvald.

Návrh zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace III. třídy:
Délka komunikace - 128,0 m
Šířka komunikace - 3,0 m
Plocha komunikace - 384,0 m2

Povrch komunikace - asfaltobeton 

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný silniční správní 
úřad podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení o zařazení 
pozemní komunikace na pozemku parc. č. 4680 v kat. území Rychvald do Pasportu 
místních komunikací města Rychvald, podle § 3 odst. 1 a § 6 zákona o pozemních 
komunikacích. Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit ve lhůtě do 10 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný silniční správní 
úřad oznamuje účastníkům řízení, že se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona                          
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním rozhodnutí vyjádřit 
k jeho podkladům ve lhůtě tří pracovních dnů po skončení lhůty stanovené pro podání 
námitek. Silniční správní úřad současně upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží 
pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu 
pro uplatnění námitek. 
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na MěÚ Rychvald, odboru stavebním a 
životního prostředí v pondělí a středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.

Regina Ondrušková
pověřená vedením odboru 
stavebního a životního prostředí 

Obdrží:
Účastník řízení - žadatel:
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Doručení veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce:
Podle § 25 odst. 2 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se 
písemnost oznámení o zahájení řízení vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost oznámení doručuje tj. na úřední desce Městského úřadu Rychvald. Oznámení                   
se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
oznámení považuje za doručené.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 5.9.2017                                                     Sejmuto dne 21.9.2017




