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Vladimír Haba
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Mezi Lány 381
735 32 Rychvald

zastoupení advokátkou
JUDr. Zuzanou Veselskou
28. října 1872/114
702 00  Ostrava - Moravská Ostrava 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYŘAZENÍ
ČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE Z KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
VEDENÉ V PASPORTU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA RYCHVALD 

Dne 25.11.2019 podali Vladimír Haba nar. 23.3.1954 a Drahomíra Habová nar. 26.8.1955, 
bytem Mezi Lány 381, 735 32 Rychvald zastoupení advokátkou JUDr. Zuzanou Veselskou,                  
se sídlem 28. října 1872/114, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava podnět k zahájení 
správního řízení o vyřazení místní komunikace na pozemcích parc. č. 6787/4 a 6787/10 v kat. 
území Rychvald z této kategorie. Vlastníky pozemků parc. č. 6787/4 a 6787/10, na kterých je 
místní komunikace umístěna jsou Vladimír Haba a Drahomíra Habová.

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný silniční správní 
úřad podle § 40 odst. 5 písm. a) 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 vyřazení 
části pozemní komunikace označené v Pasportu místních komunikací města Rychvald 45c 
ul. Mezi Lány na pozemcích parc. č. 6787/4 a 6787/10 v kat. území Rychvald z kategorie 
místní komunikace, podle § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Účastníci řízení 
mohou své námitky uplatnit ve lhůtě do 10.3.2020, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Jedná se o vyřazení části pozemní komunikace ul. Mezi Lány vedené v Pasportu místních 
komunikací města Rychvald jako místní komunikace obslužná III. třídy označená 45c. Těleso 
místní komunikace je ve vlastnictví města Rychvald. Silniční správní úřad upozorňuje, že 
těleso místní komunikace se nachází rovněž na pozemku parc. č. 6787/11, jehož vlastníky 
jsou Vladimír Haba a Drahomíra Habová.
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Silniční správní úřad účastníkům řízení sděluje, že podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,              
ve znění pozdějších předpisů, je v pravomoci zastupitelstva obce rozhodovat o majetku obce. 
Z důvodu projednání vyřazení části pozemní komunikace z kategorie místní komunikace 
vedené v Pasportu místních komunikací města Rychvald v Zastupitelstvu města Rychvald,
byla lhůta pro uplatnění námitek silničním správním úřadem stanovena do 10.3.2020.   

Městský úřad Rychvald, odbor stavební a životního prostředí, 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 
od 11.3.2020 do 18.3.2020. 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. 

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 
vedoucí úředník odboru 
stavebního a životního prostředí 

Obdrží:
Účastníci řízení - dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Vladimír Haba, Mezi Lány 381, 735 32 Rychvald
Drahomíra Habová, Mezi Lány 381, 735 32 Rychvald
zastoupení advokátkou JUDr. Zuzanou Veselskou, 
28. října 1872/114, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Účastníci řízení - dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Ostatní účastníci řízení - dle § 27 odst. 2 správního řádu:
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 13.1.2020                                                      Sejmuto dne 29.1.2020




