ÚŘAD MĚSTYSE CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.466972200
Čj. 1236/2017
Spis. zn. 135/2017
Vyřizuje: Ing. Lada Horáčková
účastníci správního řízení:
Městys Choltice IČO: 00273643
Pardubická 78
533 61 Choltice
Ostatní účastníci řízení dle veřejné vyhlášky
V Cholticích dne 11. 07. 2017

O z n á m e n í o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou
Úřad Městyse Choltice, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40, odst.
5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje zahájení řízení vedeného podle
zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) všem známým
účastníkům řízení.
Řízení o zařazení pozemních komunikací, nacházejících se na území městyse Choltice, do
kategorie místních komunikací dle nového pasportu komunikací, schváleného dne 26. 06.
2017 zastupitelstvem městyse Choltice, bylo zahájeno dnem 03. 07. 2017 na návrh
Městyse Choltice, Pardubická 78, 53361 Choltice, IČO:00273643.
V katastrálním území 652369-Choltice se jedná o místní komunikace, nacházející se na
těchto pozemkových parcelách: 5/1, 5/3, 21/1, 21/2, 29, 39/1, 142/2, 157, 166/5,
166/6, 170/1, 170/3, 180/10, 180/23, 180/44, 180/45, 180/46, 181/2, 248/3, 248/9, 262/1,
273/1, 273/4, 273/8, 273/10, 543/4, 544/1, 544/2, 628/1, 628/9, 629/13, 631, 634/4, 641/2,
648, 665/3, 725/103, 725/105, 725/106, 725/107, 725/150, 729/58, 758/4, 758/7, 759/2,
761/31, 761/34, 763/16, 763/20, 763/33, 763/36, 765/6, 765/10, 767/9, 767/17, 804/1,
829/1, 829/11, 829/12, 829/14, 829/15, 829/16, 829/22, 829/23, 878, 882/2, 884, 887, 902/1,
902/2, 903/1, 907/1, 908/1, 911, 916, 921, 946/1, 948/1, 948/2, 949, 950, 952, 954/2, 954/9 a
981.
V katastrálním území 679704-Ledec se jedná o místní komunikace, nacházející se na
těchto pozemkových parcelách: 7/12, 8, 21, 23/1, 39/1, 39/4, 46/8, 46/9, 66, 207/2, 261/1,
261/2, 262/1, 262/2, 266, 269/1, 269/2, 275 a 286.
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poučuji účastníky řízení o tom, že:
- dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník
současně pouze jednoho zmocněnce.
- dle § 36 odst. l správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením
prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy.
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- dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
- dle § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se
jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdal.
- dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti 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 správ. řádu mají účastníci a jejich zástupci 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 správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
- dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to
nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady
pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost.
- dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní
orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu
věci.
- dle § 62 správní řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč tomu, kdo
v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že
- se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu
- navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
- neuposlechne pokynu úřední osoby.
Pořádkovou pokutu podle odstavce lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Jelikož podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu není ke splnění účelu řízení a uplatnění
práv účastníků nezbytné ústní jednání a ohledání na místě, upouští se tímto od ústního jednání
a ohledání na místě.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky popř. důkazy u správního orgánu Úřad
městyse Choltice. Účastníci řízení mají dále možnost před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci se vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jejich doplnění.
Účastníci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Úřadu městyse Choltice, podatelna
vždy v pondělí a středu v době od 8:00-11:00 a 12:00-17:00, případně i jiné pracovní dny
po předchozí domluvě ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení (dnem
doručení je 15. den vyvěšení tohoto oznámení). K později uplatněným námitkám popř.
důkazům nebude přihlédnuto.

Ing. Lada Horáčková
Úřad městyse Choltice
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