MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Sp. zn.: MUJI-4128/2016/OD
Č. j.: PDMUJI-15247/2017/OD
Vyřizuje: Bc. Jitka Hartigová, DiS.
E-mail: hartigova@mesto.jilemnice.cz
Tel.: 481 565 310, 734 232 240

v Jilemnici dne: 1.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných
účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ve
správním řízení vedeném na základě žádosti, podané dne 16.11.2016 účastníkem řízení dle ust. § 27
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Obcí
Bukovina u Čisté, IČO: 00275646, se sídlem Bukovina u Čisté 19, 514 01 Jilemnice, ve věci určení,
zda na pozemku p. č. 498/1 v k. ú. a obci Bukovina u Čisté se nachází veřejně přístupná účelová
komunikace dle ust. § 142 správního řádu a ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, kde
dalšími účastníky řízení jsou Postolka Ladislav, nar. 22.4.1966, bytem Čistá u Horek 57, 512 354 Čistá
u Horek, který je v řízení zastoupen Mgr. Martinem Knobem, advokátem, IČO: 73630624, se sídlem
Denisova 585, 506 01 Jičín, Postolková Martina, nar. 17.4.1971, bytem Čistá u Horek 57, 512 35 Čistá
u Horek, Šubrt Oldřich, nar. 25.4.1985, bytem Bukovina u Čisté 22, 514 01 Bukovina u Čisté, Státní
pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Tichý Jan,
nar. 25.12.1943, bytem Zálesní Lhota 64, 514 01 Studenec, Ježek Petr, nar. 4.4.1984, bytem Bukovina
u Čisté 24, 514 01 Bukovina u Čisté, Ježková Jarmila, nar. 24.12.1951, bytem Bukovina u Čisté 24,
514 01 Bukovina u Čisté, Válka Jiří, nar. 11.4.1936, bytem Dašická 1233, 530 03 Pardubice – Bílé
Předměstí, Klázar Petr, nar. 18.2.1974, bytem Horní Olešnice 30, 543 71 Horní Olešnice, Axeriová
Hana, nar. 28.4.1956, bytem Sadová 160, 273 51 Malé Kyšice, Kodym Milan, nar. 30.3.1963, bytem
Bukovina u Čisté 34, 514 01 Bukovina u Čisté a Kobrlová Marie, nar. 7.2.1944, bytem Horní
Branná 8, 512 36 Horní Branná, v souladu s ust. § 36 odst. 1 správního řádu prohlašuje, že účastníci
výše uvedeného řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, nejpozději
však do 24.11.2017.
První pracovní den po skončení lhůty pro podání důkazů nebo jiných návrhů budou shromážděny
veškeré podklady pro vydání rozhodnutí. K těmto podkladům pro vydání rozhodnutí se mohou
účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů od
jejich shromáždění. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí je možné u Městského úřadu Jilemnice,
odboru dopravy, budově C, Náměstí 3. května čp. 228, 3. patro, kancelář č. 452 (úřední dny pondělí a
středa v době 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod., popř. v jiných dnech po předchozí domluvě).
Nechá-li se některý z účastníků správního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ust. § 36 odst. 4 správního řádu povinen na
výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad,
který je veřejnou listinou, kde 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.
Účastník řízení může podle ust. § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se
o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně
věděl,
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ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
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Odůvodnění:
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy je povinen postupovat v souladu s ust. § 36 odst. 1 správního
řádu, dle něhož jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu
řízení až do vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že je z hlediska průběhu správního řízení a vydání
rozhodnutí fakticky téměř nemožné, aby účastníci řízení navrhovali důkazy a uplatňovali návrhy až do
okamžiku vydání rozhodnutí, protože v takovém případě by rozhodnutí zřejmě nikdy vydáno být
nemohlo, neboť správní orgán by neměl reálnou možnost provést zhodnocení důkazů a vypracovat
písemné vyhotovení daného rozhodnutí, omezil lhůtu pro činění návrhů.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
podáním učiněným prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu v Jilemnici. Případné odvolání
nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
„Otisk úředního razítka“
Bc. Jitka Hartigová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Jilemnice,
Obecního úřadu Bukovina u Čisté, Obecního úřadu Studenec a Obecního úřadu Čistá u Horek.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce je písemnost doručena. Uvedené úřady se současně
žádají o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne …………………

Sejmuto dne…………………….

…………………………………
…………………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu a jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 věty druhé správního řádu.
Obdrží:
Účastníci řízení:
- Obec Bukovina, IČO: 00275646, Bukovina u Čisté 19, 514 01 Jilemnice
- Postolka Ladislav, nar. 22.4.1966, Čistá u Horek 57, 512 354 Čistá u Horek, který je v řízení
zastoupen Mgr. Martinem Knobem, advokátem, IČO: 73630624, se sídlem Denisova 585,
506 01 Jičín
- Postolková Martina, nar. 17.4.1971, Čistá u Horek 57, 512 35 Čistá u Horek
- Šubrt Oldřich, nar. 25.4.1985, Bukovina u Čisté 22, 514 01 Bukovina u Čisté
- Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Tichý Jan, nar. 25.12.1943, Zálesní Lhota 64, 514 01 Studenec
- Ježek Petr, nar. 4.4.1984, Bukovina u Čisté 24, 514 01 Bukovina u Čisté
- Ježková Jarmila, nar. 24.12.1951, Bukovina u Čisté 24, 514 01 Bukovina u Čisté
- Válka Jiří, nar. 11.4.1936, Dašická 1233, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí
- Klázar Petr, nar. 18.2.1974, Horní Olešnice 30, 543 71 Horní Olešnice
- Axeriová Hana, nar. 28.4.1956, Sadová 160, 273 51 Malé Kyšice
- Kodym Milan, nar. 30.3.1963, Bukovina u Čisté 34, 514 01 Bukovina u Čisté
- Kobrlová Marie, nar. 7.2.1944, Horní Branná 8, 512 36 Horní Branná
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Dále obdrží:
- další dotčené osoby, které by mohly být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech – doručení
veřejnou vyhláškou
K vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté 19, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec
- Obecní úřad Čistá u Horek, Čistá u Horek 152, 512 35 Čistá u Horek
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