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Oznámení zahájení správního řízení a úkony účastníků řízení
Dne 28. 6. 2017 byla Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy jako příslušnému silničnímu
správnímu úřadu doručena žádost firmy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 zastoupené firmou o povolení
uzavírky silnice III/13114 a související objízdné trasy II/602 a II/131 z důvodu dokončení opravy silnice
III/13114, v termínu od 9. 7. 2017 do 14. 7. 2017.
Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení. Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy
jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích Vás tímto o zahájeném správním řízení uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního
řádu.
Ve výše popsaném správním řízení máte jako účastník řízení zejména právo:
- zvolit si 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. (§
33 odst. 1 správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1
správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- před vydáním rozhodnutí ve věci 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 (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
- v souvislosti s nahlížením do spisu činit si výpisy ze spisu a účastník řízení má právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. (§ 38 odst. 4 správního řádu)
Jako účastník řízení máte zejména povinnost:
- označit další vám známé účastníky řízení (§ 45 odst. 1 správního řádu)
- při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
otisk razítka
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