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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako nejbližší společně
nadřízený správní orgán dle § 40 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), obdržel dne 22. 8. 2013
žádost společnosti AGRO – Měřín, a.s., IČO: 49434179, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín
o omezení přístupu na veřejně přístupných účelových komunikacích mezi obcí Černá a Blízkov
a mezi obcí Blízkov a Stránecká Zhoř, místní část Kochánov dle § 7 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích spočívající v osazení dopravního značení č. B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Mimo dopravní obsluhy“ a „Pozor –
provoz těžké zemědělské techniky“ z důvodu ohrožení bezpečnosti silničního provozu a rizika
střetu ostatních účastníků s těžkou zemědělskou technikou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád).
Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad

oznamuje
všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je
vedeno dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.
Podle § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci předmětného správního řízení činit své
návrhy. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství dává účastníkovi
možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení k podkladům rozhodnutí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a
silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod.,
úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00 hod.
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V souladu s § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích doložil žadatel kladné stanovisko
příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad
Sázavou, dopravního inspektorátu č.j. KRPJ-87877/ČJ-2013-161406 ze dne 29. 8. 2013.
Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili u
správního orgánu I. stupně, protože dle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k novým
skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník
nemohl uplatnit dříve.
V Jihlavě dne: 4. 9. 2013
Otisk úředního razítka
Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Stránecká Zhoř, Obecního
úřadu Blízkov, Obecního úřadu Černá a Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Vrátit potvrzení zdejšímu odboru
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Účastníci řízení
dle § 27 odst. 1 správního řádu:
AGRO – Měřín, a.s., IČO: 49434179, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení
doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného
úřadu po dobu 15 dnů:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též
příslušným obecním úřadům:
Obecní úřad Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 p. Měřín
Obecní úřad Blízkov, Blízkov č. 79, 594 42 Měřín
Obecní úřad Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
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