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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Na základě žádosti Obce Štítiny, Hlavní 68, 747 91 Štítina, IČ 00300764, č.j. STI-275/2017
ze dne 13.4.2017 Obecní úřad ve Štítině zahájil správní řízení ve věci vydání rozhodnutí
k vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace § 40 odst. 5, zákona č 13/97 Sb.,o
pozemních komunikacích ve znění ostatních předpisů a zákona č. 500/2004 o správním řízení
ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem řízení je vydání rozhodnutí zvláštního užívání komunikace – omezení obecného
užívání uzávěrou, parc.č. 968/3 ul. Komenského, která je v majetku Obce Štítiny, Hlavní 68,
747 91 Štítina, IČ 00300764. Zvláštní užívání komunikace spočívá v omezení obecného
užívání uzávěrou z důvodu konání 167. Mládenecké, v době od 24.7.2017 od. 8.00 hod. do
25.7.2017 do 8.00 hod. Vjez vozidel integrovaného záchranného systému bude umožněn.
Objízdná trasa bude vedena místní komunikaci ul. Havlíčkova.
Obecní úřad ve Štítině ve funkci silničního správního úřadu ve smyslu §40 odst.5 zákona
13/97 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení
účastníkům řízení.
USNESENÍ
Obecní úřad ve Štítině podle §36 odst. 1) a 2) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
prohlašuje:
Účastníci správního řízení a jejich zástupci jsou oprávněni nejpozději do sedmi dnů ode dne
doručení tohoto oznámení navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit
v průběhu řízení své stanovisko, resp. podle §36 odst.3 správního řádu účastnící řízení mají
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené
orgány. Po doložení souhlasu s vydáním rozhodnutí, nebo po uplynutí stanovené lhůty bude
ve věci rozhodnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu a podkladů rozhodnutí v sídle úřadu (Obecní úřad
Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina) v úřední dny Po a St 8:00-17:00, Út a Čt 8:00-15:30, Pá
8:00-13:00, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
v originále. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.
Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět
ohledání na místě podle §54 odst.1 zákona 500/2004Sb.,správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat do patnácti dnů ode dne jeho
doručení u odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28.října 117, 702 18
Ostrava prostřednictvím Obecního úřadu Štítina.
„otisk úředního razítka“
Martina Vlčková
Referentka OÚ Štítina

Rozdělovník:
- Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina
- Krajské ředitelství Policie MSK, Hrnčířská 22, 746 22 Opava, DS ID: n5hai7v
- Policie ČR, obvodní oddělení, Bezručova 102, 747 21 Kravaře, DS ID: n5hai7v
- Územní středisko záchranné služby MSK Opava, Olomoucká 86, 746 01 Opava,
DS ID: muamahn
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava,
DS ID: spdaive
- Zdeněk Tichý, Komenského 12, 747 91 Štítina
- Ing. Vladislav Kania, Komenského 44, 747 91 Štítina
- Marcela Kaniová, Komenského 44, 747 91 Štítina

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým, tj. na
úřední desce Obecního úřadu Štítina, která je veřejně přístupná a zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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