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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
A MOŽNOSTI SEZNÁMIT SE S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně příslušný silniční správní
úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") pověřený usnesením Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy spis.zn. SZ_049802/2020/KUSK/2 (č.j. 049802/2020/KUSK-DOP/Hir)
ze dne 27.4.2020, které nabylo právní moci 28.5.2020, dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád“)
o z n a m u j e
známým účastníkům řízení, že ve věci o určení charakteru účelové komunikace dle § 7 zákona o pozemních
komunikacích na části pozemku parc.č. 1963/ 3 v k.ú. Kolín, kdy žádost o určení právního vztahu dle § 142
správního řádu podal dne 30.6.2009 Ing. Stanislav Hlubocký, nar. 11.10.1961, U Cihelny 857, 280 00 Kolín
u Městského úřadu Kolín, bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho
podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Učinit tak mohou nahlédnutím
do spisu zn. MKH/038396/2020 na adrese sídla Městského úřadu Kutná Hora, odboru dopravy a silničního
hospodářství ul. Radnická 178 v Kutné Hoře, 2. mezipatro, č. dveří 211, a to
dne 14. prosince 2020 v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
nebo i v jiném termínu do 18.12.2020 po předchozím telefonickém projednání náhradního termínu.
Poučení:
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí nebo
plnou mocí udělenou ústně do protokolu u správního orgánu v souladu s § 33 správního řádu. V téže věci
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

otisk úředního razítka

Ing. Dana Ladrová
referent pro silniční hospodářství
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne:

…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží (datová schránka, doručenka):
Město Kolín, IDDS: 9kkbs46
se žádostí o bezodkladné vyvěšení usnesení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného oznámení

Ing. Jindřich Franc
Mgr. Marie Francová
Ing. Stanislav Hlubocký
Jiřina Hlubocká
Vladimír Hora
Vlasta Horová
Václav Uher
Jan Zadražil
Jana Zdeňka Zadražilová
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou
vyhláškou.
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka
se žádostí o bezodkladné vyvěšení usnesení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného oznámení

