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Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), obdržel dne 15.8.2018 žádost
právnické osoby
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1,
kterou zastupuje Tomáš Březina, IČ 45833443, Stratov 125, PSČ 289 22;


povolení úplné uzavírky silnice III/3354 v km 4,244 – 5,925 (od obce Talmberk
po křižovatku se silnicemi III/3355 a III/3356)



povolení částečné uzavírky silnice III/3356 v km 0,200 – 1,400 a 1,800 – 1,880
(od křižovatky se silnicemi III/3354 a III/3355 směrem k obci Ledečko)

v termínu 24. 8. 2018 – 5. 9. 2018;
z důvodu provádění opravy povrchu vozovky silnice III/3354 a instalace svodidel podél silnice
III/3356, kdy dalším účastníkem správního řízení je vlastník/správce pozemních komunikací, které
mají být uzavřeny a po kterých má být vedena objížďka - Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5; a dále
obce, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka: obec Samopše, IČ
00236403, Samopše 17, 285 04 Uhlířské Janovice, obec Úžice, IČ 00236543, Úžice 38, 285 04
Uhlířské Janovice a obec Staňkovice, IČ 00236446, Staňkovice 32, 285 04 Uhlířské Janovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství dle § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje jemu
známé účastníky řízení a dotčené orgány o zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci, které je
vedeno dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.
Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat důkazy, činit jiné
návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Účastníci řízení mají rovněž právo
nahlížet do spisu v budově Městského úřadu Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství,
Radnická 178, Kutná Hora, II. mezipatro v kanceláři číslo dveří 211, nejlépe po telefonické domluvě
na telefonu č. 327 710 302.
Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů,
uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení přihlédne jen tehdy, jde-li o takové
skutečnosti nebo důkazy, které jste nemohli uplatnit v průběhu tohoto řízení.
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Dle § 33 odst. 1 správního řádu si účastník řízení může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho
zmocněnce. Pokud za účastníka řízení - právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení její
zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tato osoba dle § 30 odst. 5
správního řádu prokázat své oprávnění.
V souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích žádá tímto silniční správní úřad obec Staňkovice
a obec Úžice o v y d á n í v y j á d ř e n í k výše popsané úplné uzavírce silnice III/3354
a částečné uzavírce silnice III/,,56 mezi obcemi Talmberk a Ledečko.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou uplatnit svá stanoviska nejdéle do
22. 8. 2017.

Poučení
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho
podkladům, silniční správní úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva,
k čemuž stanovuje shora uvedenou lhůtu. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Ing. Dana Ladrová
referent silničního hospodářství

Obdrží :
Tomáš Březina, IDDS: 6euh9ys
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Samopše, IDDS: kykas9s
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt

Situace:
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