MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č. j.: OD 18156/13 - SPIS 3178/2013/PJ
VYŘIZUJE:

ING. JARMILA PROKEŠOVÁ

TELEFON:

568 896 269

E-MAIL:

j.prokesova@trebic.cz

V Třebíči 10.04.2013

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 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 9.4.2013 žádost společnosti MBM
TRADE CZ s.r.o., Chudenická č.p.1057/34, Hostivař, 102 00 Praha 102, IČ 25507222 o vydání
povolení
úplné uzavírky silnice č. III/40513 v průtahu obcí Pokojovice
z důvodu výstavby
kanalizačního řadu v rámci akce: „Pokojovice – splašková kanalizace a ČOV“.
Termín uzavírky: od 7:00 hod. dne 29.4.2013 do 20:00 hod. dne 30.7.2013
Navržená objízdná trasa: od uzavřeného úseku po sil. č. III/4058 přes samotu Loudilka
směrem ke křižovatce se sil. č. III/4057, po ní vlevo do Heraltic a odtud dále po sil.č. III/4056
přes Podheraltice zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 5 km.
Uvedeným dnem bylo zahájeno 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
zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích.
Podle ust. § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu. Nestanoví-li zákon jinak,
jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy dává dle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do

10 dnů od doručení tohoto oznámení
Pokud se v uvedené lhůtě účastníci řízení nevyjádří, budeme mít za to, že s uvedeným záměrem
souhlasí a nemají připomínek.
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S podklady pro rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit vždy v pondělí a středu 8:00-11:30
a 12:30-17:00 hod. na odboru dopravy MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55, budova B, III. poschodí,
č. dveří 308. Návštěvu mimo úřední dny je třeba domluvit předem telefonicky.
Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.

„otisk razítka“

Ing. Jarmila Prokešová
úředník odboru dopravy

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Datová schránka:
MBM TRADE CZ s.r.o., Chudenická č.p.1057/34, Hostivař, 102 00 Praha 102, DS: PO, 6g7krke
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč,
DS: PO_R, 3qdnp8g
Obec Pokojovice, Pokojovice č.p.50, 675 21 Okříšky, DS: OVM, kizj2x4
Městys Heraltice, Heraltice č.p.78, 675 21 Okříšky, DS: OVM, bsga5xu
Dotčené orgány:
Datová schránka:
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v
KÚ Kraje Vysočina, odb. dopravy a SH, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova
č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc
Na vědomí:
Datová schránka:
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického č.p.4843/61,
586 01 Jihlava 1, DS: PO, mvwtd9x
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. č.p.137/9, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, DS: PO,
df772u8

Příloha: 1x situace
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