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   V Liberci dne 19.04.2021  

 
počet listů: 1                                                                    počet příloh: 1                                   počet listů příloh: 1 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYŘAZENÍ ČÁSTI KOMUNIKACE 

 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 08.04.2021 žádost o vyřazení části komunikace – ulice Dobiášova na 

p.p.č. 2218/36 v katastrálním území Rochlice u Liberce ze sítě místních komunikací v souladu s ust. § 3, odst. 2 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání komunikace. 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy jako silniční správní úřad v souladu s ustanovením § 47, odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení ve výše uvedené věci 

účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby své námitky 

uplatnili do 15-ti dnů ode dne zveřejnění. 

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 

rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor dopravy, úřední dny: pondělí a středa 8.00 - 17.00; úterý a čtvrtek 

8.00 - 16.00, pátek 8.00 – 12.00). 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit 

k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 
    

 

 

 

                          Ing. Simona Brabcová 

                       vedoucí oddělení silničního a dopravního 

                          z pověření vedoucího odboru dopravy 
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