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Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, jako věcně a místně příslušný
silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 6. 11. 2018 žádost
společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ
60838744 zastoupena společností SAFEROAD CZECH REPUBLIC s.r.o., Plzeňská 666,
330 21 Líně, IČ 25229761 o povolení uzavírky – částečné uzavírky silnice II/117
v průjezdním úseku obce Skašov dle předložené situace – realizace opravy silnice po
polovinách v termínu od 14. 11. 2018 do 15. 12. 2018, kde účastníky správního řízení jsou
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00
Plzeň, IČ 72053119, Obec Skašov, Skašov 55, 336 01 Blovice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno správní řízení.
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní podle ustanovení § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
uvědomuje jemu známé účastníky řízení o zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci,
které je zdejším odborem vedeno podle §24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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 Přeštice, odboru
správního a dopravního, Husova ul. 465, Přeštice, v kanceláři č. 211 do

5 dnů od doručení tohoto oznámení.
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 nemohli být uplatněny v průběhu tohoto řízení.
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.

Růžena Sedláčková v.r.
referent odboru správního a dopravního

Za správnost vyhotovení:

Č.j. PR-OSD-SED/28903/2018

Doručí se :
účastníci řízení: s dodejnou do vlastních rukou - datovou schránkou
-

-

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 60838744
zastoupena společností SAFEROAD CZECH REPUBLIC s.r.o., Plzeňská 666, 330 21
Líně, IČ 25229761
Obec Skašov, Skašov 55, 336 01 Blovice

dotčené orgány státní správy: s dodejkou – datovou schránkou
- Policie ČR, KŘ DI Plzeň- venkov, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň
Na vědomí :datovou schránkou
-

ČSAD autobusy Plzeň a.s. V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň

-

vlastní k založení
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