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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU NA
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00 Praha 1,
Nové Město,
kterou zastupuje Signal Projekt s. r. o., IČO 25525441, Vídeňská 55, 639 00 Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 5.12.2017 žádost o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné
účelové komunikaci podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů:
Výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) v km 77,719 (P5252) trati
Jaroměř - Stará Paka
Horka u Staré Paky, Nedaříž
na pozemku parc. č. 243 v katastrálním území Nedaříž. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o omezení
veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci.
Popis omezení:
Umístění dvou DZ č. B14 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost na nápravu přesahuje vyznačenou
mez" s vyznačenou mezí 10 tun, podle přílohy "Schema_DZ"
Důvodem omezení je změna přejezdového zabezpečovacího zařízení
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o omezení
veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci a žádá účastníky řízení, aby své námitky
uplatnili do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, úřední dny: Po a St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).
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.
Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy
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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.
Přílohy:
Schema_DZ
Přehledná _situace
Obdrží:
Účastníci
Obec Horka u Staré Paky, 512 34 Horka u Staré Paky
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Signal Projekt s. r. o., IDDS: swz2av2
Dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Ostatní
Obecní úřad Horka u Staré Paky - k vyvěšení na úřední desce, Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky
Městský úřad Jilemnice - k vyvěšení na úřední desce, Masarykovo náměstí č.p. 82, Jilemnice

