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Účastník řízení, jehož se řízení dotýká:
Paní Anna Poláková, Luby 34 ,
339 01 Klatovy
Pan Vladimír Strnad, Dubová Lhota E2,
340 21 Janovice nad Úhlavou
Mgr. Daniel Světlík, Zahradní 329
330 08 Zruč-Senec

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
o návrhu na vydání osvědčení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace, v souladu s § 40 odst.
5 písmeno c zákona č. 13/1997 Sb., Zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zák. o pozemních komunikacích) podle § 142 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.(dále jen správní řád)
________________________________________________________________________________________
Sdělujeme Vám, že doručením žádosti paní Marty Sabathilové, trvale bytem Dubová Lhota 2, 340 21
Janovice nad Úhlavou, bylo dne 28.04. 2015 na návrh navrhovatelky zahájeno řízení o vydání osvědčení o
existenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku č. 572/2 v k.ú. Dubová Lhota.
Poučení:

Jako účastník řízení máte v řízení zejména p r á v o
- pokud, prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníka, kterého si obstaráte na své náklady
- pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině,která tradičně a dlouhodobě žije na
území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní
menšiny
- zvolit si zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do
protokolu, v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž správní orgán
může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy
- vyjádřit v řízení své stanovisko
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
- nahlížet do spisu
- činit si výpisy a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i neprospěch
- na oznámení rozhodnutí

Povinnost
-

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí
označit důkazy na podporu svých tvrzení
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