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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 

 
Obecní úřad krásná, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon“), na 
základě žádosti, kterou podala Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo, IČ: 00577022, 
zastoupena panem starostou Mgr. Antonínem Tulachem, ve věci vyřazení pozemní 
komunikace z kategorie místních komunikací III. třídy, oznamuje účastníkům správního řízení 
dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní 
řád“) zahájení řízení. 
 
Vyřazena bude komunikace III. třídy pod číslem 2c o délce 66 m, vedoucí na hlavních 
pozemcích p.č. 2697 a 2575/4 a na vedlejším pozemku p.č. 2575/5, vše v k.ú. Krásná pod 
Lysou Horou.  
 
Vzhledem k tomu, že silničnímu správnímu úřadu je dobře známa situace v místě samém a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení žádosti, správní orgán upouští od 
místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení nebo jejich zástupci mohou své námitky a 
připomínky uplatnit nejpozději do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Zároveň silniční 
správní úřad upozorňuje, že má shromážděny podklady pro rozhodnutí. S podklady rozhodnutí 
se mohou účastníci řízení seznámit nebo navrhnout jejich doplnění v souladu s ust. § 36 odst. 
3 správního řádku ve lhůtě do 2 dnů následujících po uplynutí 5 - denní lhůty pro podání 
námitek. 
 
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení a do vydání rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí 
lze nahlédnout na podatelně Obecního úřadu Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo, v úřední 
dny, tj. pondělí a středa 8 – 16:30 hod. 
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Dle § 33 odst. 1 správního řádu si účastník řízení může zvolit zmocněnce. Zmocnění 
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. 
V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Dle ustanovení § 36 odst. 
4 správního řádku účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední 
osoby průkaz totožnosti. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Antonín Tulach 
starosta obce 
 
 
 
V souladu s ust. § 144 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků, se toto oznámení 
doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.  
 
Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem po 
jejím vyvěšení na úřední desce. 
 
Ev. č. písemnosti: 
 
Datum vyvěšení: 
 
Datum sejmutí: 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti:  
 
 
 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně 
zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního 
řádu. 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 

- Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo, IČ 00577022 
- Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lubno, Lubno 179, 739 11 Frýdlant nad 

Ostravicí, IČ 68158122 
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