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Veřejná vyhláška 

Oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací  

do  kategorie místních  komunikací 

Městský úřad  Bohumín, odbor dopravy,  jako  příslušný  silniční  správní  orgán ve věcech  místních  
a  veřejně  přístupných účelových  komunikací podle  ustanovení  § 40 odst. 5) písmene a) zákona  č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“),  

oznamuje 

že dne 17. 2. 2020,  bylo  zahájeno  správní řízení  ve věci zařazení vybraných pozemních komunikací 
na  území města Bohumína do  kategorie místních  komunikací.  

Silniční  správní úřad  si  je  vědom,  že  tímto  řízením mohou  být dotčena práva a právem  chráněné  
zájmy účastníků řízení,  kterých  je více, proto oznámil zahájení  řízení veřejnou vyhláškou v souladu 
s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., o  správním  řízení (dále jen  „správní řád“). 

Městský úřad  Bohumín, odbor dopravy,  jako  příslušný  silniční  správní  orgán ve věcech  místních  
a  veřejně  přístupných účelových  komunikací, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 
správního řádu ve  znění  pozdějších  předpisů,  zahájení  řízení o zařazení  vybraných pozemních  
komunikací na  území města  Bohumína do kategorie místních  komunikací a žádá  účastníky  řízení, 
aby své námitky uplatnili do 10 dnů, ode dne  doručení tohoto  oznámení.  

Zařazení  do  kategorie  místních  komunikací  se  týká: 

1. Chodník  podél sil. č. I/67 ul. 1. Máje, Bohumín Skřečoň, od  autobusových  zastávek  až  po      

křižovatku  s ul. Polní, na  parcelách č. 2414/3, 2414/2 v k. ú. Bohumín Skřečoň  

Účastníci  řízení  mohou  nahlížet  do  všech  podkladů rozhodnutí  ve  shora  uvedené  lhůtě 
v kanceláři Městského  úřadu  Bohumín,  odboru  dopravy (č. 111), ve dnech  pondělí a středa v době  
od 07:30 hodin  do  16:00 hodin, v jinému termínu po přechozí domluvě.  
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Poučení: 

Účastníci řizení  jsou  oprávnění navrhovat  důkazy a činit jiné  návrhy do 10 dnů,  ode dne  doručení 
tohoto  oznámení. Při doručení veřejnou vyhláškou se dle § 25 správního řádu považuje písemnost za 
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. Účastníci řízení mohou se před  vydáním rozhodnutí vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich  doplnění.  

 

„Otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
  
Bc. Petr SOBEK v. r. 
oprávněná úřední  osoba 
 

Toto  opatření obecné  povahy musí být umístěno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského  
úřadu  Bohumín, Masarykova  č. p. 158, Bohumín 

 
 
 
Obdrží: 
účastníci 
Město Bohumín, Městský  úřad  Bohumín, odbor  životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, 
Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
  
ostatní 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Mojmírovců č.p. 5, Mariánské Hory, 709 81  Ostrava 
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