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Oznámení veřejnou vyhláškou 

SPISOVÁ ZNAČKA 

OÚ 447/2020 

o zahájení řízení změny kategorie pozemních komunikací - zařazení pozemních komunikací do kategorie 

místní komunikace a změně parametrů místních komunikací. 

Dne 14. 10. 2020 podala Obec Vidče žádost o změnu kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemních 

komunikací v Obci Vidče do kategorie místní komunikace. 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správn í řád") Obec Vidče 

jako správní orgán věcně a místně příslušný podle: 

§ 10 a§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

§ 61 odst. 1 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 40 odst. S písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ zákon o pozemních komunikacích") 

oznamuje 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení ve věci rozhodnutí dle ustanovení § 3 odst. 2 

zákona o pozemních komunikacích, o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemních 

komunikací v obci Vidče do kategorie místní komunikace (§2 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních 

komunikacích. 

Zařazované jsou následující pozemní komunikace: 

Do kategorie MK Ill. budou zařazeny tyto pozemní komunikace: 

Číslo v pasportu Typ komunikace Prům. šířka (m) 

c58 vozovka 3 

c59 vozovka 2.8 

Do kategorie MK IV. budou zařazeny tyto pozemní komunikace: 

Číslo v pasportu Typ komunikace Prům. šířka (m) 

d l 4 chodník 1,5 

Délka (m) 

84 

192 

Délka (m) 

1128 

Plocha (m2) 

252 

539 

Plocha (m2) 

I 692 



Stavby zařazovaných pozemních komunikací specifikovaných v oznámení jsou ve vlastnictví Obce Vidče a jsou 
situovány v k. ú. Vidče a (viz. přiložená situace, která je nedílnou součástí tohoto oznámení). 

K žádosti o změnu kategorie - zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obec Vidče 

přiložilo přehlednou situaci s vyznačením zařazovaných pozemních komunikací. Tato situace je nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí. 

Účastníci správního řízení mají právo: 
Nechat se zastupovat a zvolit si zmocněnce (§33 odst. 1 správního řádu) 
Navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§36 odst. 1 správního 
řádu) 

Vyjádřit v řízení své stanovisko(§ 36 odst. 2 správního řádu) 
Nahlížet do spisu a činit si výpisky (§38 odst. 1 a odst. 4 správního řádu) 

Nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, dle§ 36 odst. 3 správního řádu, mohou 

účastníci řízení na Obecním úřadě Vidče, do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení. 

Rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ust. § 71 odst. 3 správního řádu ve lhůtě do 30 dnů od zahájení 
řízení, to je dne doručení žádosti o změnu kategorie na Obecní úřad Vidče. 

Účastníci řízení dle§ 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče 

Vyvěšeno:14. 10.2020 
Sejmuto: 
Provedla: Ing. Svatava Minarčíková 

Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou) 

Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče 

Na vědomí: (doporučeně) 

K,ajský órad Zlónského k"je, odbo, dop,avy a silničnóho hospodá:stvó, od~~lenf :ilnična?~ 

Příloha: 

Mgr. Pavel Drda 

starosta 

Situace s vyznačením zařazovaných komunikací je vedena v elektronické podobě a vyvěšena na webových 

stránkách Obce Vidče a k nahlédnutí na Obecním úřadě Vidče. 
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Příloha č.2 


