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OBECN! URAD LUTIN
Št<olní č.p. 203, 783 49 Lutín

Č.i.: oÚt l 51 -3l2O13lLa
Vyřizuje: Petr Látal
Email: platal.ou@lutin.cz
Telefon. 585 944 323

V Lutíně dne 30.1 .2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o stanovení lhůty

obecní úřad Lutín, jako příslušný silnicnísprávní úřad, dle $ 40 odst. 5) zákona č. 1311997
Sb., o pozemních komunikacích, ve zněnípozdějších předpisů, dle $$ 44,47 a142zákona
č,. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje

zahájení řízeni

Žadatele Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o., Na Bojišti 1470124, Praha 2 - Nové
město, zastoupen plnou mocí JUDr. Emilem Jančou, advokátem, Sartoriova 60112, Praha 6-
Břevnov, na základě Žádosti, která byla postoupena Stavebním úřadem Lutín dne 23.1.2013
místně příslušnému silničně správnímu Úřadu, obecnímu úřadu Lutín, ve věci kategorizace
Úěelové komunikace dle $7 odst.2 zákona č,.1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, nacházející se na pozemku parcelní číslo 22211,22212 v k.ú'
Lutín a to od napojení Účelové komunikace na státní komunikacillll57o11 a dále směrem k
vjezdu do průmyslového areálu slGMA Lutín.
obecní úřad Lutín, jako příslušný silniční správní Úřad, upouští od ohledání na místě a
Ústního jednání. Učastníci řízení usnesením podle $ 36 odst.1, správního řádu,mohou
uplatnit své námitky, popř' důkazy do

1S_ti dnů po doručení tohoto usnesení

odůvodnění:
Podle $ 36 odst. 1' správního řádu můŽe správní orgán pro podání návrhů, námitek a

vyjádřenív řízení stanovit účastníkům řízení lhůtu. Vzhledem ke lhůtě pro rozhodnutí a
nutnosti posoudit včas všechny návrhy Účastníků, bylo rozhodnuto stanovit pro podání
návrhů lhůtu uvedenou výše.

Poučení:
Dle ustanovení $ 36 odst. 2,3 správního řádu mají Účastníci právo vyjádřit v řízenísvé

stanovisko, před vydáním rozhodnutíve věci mají moŽnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Pokud o to poŽádají, poskytne jim správní orgán informace ořízeni, nestanoví-li
zákonjinak. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloŽí jeho zástupce plnou
moc.

odvolání musí být podle ustanovení$ 82 odst.2 správního řádu podáno s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu Úřadu akaŽdý účastník dostal
jeden stejnopis. Podle $ 76 odst.5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Po uplynutí lhŮty stanovené ve výroku tohoto usnesení, mají účastníci, čijejich zástupci,
podle ustanovení $ 36 odst. 3 správního řádu moŽnost před vydáním rozhodnutívyjádřit se
k jeho podkladům s tím, Že po uplynutí 10 dnů ode dne uplynutí stanovené tímto usnesením
správní orgán ve věci rozhodne.



L Účastníci řízení mohou nahlíŽet do podkladů rozhodnutív kanceláři obecního Úřadu
Lutín, Št<otní 203, Lutín a to v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 1 1 .30 a od 't 1.30. do
17'00 hodin, nebo ijindy, po domluvě na uvedeném telefonním čísle, nebo emailu.

Doručeníveřejnou vyhláškou se provede tak,žeje oznámení a usnesenívyvěšeno po
dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým, úřednídesce příslušného silničního Úřadu,
v elektronické podobě na místě umoŽňujícím neomezený dálkový přístup. Poslední den této
lhůty je dnem doručení.

Rozdělovník:

1. Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o', Na Bojišti 1470124, Praha 2 - Nové město,
120 00 Praha2

2. JUDr. Emil Janča, advokát, Sartoriova 60112,169 00 Praha 6-Břevnov
3. slGMA GROUP a.s'; Jana Sigmunda 79,783 50 Lutín
4. Spis


