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OBECNI URAD LUTIN
Skolní č.p. 203, 783 49 Lutín

Č.1. : oÚlt 51 -3l2O13tLa
Vyřizuje: Petr Látal
Email: platal.ou@lutin.cz
Telefon: 585 944 323

V Lutíně dne 18.11'2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o zahájení správního řízení o odstranění překážek

obecní úřad Lutín, jako příslušný silničnísprávní úřad, dle $ 40 odst. 5) zákona č.
1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle $$ 44, 47 a 142
zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
oznamuje

zahájení řizení

Žadatele Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o', Na Bojišti 1470124, Praha 2 - Nové
město, zastoupen plnou mocíJUDr. Emilem Jančou, advokátem, Sartoriova 60112, Praha 6-
Břevnov, na základě Žádosti, která byla usnesením č.j. SMol/oPl(79l5389l2012lUrb,
vydaném Magistrátem města olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací postoupena dne 27 .12'2012 místně příslušnému silničně správnímu
úřadu, obecnímu Úřadu Lutín, ve věci dle $ 29 odst. 3) zákona č' 1311997 sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů _ odstranění pevné překáŽky z účelové
komunikace nacházející se na pozemku parcel. č.22215,22216 v k.ú. Lutín. V prostorovém
vymezení - od napojení účelové komunikace na státní komunikaci llll57011 a dále směrem k
vjezdu do průmyslového areálu s|GMA Lutín.

Jedná se o odstranění pevné překáŽka ve smyslu $ 29 odst. 3) zákona č. 1311997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a to závory umístěné na účelové
komunikaci.

'odůvodnění:

Na základě podané Žádosti 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, která byla usnesením č.j. SMol/oPl(79/5389t2O1}tUrb,
vydaném Magistrátem města olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací postoupena dne 27 '12'2012 místně příslušnému silničně správnímu
úřadu, obecnímu Úřadu Lutín a zároveň vydaného příkazu Krajského úřadu olomouckého
kraje k vydání rozhodnutí o odstranění překáŽky na předmětné účelové komunikaci, bylo
zahájeno řízení

Poučení:

Účastníci řízenÍ mohou nahlíŽet do podkladů řízenív kanceláři obecního úřadu Lutín,
Školní 203, Lutín a to v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 1 1.30 a od 12'30. do 17.00
hodin, nebo ijindy, po domluvě na uvedeném telefonním čísle, nebo emailu.



Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, Že je oznámení o zahájení řízení vyvěšeno
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.
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Rozdělovník:

obdrŽí na doručenku:

1. Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o', Na Bojišti 1470124, Praha 2 - Nové měst
2' JUDr. Emil Janča, advokát, Sartoriova 60112, Praha 6-Břevnov
3. VlsABoN PRo s.r'o., Jana Sigmunda 190, 783 49 Lutín
4. JUDr. lva Kremplová, Botanická 9, 602 00 Brno

Veřejnou vyhláškou:

5. Úrednidesce příslušného silničního úřadu, v elektronické podobě na místě
umoŽňujícím neomezený dálkový přístup

6. Spis

Vyvěšeno dne 20. L1-.20L3

Sejnuta dne 6.12.201-3
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