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Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní

úřad podle § 40 odst. 4 pism. a), odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),

vás v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),

vyrozumívá 0 tom, že dne 12.9.2022 bylo podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních

komunikacích zahájeno řízení o návrhu Města Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný o

odstranění vraku — motorového vozidla tovární značky FORD SCORPIO, registrační značky

AEA 8030, VIN: WFOFXXGAGFND83229, modré barvy, z ul. Vikova ve Slaném.

Z návrhu vyplynulo, že odstavené vozidlo na pozemní komunikaci, jehož jste provozovatel,

vykazuje takové závady V technickém stavu, čímž je vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé

provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění

nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Silniční

vozidlo odstavené na pozemní komunikaci je vypodloženo cihlami a nabourané na přední stranu

vozidla.

Dle § 36 odst. 1 správního řádu, jste oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou

dobu řízení až do vydání rozhodnutí, podle § 36 odst. 2 správního řádu máte právo vyjádřit V

řízení své stanovisko.

K vyjádření a předložení návrhů a důkazů správní orgán určuje lhůtu 7 dnů ode dne doručení

oznámení 0 zahájení řízení.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu máte právo před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit

se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádostí v plném rozsahu

vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí určuje správní orgán lhůtu 7 dní, která začíná běžet

následující den po lhůtě určené k vyjádření svého stanoviska.



Michaela Fořtová

Referentka odboru dopravy a silničního hospodářství

Městského úřadu Slaný

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 14 dní na úřední desce Městského úřadu Slaný

a na Městské části Praha — Libuš a následně vráceno zpět ke zdejšímu úřadu:
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