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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 
586 01  Jihlava 

(dále jen "žadatel") podal dne 20.04.2018 žádost o povolení uzavírky: 

Komunikace:   úsek silnice III/36071 mezi obcí Horní Lažany a obcí Šebkovice  

Z důvodu:   souvislá oprava silnice III/36071 

V termínu:   od 14.05.2018 do 25.05.2018 

Objízdná trasa: obousměrná pro veškerou dopravu - Z Šebkovic po silnici III/36068 do 
obce Dolní Lažany, tam vpravo po silnici III/36078 směr Horní Lažany 

Délka uzavírky:  3,40 km 

Délka objízdné trasy:  6,00 km 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky. 

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích"), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení uzavírky a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu 
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den 

3. května 2018 (čtvrtek) v 10:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadě Moravské Budějovice, kancelář. č. 309. 

Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve 
stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny: Po, St 8:00 - 17:00,  Út, Čt, Pá  8:00 - 
14:00). 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
  
otisk úředního razítka,  
 
 
 
Mgr. Martin Ferdan 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
  
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Obec Dolní Lažany, IDDS: 683bf2y 
Obec Lesonice, IDDS: hxgbnpa 
Obec Šebkovice, IDDS: cvwbzx9 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu 
Město Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, IDDS: 6pub8mc 
  
ostatní 
BK BUS, s.r.o., IDDS: ku3rwms 
TRADO-BUS, s.r.o., IDDS: df772u8 
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