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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako příslušný silniční správní úřad, podle § 40 
odst.5 písm. a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 
27.1.2021 žádost Města Chrastava, IČO 00262871, náměstí 1. máje 1, 463 31  Chrastava o zařazení 
vybraných komunikací na území města Chrastava do kategorie místních komunikací. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno řízení o zařazení pozemních komunikací na území města Chrastava do kategorie místních 
komunikací.

Jedná se o pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací pod evidenčními čísly:
99c, 100c, 101c, 103c, 104c, 105c, 106c, 108c, 157c, 155c, 156c, 159c, 111c, 113c, 116c, 117c, 118c, 
119c, 115c, 120c, 121c, 122c, 123c, 110c, 124c, 125c, 126c, 127c, 135c, 128c, 131c, 10c, 11c, 13c, 14c, 
15c, 16c, 18c, 133c, 134c, 137c, 136c, 139c, 141c, 143c, 145c, 151c, 152c, 153c, 1c, 2c, 4c, 5c, 6c, 8c, 
9c, 21c, 23c, 25c, 26c, 27c, 28c, 29c, 30c, 31c, 32c, 33c, 34c, 35c, 36c, 39c, 40c, 41c, 42c, 45c, 49c, 51c, 
54c, 55c, 56c, 57c, 58c, 59c, 60c, 61c, 62c, 63c, 64c, 65c, 68c, 69c, 70c, 76c, 77c, 78c, 79c, 80c, 81c, 82c, 
83c, 84c, 85c, 86c, 87c, 88c, 89c, 90c, 91c, 92c, 93c, 94c, 95c, 96c, 97c, 98c.

 Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako příslušný silniční správní úřad, oznamuje 
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,  
a § 144 odst. 2 správního řádu ( řízení s velkým počtem účastníků )  zahájení řízení o zařazení pozemních 
komunikací na území města Chrastava do kategorie místních komunikací dle § 3 odst. 1 silničního zákona 
a  žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

(Doručením je ve smyslu § 25 správního řádu považován patnáctý den po vyvěšení)

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. 
Do podkladů rozhodnutí t.j. zejména do pasportu místních komunikací, schváleného usnesením Rady 
města Chrastava č. 2020/15/02 dne 21.9.2020,  je možné nahlédnout na MěÚ Chrastava, odbor výstavby a 
územní správy, nám.1.máje 1,  463 31 Chrastava, po předchozí telefonické domluvě ( na tel. 482363819 )  
nebo emailové domluvě ( janousek@chrastava.cz ) v kanceláři č. 301. Žádáme však z bezpečnostních 
hygienických důvodů o upřednostnění nahlížení dálkovým přístupem na internetových stránkách 
města Chrastava: http://www.chrastava.cz/formular/pasportmk.htm,  kde je pasport místních 
komunikací zveřejněn v elektronické podobě formou umožňující dálkový přístup.

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.

http://www.chrastava.cz/formular/pasportmk.htm
http://www.chrastava.cz/formular/pasportmk.htm
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení je zejména povinen poskytovat správnímu orgánu, veškerou potřebnou součinnost při 
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí ( § 50 správního řádu ) a označit důkazy na podporu svých 
tvrzení 

Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní

správy MěÚ Chrastava
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Chrastava a zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup nejméně 15 ode dne doručení, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne ...........................                                                         Sejmuto dne ...............................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne...................... a sejmuto dne....................................

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
doručení jednotlivě :
Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Doručení veřejnou vyhláškou
 
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, DI, IDDS: vsmhpv9

sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 74  Liberec


