MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz
Čj: 854-2/OVÚP/21/Jk
Ve Stříbře dne 13.04.2021
E.č. písemnosti: 7372/21 - STŘÍBRO
Oprávněná úřední osoba: Radka Jirková, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Radka Jirková
Tel:
374801146, Email: jirkova@mustribro.cz

Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „OVÚP“), jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen „ SSÚ“), podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) obdržel dne 07.04.2021 žádost společnosti ELEKTROTRANS
a.s., Kačírkova 982/4, 185 00 Praha 5, IČ: 256 55 558, zastoupené na základě plné moci
společností FLEX dopravně inženýrské stavby s.r.o., Rosnická 118, 360 10 Karlovy Vary –
Sedlec, IČ: 648 32 465 o povolení zvláštního užívání silnice:
 II/203 k.ú. Ostrov u Stříbra,
 II/605 k.ú. Sytno,
 III/19329 k.ú. Svinná u Stříbra,
 III/20313 k.ú. Lhota u Stříbra,
 III/193 k.ú. Stříbro,
 III/19326 k.ú. Stříbro, za účelem stavebních prací při výměně stávajícího
nadzemního kabelového vedení VN (rekonstrukce) v rámci stavby: “Kostelec – VranovStříbro V1273/74/75 izol.+ FV+nátěr“, kde dalšími účastníky řízení je Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 720 53 119.
Zvláštní užívání pro stavební práce je plánováno v rozmezí dnů: 01.05.2021 – 31.07.2021.
(Samotná realizace je v řádech několika minut, kdy dojde k přetažení kabelového vedení
přes jednotlivé silnice. Provoz bude řízen náležitě poučenými pracovníky zhotovitele).
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Stříbro, OVÚP, SSÚ podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje jemu známé účastníky
řízení o zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším odborem vedeno
podle § 25 odst. 6 písm c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat důkazy,
činit jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Účastníci řízení
mají rovněž právo nahlížet do spisu v budově Městského úřadu Stříbro, Masarykovo nám.
63, v kanceláři č.204.
V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení
její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento
zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.
Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení
současně pouze jednoho zmocněnce.
V souladu s § 25 zákona o pozemních komunikacích žádá tímto zdejší silniční správní úřad
příslušný orgán Policie ČR, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského

kraje, aby jako dotčený orgán k vydání závazného stanoviska posoudil, zda-li předmětné
zvláštní užívání může ohrozit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, a v případě, že
tomu tak bude, vydal společně se závazným stanoviskem souhlas se zvláštním užíváním
komunikace. Závazné stanovisko a souhlas dotčeného orgánu je nutno zaslat do 10 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení.

Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:
Radka Jirková

Účastníci řízení:
FLEX dopravně inženýrské stavby s.r.o., Rosnická 118, 360 10 Karlovy Vary – Sedlec
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘPK, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov (čj: KRPP-26108-2/Čj-2021031006, ze dne 15.03.2021)
Na vědomí:
Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Stříbro
Obec Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
vlastní k založení do spisu
Správní poplatek ve výši 500,- Kč vyměřený dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
uhraďte na účet MěÚ Stříbro, Č.Ú. 112 595 803/0300, V.S. 31567, nebo na pokladně MěÚ
Stříbro.

Vypraveno dne:

