
 

 

 

 Obecní úřad Nezdřev ,okres      
 Plzeň -jih  

       p. Kasejovice   335 44         
                                                         

  
                           

 
 
 

 
 

Váš dopis zn. ze dne Naše zn./ 
č.j.dop/chl/12/2010 

Vyřizuje chlanda/ tel./724217205 
e-mail 

V Nezdřevě dne 
16.10.2010 

 
 

Oznámení o zahájení správního řízení 
 

Obecní úřad Nezdřev,  jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5     
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,      ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) obdržel dne 15.10.2010 
žádost  společnosti Vodní stavby Rokycany s.r.o., IČ: 279 71 121 , Sídlo,Bezručova 
1159, 337 01 Rokycany  IČ:,  o povolení úplné uzavírky , za účelem provedení 
stavebních prací -  pokládka splaškové kanalizace na místní komunikaci parc. č. 
758/6;759/1;759/4, k. ú. Nezdřev  v období od 15.11.2010 do 31.12.2010, kde 
dalším účastníkem řízení je Obec Nezdřev, Nezdřev 9 ;p.Kasejovice 335 44.  
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

 
Obecní úřad Nezdřev,  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 § 24  zákona 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 obecního 
úřadu v Nezdřevě . 
 
 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.  
       



  

 
 

 
                                             Petr Chlanda 
                                                               starosta obce                                                                    

 
 
Obdrží: 

 
Účastníci řízení:  
 

- Obec Nezdřev 
 
 
 

 
 
Na vědomí : 
    - vlastní k založení 
 

 
 
 
 
 
 


