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Váš dopis zn.:  
Ze dne:  12.06.2019 

       Obec Rosička 
Naše č.j.:  OD/737/19/LK    IČ: 37 44 58 
Vyřizuje:   Ing. Koubek    Rosička 20 
Tel.:   566 688 301    592 12 Nížkov 

E-mail:   lubos.koubek@zdarns.cz    
 
Datum:   21.08.2019 

 
  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

VÝZVA 
k vyjádření k podanému odvolání 

 

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle 
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových 
komunikací s výjimkou, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o 
pozemních komunikacích), ve správním řízení přezkoumal žádost o omezení veřejného 
přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou 17.06.2019 podala Obec Rosička, 
IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov (dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání 
podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vydal rozhodnutí, kterým omezil veřejný 
přístup na veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví obce Rosička, a to v úseku 
mezi komunikací vedoucí k rozhledně (ve směru od Rosičky) a komunikací před 
Gigantským rybníkem za Agrofarmem a.s. (ve směru od Nížkova), kdy předmětná část 
komunikace se převážně nachází na pozemku parc. č. 507 v katastrálním území Rosička 
č. 746258. 
 

Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání: 
 

1. Obec Nížkov, IČ: 00294870, Nížkov 107, 592 12 Nížkov 
2. Obec Sázava, IČ: 00374466, Sázava 159, 592 11 Velká Losenice 
3. Zemědělské družstvo Nížkov, IČ: 47908564, Nížkov 193, 592 12 Nížkov            

 

které na základě plné moci zastupuje: 

Mgr. Jan Heldes 

advokát, ev. č. ČAK 17712 

sídlem Varhánkova 1240, 588 13 Polná. 
 

Odvolání bylo podáno dne 06.08.2019, kdy v odvolání je uvedeno, cituji: „Bližší odůvodnění 
odvolání doplním do 10 dnů.“ Na základě neúplného odvolání správní orgán vyzval odvolatele 
k doplnění odvolání ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla 
odvolateli doručena dne 12.08.2019 a doplnění odvolání o odůvodnění bylo správnímu orgánu 
doručeno dne 16.08.2019.  
 
Úplné znění odvolání včetně doplněného odůvodnění jsou přílohou tohoto oznámení.  
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Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, ve smyslu ust. § 86 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tímto 
vyrozumívá účastníky řízení o podaném odvolání a vyzývá účastníky řízení, aby se k 
podanému odvolání vyjádřili do 5 dnů od doručení této výzvy. Za den doručení se podle § 25 
odst. 2 správní řád považuje patnáctý den po vyvěšení. 
 
 
 
Poučení: 

 V rámci svého vyjádření se můžete vyjádřit ke všem skutečnostem uváděným v podaných 
odvoláních a navrhovat další důkazy. 

 K nově navrhovaným důkazům správní úřad přihlédne dle ustanovení § 82 odst. 4 správní 
řád pouze tehdy, pokud jste je nemohli uplatnit dříve. 

 K vyjádření a důkazům navrženým po stanovené lhůtě správní úřad nepřihlédne. 
 

 
 
Spis obsahující napadené rozhodnutí podle § 88 odst. 1 správní řád bude poté předán nejblíže 
nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a 
silničního hospodářství. 
 
 
 
 
 
Ing. Luboš Koubek v.r. 
úředník odboru dopravy 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1  písm. a), správní řád: 
Obec Rosička, IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov  

(s požadavkem dle § 25 odst. 3 správní řád na vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední 
 desce OÚ Rosička) 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) a odst. 2, správní řád: 
doručení veřejnou vyhláškou  
 
Na vědomí: 
Krajské ředitelství Policie ČR – Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou 
 
 
 
 
Příloha: 
Odvolání ze dne 06.08.2019 
Doplnění odvolání o odůvodnění ze dne 16.08.2019 
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Poučení o zveřejnění veřejnou vyhláškou: 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 
15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost 
musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Na úřední desce: 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 
Obecní úřad Rosička, IČ: 37 44 58, Rosička 20, 592 12 Nížkov 
 
  
 
Datum vyvěšení: …………………................  Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
 
………………………………….....................   …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě 
 
 
 
zveřejněno od: …………………................   zveřejněno do: …………………................ 
 
 
 
………………………………….....................   …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žižkova 227/1 TELEFON  E-MAIL URL 
591 31 Žďár nad Sázavou +420 566 688 111 lubos.koubek@zdarns.cz                 http://www.zdarns.cz 
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