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VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
Magistrát města Prostějova odbor dopravy rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný
správní orgán podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vás vyrozumívá o skutečnosti, že ukončil shromažďování
podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o snížení rychlosti a tonáže na místní komunikaci
v obci Ptení, Ptenský Dvorek – komunikace k nádraží, parc. č. 3551/1 v k.ú. Ptení a dále Vás vyzývá
k uplatnění Vašeho práva zakotveného v § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit se
před vydáním rozhodnutí k podkladovým materiálům, ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout
jejich doplnění.
Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv
povinností.
Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí můžete v kanceláři č. F 311, odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5ti dnů od doručení této výzvy.
Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí odbor dopravy rozhodne ve věci.
Pokud hodláte svého práva využít, doporučujeme Vám objednat se předem na konkrétní den a hodinu
na tomto telefonním čísle 582 329 816 nebo prostřednictvím e-mailu: helena.rehurkova@prostejov.eu
otisk úředního razítka

Ing. Miroslav N a k l á d a l v.r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějov

Elektronický podpis - 9.5.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Miroslav Nakládal
Vydal : PostSignum Public CA 2
Platnost do : 9.11.2018

Č.j.: PVMU 66947/2018 41

Obdrží:





Obec Ptení, Ptení č.36, Ptení
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
A/A, R/D
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