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OZNÁMENÍ 
O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

(veřejná vyhláška) 
 

Petra Zelená, nar. 16.6.1978, Fügnerova 405, Rosice, 533 51 Pardubice 17, 
Jitka Sedláčková, nar. 25.11.1957, nábřeží Závodu míru 1822, 530 02 Pardubice 2, 
Olga Benešová, nar. 29.8.1958, Koudelka 19, 534 01 Holice v Čechách, 
Ivo Vodehnal, nar. 21.3.1958, Podskála 800, 538 21 Slatiňany 

(dále jen "žadatel") podali dne 18.12.2017 žádost na deklaratorní rozhodnutí, na určení 
existence účelové komunikace na pozemcích p.č. 434/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Poběžovice 
u Holice, parc. č. 4165/5 (ostatní komunikace), 4165/8 (ostatní komunikace), 4165/6 (lesní 
pozemek), 4164/8 (trvalý travní porost), 4164/12 ( trvalý travní porost), 4156 (ostatní 
komunikace), 4185/1 (trvalý travní porost), 4232/11 (ostatní komunikace), 4232/8 (ostatní 
komunikace), 4206/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Holice v Čechách. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno řízení.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního 
hospodářství vydal dne 25.2.2021 rozhodnutí pod č.j. KrÚ 17232/ODSH/2021-Sv, kterým se 
rozhodnutí Městkého úřadu Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad se sídlem Holice, 
Holubova č.p. 1 vydané dne 8.10.2020 pod Čj.: MUHO/20744/2020 – spis. zn.: MUHO 
22313/2017/ŽPSÚ/Vin zrušil a věc vrátil k novému projednání. 

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“) 

oznamuje 

podle § 51 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu ve věci dokazování o určení existence 
účelové komunikace je nutné užít všech dostupných prostředků, které jsou vhodné ke zjištění 
současného stavu a současně 

nařizuje 

podle § 49 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád k projednání žádosti ústní jednání, neboť je 
to nezbytné ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení spojené s ohledáním na 
místě na  

čtvrtek 22.9.2022 v 09:00 hod. 
 

se schůzkou pozvaných na místě samotném na pozemku p.č. 4185/1 v k.ú. Holice v Čechách 
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Osobám známým se doručuje podle § 20 správního řádu a osobám s neznámým pobytem se 
doručuje dle § 25 odst. 1 správního řádu 500/2004 Sb. 

 

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. 

V rámci řízení může silniční správní úřad podle § 62 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád zákona uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje 
jeho postup tím, že 

a) se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, 

b) navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo 

c) neuposlechne pokynu úřední osoby, a i tomu, kdo učiní hrubé urážlivé podání. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
Helena Sedláková                                                                                         otisk úředního razítka 
Vedoucí stavebního úřadu 
  
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holic. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení 
Petra Zelená, Fügnerova č.p. 405, Rosice, 533 51 Pardubice 17 
Jitka Sedláčková, nábřeží Závodu míru č.p. 1822, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
Olga Benešová, Koudelka č.p. 19, 534 01 Holice v Čechách 
Ivo Vodehnal, Podskála č.p. 800, 538 21 Slatiňany 
 
Město Holice, IDDS: hwkbrgj 
sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách 
 
Mgr. Lukáš Kulhánek, IDDS: piykxe6 
místo podnikání: Na Cihelnách č.p. 9, Cihelny, 551 01 Jaroměř 1 
zastoupení pro: Petr Boudyš, Koudelka č.p. 71, 534 01 Holice v Čechách 
 
Václav Moravec, pobyt neznámý 
Anna Moravcová, pobyt neznámý  
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