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OZNÁMENÍ 
o zahájení řízení  

  

 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 

silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) obdržel dne 7.9. 

2022  žádost, kterou podal účastník řízení: DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, 

IČ 63471752, v zastoupení na základě plné moci společnosti: CB GRID s.r.o., Holečkova č. p. 

103/31, 150 00 Praha 5, IČ 26702916, o povolení: 

 

dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,  zvláštního užívání silnice č. II/392 v k.ú. Petráveč, v rámci 

výměny vedení vysokého napětí  V 5534/ V5539, nad komunikací. 

   

- termín: 1.10. 2022 – 2.10. 2022     a     8.10.2022 – 9.10.2022 

 

dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., částečnou uzavírku silnice č. II/392 v k.ú. Petráveč, v rámci 

výměny vedení vysokého napětí  V 5534/ V5539, nad komunikací 

 

- termín: 1.10. 2022 – 2.10. 2022     a     8.10.2022 – 9.10.2022 

 

 
Uzavírka částečná-popis:  
Silnice č. II/392 v k.ú. Petráveč, v rámci výměny vedení vysokého napětí  V 5534/ V5539, 
nad komunikací, bude částečně uzavřena (na jednom jízdním pruhu) pod  vedením 
vysokého napětím ve směru z kopce v délce 100 m a provoz zde bude řízen střídavě pomocí 
světelného signalizačního zařízení pouze na jednom jízdním pruhu. 

      
 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.). 

  

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení               

§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

o z n a m u j e 

 všem známým účastníkům řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle ustanovení § 24 a § 

25 zákona č. 13/1997 Sb. a podle ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb. máte možnost jako účastník řízení nahlížet do 

spisu. 
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Podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni 

navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.  

 

Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním 

rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, proto Městský úřad Velké 

Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, dává účastníkovi možnost vyjádřit se do 3 

dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a SH, Náměstí 

14/16, pondělí a středa 8.00 – 17.00, úterý čtvrtek pátek 8.00 – 13.00. 

 

Pokud se v uvedené lhůtě účastníci řízení nevyjádří, budeme mít za to, že s uvedeným záměrem 

souhlasí a nemají připomínek. 

 

Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili u 

správního orgánu I. stupně, protože dle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k novým 

skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 

odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník 

nemohl uplatnit dříve.  

   

   Krejska Emil 

  úředník odboru dopravy  

                                                                                     a silničního hospodářství 

 

 

 

Účastníci řízení: 

DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ 63471752, v zastoupení na základě plné 

moci společnosti:  

CB GRID s.r.o., Holečkova č. p. 103/31, 150 00 Praha 5, IČ 26702916 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090450, TSÚ 

Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou 

 

 Na vědomí: 

Policie ČR KŘPKV- DI Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 

Obec Petráveč, Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842559 
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