Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
530 02 Pardubice, U Divadla 828

čj. UMOI/6624/2020/ODŽ/5/Hol-15

Pardubice 8. 11. 2022

Vyřizuje: Ivana Holá
Tel.: 466 046 042
e-mail: ivana.hola@umo1.mmp.cz

K vyvěšení na úřední desku:
Úřad městského obvodu Pardubice I, úřední deska, ul. U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Statutární město Pardubice, elektron. úřední deska, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Úřad městského obvodu statutárního města Pardubic, Městský obvod Pardubice I,
se sídlem U Divadla 828, odbor dopravy a životního prostředí (dále jen: „silniční správní
úřad“) jako příslušný správní orgán dle § 40 odst. 5, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o pozemních
komunikacích“) a dle § 139 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v souladu s ust. § 47 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že dne 15. 7. 2022 obdržel návrh Městského obvodu
Pardubice I, jakožto vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla:
tovární značky Škoda, reg. zn. vozidla 5H9 7993, č. VIN: nezjištěno, jehož provozovatelem
je Nikola Charfreitagová, nar. 19. 9. 1993, trvale bytem Pernštýnské náměstí 1, 530 02
Pardubice dle § 19d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích ve veřejné dražbě.
Touto žádostí bylo dle § 44 správního řádu zahájeno řízení o povolení prodeje silničního
vozidla ve veřejné dražbě (§ 19d zákona o pozemních komunikacích).
Poučení účastníka řízení:
Dle § 33 odst. 1 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze
jednoho zmocněnce.
Dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou
účastníci činit své návrhy. Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení
nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové
skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají,
poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
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; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu
vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je
rozhodnutí ve věci již v právní moci.
Dle § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže
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ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání
rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování
podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
Dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není
návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

Dání možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí
Správní orgán Vás tímto současně vyrozumívá o tom, že má podklady v řízení za
shromážděné v takovém rozsahu, aby mohl ve věci rozhodnout. V souladu s § 36 odst. 3
správního řádu máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Z výše
uvedeného důvodu Vám správní orgán dává možnost (není Vaší povinností), abyste
se vyjádřil/a k podkladům rozhodnutí a nahlédl/a do spisu.
K využití práva vyjádřit se k podkladům dle § 36 odst. 3 správního řádu Vám správní orgán
stanovuje lhůtu 5 dnů ode dne doručení této písemnosti. Po uplynutí této lhůty bude ve věci
vydáno rozhodnutí.
Za účelem seznámení se se spisem a vyjádření k podkladům se můžete dostavit na Úřad
městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, do kanceláře odboru dopravy a životního
prostředí, dveře č. 7, v přízemí vlevo každé v pondělí a středu v době od 8.00 - 11.00 hod
a 12.00 – 17.00 hod, úterý a čtvrtek od 8.00 – 11.00 hod a 12.00 – 15.30 hod a pátek
od 8.00 – 11.00 hod a 12.00 – 14.30 hod.
Účastníci řízení:
Nikola Charfreitagová, trvale bytem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice,
datum narození: 19. 9. 1993
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, zastoupené Filipem Šťastným,
starostou městského obvodu Pardubice I se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyhláška zveřejněna dne:
Vyhláška sejmuta dne:
Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední
desky (po sejmutí písemnosti prosíme o její zaslání zpět).
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