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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ
Otrokovice) jako příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) na základě žádosti obce Tečovice, IČ: 00568741, se sídlem Tečovice 185,
763 02 Tečovice zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se
sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen žadatel) a rozhodl t a k t o:
podle ust. § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb.

se zastavuje
řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 77 odst. 1 písm. c)
zák. č. 361/2000 Sb. – na veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí z obce Otrokovice do obce
Tečovice, z důvodu označení omezení průjezdu, neboť žadatel vzal svou původní žádost ze dne 10.10.2018
pod č.j. DOP/45607/2018, novou žádostí ze dne 26.11.2018 pod č.j. DOP/53779/2018, zpět.
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.:
 Obec Tečovice, IČ: 00568741, se sídlem Tečovice 185, 763 02 Tečovice (žadatel).

Odůvodnění
DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 26.11.2018 pod č.j. DOP/53779/2018 žádost žadatele o zpětvzetí původní
žádosti ze dne 10.10.2018, ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na
veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí z obce Otrokovice do obce Tečovice, z důvodu označení
omezení průjezdu.
Správní orgán z úřední povinnosti usnesením dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., řízení o
žádosti zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.
Jelikož žadatel vzal svou žádost zpět, nezbylo z uvedených důvodů než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto usnesení. Proto bylo řízení v uvedené věci zastaveno.
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Poučení
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat odvolání nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského
úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Odvolání proti usnesení dle ust. § 76 odst. 5 věta 2. zák. č. 500/2004 Sb. nemá odkladný účinek.

OTISK
RAZÍTKA

Ing. Josef Tomanovič
referent
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 – ti dnů na úřední desce příslušného úřadu.
Současně musí být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněno min. 15 dnů na elektronické úřední desce
příslušného správního úřadu.

Vyvěšeno dne: ....………................

Sejmuto dne: ..………………..

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
DOP MěÚ Otrokovice – spis
Obdrží:
NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Toto oznámení obecné povahy bude zveřejněno na úředních deskách níže uvedených měst a obcí po
dobu 15-ti dnů a dále také způsobem umožňující dálkový přístup:
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Obec Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Tečovice
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