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ALVARAK GROUP a.s., Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí

SEZNÁMENÍ S PODKLADY
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) vede řízení o určení právního vztahu neexistence veřejně přístupné účelové
komunikace na pozemcích parc. č. 3159/15, 3159/7, 1464/17 v katastrálním území Planá nad Lužnicí
ve smyslu § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti, kterou podala společnost ALVARAK GROUP a.s., IČO 25152700,
Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí.
Dnem 11.2.2021 správní orgán ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí.
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy sděluje tímto účastníkům řízení, že shromáždil podklady pro
rozhodnutí ve věci, a že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost seznámit se s nimi,
případně vyjádřit se před vydáním příslušného rozhodnutí k podkladům pro rozhodnutí i ke způsobu
jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění.
Toto lze učinit u Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy v pracovních hodinách, nejlépe po telefonické
domluvě, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto seznámení.
Z důvodu změny vlastnický práv k pozemkům parc. č. 3159/15, 3159/17 a dalším v dotčeném území
v katastrálním území Planá nad Lužnicí, jejichž spoluvlastníkem byla pí M. Sladká, ČSLA 3, 391 11
Planá nad Lužnicí, správní orgán dále nepovažuje pí M. Sladkou za účastnici řízení podle § 27 odst. 2
správního řádu.
„otisk úředního razítka“
Bc. Šárka Marková
odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy
Toto seznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí seznámení.

Č.j. METAB 5374/2021/OD/SMar

str. 2

Doručí se:
Účastníci řízení dle § 27 správního řádu: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku, datovou
schránkou)
ALVARAK GROUP a.s., IDDS: ju7crjs
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp
Jaroslav Sladký, ČSLA č.p. 3, 391 11 Planá nad Lužnicí
Jitka Nováková, Příčná č.p. 976, 391 11 Planá nad Lužnicí
Ing. Pavel Hnojna, Ústrašická č.p. 226, Lhota Samoty, 391 11 Planá nad Lužnicí
Hydac spol. s r.o., IDDS: d56a65z
CSPPark Planá NL, s.r.o., IDDS: 4bfdcih
Ostatní účastníci, jejichž právo nebo právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím dotčeny: (veřejnou
vyhláškou)
Účastníci řízení dle § 44b zákona o pozemních komunikacích: (datovou schránkou)
Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp
Ostatní: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou)
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.
Městský úřad Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp se žádostí o vyvěšení.
1 x spis zde

