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Městský úřad Nýřany

pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39,304 66 Plzeň

ODBOR DOPRAVY

vÁš oopts zN: MUTE-746lzo l zlsronšt
ZE DNE: 9.4.2019
VyŘzUJE,: Pavla Froriková
311 611 118

E-MAIL:

3,7,7

61l

ll9

Pavla.Fronkova@nyrany.cz
PODEPISUJE:

FUNKCE:
NnŠe, Čl.: oD-Fro/ l 095()/20 l 9

DATUM: l0,4.2019
počur llsrůlpŘruoH:

Městský úřad Nýr'any, odbor doprav y (MÚ

Nýř"an1,, OD), jako silničnísprávní úr.ad (.§§Ú, silničnísprávní ttrgán-SSo) ve
sPrávním obvodu obecního Út'adu obce s rozŠÍřenoupůsobností(ORP Nýřany), příslušný podle ust. 40 odst, 1 a 4 zákona
§
Č. l3/l997 Sb. o Pozemních komunikacích (PK, ZPa, v platrrém zněú, a povinný subjekt ve smyslu ust. 2 zák.č.
§
10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném zrrěrrí, obclržel drrc 9.4.2019 Vaše písemnépodání _
žádost
Qlrostřednicnínt PoslcYtovatele služeb Česká pošta, elektronické podúní datovou schránkou, s příltlhou plná ntoc), ve

smyslu ust. § l3 odst.l cit. zák, č.l06/1999 Sb.,

,,o PoskYtnutí informace týkajícíse akce xRel!?nstrukce křižovatk! a

ulic Třemošenská. Ledeckli q Pod Hůrkou* 1p7g
kterou je vYddno Územní rozhodruutí čj. MUTE-764/2017/STD/HŠĎ, o n zao
itž p-ltna wzení o udělení stavebního
PovolenÍ, PříPadně v jaké je řízení o udělení stavebního povolení flizi, či zda již byla'ze strany zadavatele poddna žádost o
udělení stavebního povolení k výše uvedené akci.''
K PoŽadovanýrn relevantním inibrmacírn zdejšíSSO jako povinný subjekt, ve smyslu ust.
§§ 4,4a,4b a 14, příp.l6a cit.
zák. č. 106l1999 Sb., sděluje:

-

řízenío povolení shora uvedené předmětné stavbv/akce:

.,Rekon,strukce křiŽovetík)l ct ulic Tř,emošenskti, Lec]eckcí a Pod, Hůrkou", neprobíhá

v Předmětné věci ze strany zadavatele nebyla (dosud, tj. ke dni vydá.ní tohoto ,sdělenfl žádostpodána,
a tedy ani

žádné řízení o předmětné stavbě nebylo zahájeno.

Podle ust. §l7 cit. zák. Č.106l1999 Sb. je povinný subjekt oprávněn v souvislosti s poskytováním iníbrmací
žádat úhradu
v souladu s vnitřní směrnicí Města Nýřany - v danérn případě se nepožadrrie

pavlaFroňková
oti,sk ú.ředního razítka
IraÚ N5;rany,

oD, tímto vyhověl

silničnísprávní orgán MÚ Nýřany

žad,ateli v plném rozsahu uvedené žáclosti.

Toto sdělerrí je rovněŽ záznamem ve smyslu vnitřní směrrrice povinrrého subjektu pro účely
ust. § l8 cit.zák. č.l06/1999 Sb,

vyvěšeno dne:

Se_imuto dne:

(PodPis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěŠenía sejmutí doktrmentu;
vyvěšenídokumentu na úřednídesce včetně
dálkového PřístuPu-Pro ÚČeIY ust. §5 z.č.106/1999 Sb. rrrin. po dobu l5 dnťr; následně
dokument zaslat potvrzený zpět oD)
Na vědomí a k wvěšenína obou ÚD: MÚ Nýr'any, prac. Plzeň, OOaS, Americká
39,304 66

IČ: 00258t99

DIč: CZ0025E199
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