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Město Ústí nad Orlicí 
    
Sychrova 16 
562 24  Ústí nad Orlicí 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Oznámení 

o zahájení řízení na zařazení pozemních komunikací 
 
Město  Ústí nad Orlicí (IČ 00279676) se sídlem  Sychrova 16, Ústí nad Orlicí podalo dne 18.01.2023 u 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend návrh na 
zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace III. třídy  ve správním obvodu města 
Ústí nad Orlicí v katastrálním území Ústí nad Orlicí.  
 
Dnem podání u příslušného silničního správního úřadu bylo zahájeno správní řízení. 
 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který podle 
ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, 
rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní 
komunikace z této kategorie, v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, oznamuje v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení (správní řád), zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do 
kategorie místní komunikace III. třídy všem známým účastníkům řízení.  
 
Předmětem jednání je zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace III. třídy, ve 
správním obvodu města Ústí nad Orlicí v katastrálním území Ústí nad Orlicí. 
 
 
Zařazení do kategorie místní komunikace III. třídy: 
 

 ul. Floriana Hernycha v úsecích 88c1 až 88c3, vozovka a chodník v k.ú. Ústí nad Orlicí na 

p.p.č. 3170 ve vlastnictví Město Ústí nad Orlicí 

Staničení komunikace postupuje v pořadí následujících úseků:  
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Úsek 88c1 začíná křižovatkou s ul. s ul. Lochmanova a končí křižovatkou s úsekem 88c2. 

Součástí úseku je levý a pravý chodník  

Úsek 88c2 začíná křižovatkou s úsekem 88c1 a končí křižovatkou s ul. 17.listopadu. Součástí 

úseku je levý a pravý chodník  

Úsek 88c3 začíná křižovatkou s úsekem 88c2 a končí křižovatkou s ul. U Perly 

Součástí úseků 88c1 až 88c3 jsou parkovací zálivy 

 

 ul. U Perly v úsecích 89c1 a 89c2, vozovka a chodník v k.ú. Ústí nad Orlicí na p.p.č. 3170 ve 

vlastnictví Město Ústí nad Orlicí 

Staničení komunikace v pořadí následujících úseků: 

Úsek 89c1 začíná křižovatkou s ul. 17. listopadu a končí křižovatkou s ul . Floriana Hernycha. 

Součástí úseku je levý a pravý chodník  

Úsek 89c2 začíná křižovatkou s ul. Floriana Hernycha a končí křižovatkou s ul. Špindlerova 

naproti čp. 676. Součástí úseku je levý a pravý chodník. 

Součástí úseků 89c1 a 89c2 jsou parkovací zálivy 

 
 

 
            
Účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky či námitky nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jinak k nim nebude přihlédnuto.   
 

 
 

 
lic. Jaroslav Škarka 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení  
Bc. Jan Gregar, referent odboru (oprávněná úřední osoba) 
 
 
 
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (doručenkou): 
Město Ústí nad Orlicí 
 
Ostatní účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (veřejnou 
vyhláškou): 
Roman Chudý, Dolní Újezd 654 
Taťána Petrželová, Sídliště 1.máje 524, Horní Jelení 
Jiří Zadražil, Blahoslavova 1055/25, Hradec Králové 
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 
TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí 
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Obdrží: 
MěÚ odbor majetkoprávní Ústí nad Orlicí 
MěÚ odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 
 
 
Vyvěšeno dne…………………….                                         Sejmuto dne…………………………… 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 

 




