KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Oddělení ostatních správních činností
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 74864/2016, Sp.zn.: OOSČ 786/2016 OOSC/3

Účastníci řízení:
- Město Náměšť n. Oslavou, Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou, IČO 00289965
- Obec Březník, Březník č. 247, IČO 00289132
- Obec Hluboké, Hluboké č. 31, IČO 00376841
- Obec Ocmanice, Ocmanice č. 47, IČO 00378267

Usnesení
Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností (dále jen „krajský úřad“)
správní orgán příslušný podle § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“); a podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 4. 10. 2016 podle § 140 odst.
1 správního řádu takto:
Věci žádostí města Náměšť n. Oslavou, Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou, IČO
00289965 a obcí
- Březník, Březník č. 247, IČO 00289132
- Hluboké, Hluboké č. 31, IČO 00376841
- Ocmanice, Ocmanice č. 47, IČO 00378267
o vydání souhlasů s uzavřením veřejnoprávních smluv, jejichž předmětem je výkon
přenesené působnosti v rozsahu stanoveném § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
spojuje
do společného řízení, neboť tyto věci spolu věcně souvisejí a nebrání tomu povaha věci,
účel řízení, ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků.
Všechny žádosti budou nadále projednávány pod společnou sp.zn. OOSČ 786/2016.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel postupně ve dnech 5. 9. až 23. 9. 2016 žádosti města Náměšť nad
Oslavou a dalších 3 obcí o vydání souhlasů s uzavřením veřejnoprávních smluv, jejichž
předmětem je výkon přenesené působnosti v rozsahu stanoveném § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na skutečnost, že všechny předložené veřejnoprávní smlouvy jsou obsahově
totožné, liší se pouze ve smluvní straně, se kterou město Náměšť nad Oslavou v daném případě
smlouvu uzavírá, rozhodl krajský úřad spojit ve smyslu § 140 odst. 1 správního řádu všechna 3
řízení o jednotlivých žádostech do společného řízení a posoudit všechny předložené žádosti o
vydání souhlasu společně.

Poučení
Toto usnesení se pouze poznamenává do spisu a nelze se proti němu odvolat. (§ 76 odst. 5
správního řádu).

V Jihlavě dne: 4. 10. 2016

Otisk úředního razítka

Mgr. David Marek v.r.
úředník oddělení ostatních správních činností
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