ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÉHO
PLÁNOVANIA

●

●
Jozef Jagelka
Kostolná č. 891
029 44 Rabča

●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
04258/2017/ODaÚP-2

Vybavuje
Ing. Vladislav Sedliaček

●

Žilina
30. 05. 2017

Vec
Oznámenie o začatí správneho konania
Žilinský samosprávny kraj, ako príslušný správny orgán v zmysle § 3 písm. c) ods. 1.
zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky, podľa § 10, § 43 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, Vám týmto oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia
o udelení dopravnej licencie dopravcovi:
Jozef JAGELKA
Kostolná č. 891
029 44 Rabča
IČO: 40 983 927
ktorý požiadal o udelenie dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
dopravy:
na autobusovej linke 507503 Námestovo – Dolný Kubín –Vrútky – Žilina, a ktorej platnosť končí
dňa 31. 07. 2017, žiada o obnovu dopravnej licencie na vykonávanie vnútroštátnej verejnej
pravidelnej autobusovej dopravy na vyššie uvedenej linke s rovnakou trasou.
Cestovný poriadok je súčasťou prílohy.
V zmysle § 43 písm. a) a § 51 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov Vás žiadame o stanovisko a pripomienky k udeleniu dopravnej licencie
dopravcovi Jozef JAGELKA, Kostolná č. 891, 029 44 Rabča, IČO: 40 983 927 v lehote do 10
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dní od doručenia tohoto oznámenia. V prípade nezaslania stanoviska do uvedeného termínu
budeme považovať Vaše stanovisko ako bez pripomienok a vo veci bude rozhodnuté.

S pozdravom

Ing. Ivan Mokrý
riaditeľ odboru
Prílohy:
CP linky 507503 Námestovo – Dolný Kubín –Vrútky – Žilina

