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Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, Oblastní ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, dne 3.9.2019 podala žádost o zrušení železničního přejezdu
s uvedením údajů:
Železniční přejezd P5967 v žkm 5,800
pozemek parc.č. 4529 v katastrálním území: Kutná Hora
navazující pozemky parc. č. 4278 v k.ú. Kutná Hora (ostatní plocha, ostatní komunikace)
vlastník: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
Železniční přejezd s evidenčním číslem P5967 se nachází na pozemku parc. č. 4529 v katastrálním
území Kutná Hora. Za stávajícím železničním přejezdem navazují pozemky, které dle katastru
nemovitostí jsou vedeny jako orná půda. Železniční přejezd je nevyužívaný. Na pozemky
za přejezdem je možný přístup po jiné komunikaci.
Současně se žádostí byla předložena katastrální mapa a informace o pozemcích, souhlas Města Kutná
Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195a souhlas Drážního úřadu,
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2.
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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“), ve smyslu ustanovení § 37 odst. 4
zákona o pozemních komunikacích
oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ správní řád“) zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou a vzhledem k tomu,
že je správnímu orgánu situace na místě dobře známá, upouští správní orgán od ústního jednání a
místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
případné důkazy ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kutná
Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, úřední dny Po a St 7:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00).
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, silniční správní úřad poskytuje
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení
desetidenní lhůty po doručení. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
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Poučení:
Podle § 33 odst. 1 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování
se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít
účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Podle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
Podle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud
o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Podle § 36 odst. 4 správního řádu účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a
to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu
s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.
Podle § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo
na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Podle § 50 odst. 2 správního řádu účastníci jsou povinni při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
Podle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.

Kateřina Křížová, v.r.
referent pro silniční hospodářství
(Otisk úředního razítka)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne:

…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Účastníci správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha IČ: 709 94 234,
IDDS: uccchjm
Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení
Účastníci správního řízení podle § 27 správního řádu v souladu s § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu:
Osoby, které nejsou známy
K vyvěšení na úřední desku § 25 odst. 2 správního řádu:
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka
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Dotčené orgány:
Drážní úřad, IČ: 613 79 425, IDDS: 5mjaatd
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát,
IDDS: 2dtai5u
Situace:
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