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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") podle § 149 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
přerušuje
řízení zahájené podáním žádosti dne 19.2.2021 o povolení zrušení přejezdu P5979 v žkm 13,985
na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou:
kterou podala společnost
Správa železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 7,
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
(dále jen "žadatel").
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 7
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení zrušení přejezdu P5979 v žkm 13,985 na trati
Kutná Hora – Zruč nad Sázavou.
Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení dne 3.3.2021 veřejnou vyhláškou a vyzval dotčené
orgány k uplatnění závazného stanoviska. V oznámení o zahájení řízení byla uvedena jiná vhodná
trasa pro přístup k nemovitostem z důvodu rušení železničního přejezdu. Tato trasa byla žadatelem
navržena v délce menší než 5 km a přes přejezd, který nemá nižší stupeň zabezpečení.
Podle § 37a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích si silniční správní úřad před vydáním
rozhodnutí vyžádá závazné stanovisko Policie České republiky k posouzení vhodnosti trasy, jde-li
o zrušení přejezdu na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné komunikaci a drážního
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správního úřadu k posouzení stupně zabezpečení přejezdu, má-li trasa podle odstavce 1 vést přes
přejezd. Správní orgán v souladu s § 149 odst. 3 právního řádu řízení přerušil, protože vydání
rozhodnutí je podmíněno závazným stanoviskem dotčených orgánů.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního
orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Podle § 149 odst. 4 správního řádu správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá
závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dne, kdy byl o vydání
závazného stanoviska požádán.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Obdrží:
Účastníci řízení
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha IČ: 709 94 234,
IDDS: uccchjm
Na vědomí:
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5
Obec Chlístovice, IDDS: pdkbxsm
AGRO PODLESÍ, a.s., IDDS: sztcm6i
Hendrych Lukáš, Masarykova 578, 284 01 Kutná Hora
Blíže neurčitelní uživatelé komunikace - doručuje se v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu
veřejnou vyhláškou
Drážní úřad, IČ: 613 79 425, IDDS: 5mjaatd
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát,
IDDS: 2dtai5u
K vyvěšení na úřední desku § 25 odst. 2 a 3 správního řádu:
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5
Obec Chlístovice, IDDS: pdkbxsm
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