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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU 

                                                   VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavy, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 1 a 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve smyslu § 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“), že dnem podání žádosti Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IČO: 70994234, U Fotochemy č.p. 
259, 501 01 Hradec Králové, (dále jen "žadatel") o zrušení železničního přejezdu P 4817 
v km  10,111 trati 1471 Trutnov střed – Teplice nad Metují na pozemku parc. č. 987, 
katastrální území Chvaleč, bylo zahájeno správní řízení. 

Předmětná žádost byla podána dne 16.06.2020. 

V předmětné věci byl vydán souhlas Drážního úřadu dne 12.09.2019, zn. MP-SOP1892/19-3/Fl, 
DUCR-49525/19/Fl. 

Přejezd se nachází na pozemku parc.č. 987 v  katastrálním území Chvaleč. Komunikace k 
přejezdu je na pozemku parc.č. 2107 v katastrálním území Chvaleč ve vlastnictví obce Chvaleč. 
Komunikace vede k přejezdu pouze jednostranně. Místo předmětného přejezdu je zakresleno 
v situaci na podkladu katastrální mapy, která je přílohou tohoto oznámení. 

Vzhledem k tomu, že je správnímu orgánu situace na místě dobře známá, upouští správní 
orgán od ústního jednání a místního šetření. 

Účastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději do  

                                   10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

Při doručování veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 1,2 správního řádu, se písemnost 
považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení. K později uplatněným námitkám, popřípadě 
důkazům nebude přihlédnuto. 

Podaná žádost poskytuje dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí. Silniční správní úřad ve 
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, současně dává účastníkům řízení, před 
vydáním rozhodnutí, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a to 
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nejpozději do 5-ti dnů od skončení lhůty určené k navrhování důkazů a jiných návrhů. Po 
uplynutí této lhůty předpokládá správní orgán vydání rozhodnutí. 

Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat důkazy, činit 
jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Účastníci řízení mají rovněž 
právo nahlížet do spisu v budově MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 03 Trutnov, 
kancelář č. 402, (úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00) v ostatní dny  po předchozí telefonické 
domluvě, tel. 499 803 291. 

 

Poučení 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat 
důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může 
usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. 

V souladu s ustanovením § 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. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, musí být účastníkům před vydáním 
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, 
pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí vzdal. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu, má účastník při jednání se správním 
orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako 
podpůrce napomáhat při rozhodování. 

Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen na vyžádání prokázat totožnost v smyslu 
§ 36 odst. 5 správního řádu.  Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho 
zástupce při jednání písemnou plnou moc. 

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu, mají účastníci a jejich zástupci právo 
nahlížet do spisu. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho 
podpůrce. V souladu s ustanovením § 38 odst. 4 správního řádu, je s právem nahlížet do spisu 
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho 
částí. 

V souladu s ustanovením § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu 
svých tvrzení. 
 
(otisk razítka) 
 
 
(vlastnoruční podpis) 

 
z p. Lenka Jaďuďová 
referent oddělení 
silničního hospodářství a dopravy 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje 
písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).  
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(www.trutnov.cz).  
 
Obecní úřad Chvaleč je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po 
dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního 
řádu.  
 
 
1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………… Bude sejmuto dne: ………………………. 
 
                                                                                      Sejmuto dne:   …………………………….  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: ……………………………  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Rozdělovník  
Na úřední desce vyvěsí 
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, 541 16 Trutnov 
  (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení) 
- OÚ Chvaleč, IČO 6137929, Chvaleč č.p. 231, 542 11 
 
účastníci (dodejky) 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,  
  IDDS: uccchjm 
- Obec Chvaleč, IDDS: vyka32n 
 
veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedených v ust. § 27 správního řádu 
v souladu s ust. § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu: 
- osoby, které nejsou známy 
  
dotčené správní úřady 
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor  Praha, IDDS: 5mjaatd 
 
 
 
Příloha 
Situace se zakresleným místem železničního přejezdu a vyznačenými hranicemi pozemků dle 
katastru nemovitostí 
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