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MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA 

odbor dopravy 
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička 

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička 

Sp.zn.: MP/31471/2017                                                                       Polička, dne 24. 1. 2018 

Č.j.: MP/02034/2018 

Vyřizuje: Ing. Andrea Vraspírová                                       

Tel.: 461 723 875                                                                 

Email: urad@policka.org  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu  

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Oblastní ředitelství 

Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, dne 13. 12. 2017 podala žádost o 

zrušení železničního přejezdu s uvedením údajů:  

 

Evidenční číslo přejezdu: P6900 

Trať: Svitavy – Žďárec u Skutče 

Kilometráž: 32,247 

Katastrální území: Pustá Kamenice 

Třída komunikace: účelová komunikace  

 

Pozn.: jedná se o jednokolejový železniční přejezd šíře do 3,0m umístěný v km 32,247 na 

pozemku parcelního čísla 1682 v katastrálním území Pustá Kamenice. Stávající konstrukce 

železničního přejezdu je ze železobetonových panelů mezi kolejnicemi. Na stávající 

železniční přejezd navazují nezpevněné účelové komunikace (lesní cesty). Železniční přejezd 

je uzavřen ocelovými závorami a označen svislým dopravním značením A32a – výstražný 

kříž pro železniční přejezd jednokolejný. Železniční přejezd a účelová komunikace jsou 

nevyužívané.  

 Současně s žádostí byla předložena katastrálním mapa a informace o pozemcích, 

letecký snímek, mapa, fotografie, souhlas Lesů ČR, Lesní správa Choceň, Pernerova 75,                  

565 01 Choceň a souhlas Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2.  

 

Městský úřad Polička, odbor dopravy, 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. Účastnící řízení mohou své námitky a případné důkazy 

uplatnit nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 

Dnem doručení na úřední desce je patnáctý den po vyvěšení podle § 25 odst. 2 

správního řádu. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do 

podkladů správního řízení mohou účastníci řízení nebo jejich zmocněnci nahlédnout v 
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kanceláři Městského úřadu Polička, odboru dopravy, na ulici Nádražní 304 (ulice mezi 

autobusovým nádražím a krytým plaveckým bazénem), 1. patro, dveře č. 15, a to v úředních 

dnech, tj. v pondělí a ve středu v době od 8:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin. V ostatní 

dny dle telefonické domluvy. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, přeloží jeho 

zástupce písemnou plnou moc.  

Silniční správní úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, současně 

účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dává možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

před jeho vydáním, a to nejpozději do 5-ti dnů od skončení lhůty určené k podání námitek a 

případných důkazů (Městského úřadu Polička, odboru dopravy, na ulici Nádražní 304, 

Polička). Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci, které bude 

oznámeno ve smyslu ust. § 72 správního řádu. 

 

Poučení o odvolání:  

Dle § 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.  

Dle § 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.  

Dle § 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. 

Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před 

vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Dle § 36 odst. 5 správního řádu účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen 

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.  

Dle § 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.  

Dle § 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.  

Dle § 50 odst. 2 správního řádu účastníci jsou povinni při opatřování podkladů pro vydání 

rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.  

Dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.  

 

otisk úředního razítka    

 

Mgr. Jan Kovář                                                                                     

                                                                                        vedoucí odboru dopravy 

Příloha: situace, fotodokumentace  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Polička a Obecního úřadu Pustá Kamenice a současně bude zveřejněno způsobem 

umožňující dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno dne ………..    Sejmuto dne …………… 

 

………………………………………………………… 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení  

opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a  

jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup. 

obdrží: 
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Účastníci správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Oblastní ředitelství 

Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IDDS 

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň, IDDS 

Obec Pustá Kamenice, IČO: 00277231, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky  

 

Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedených v § 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 Polička – úřední deska 

Obecní úřad Pustá Kamenice, IČO: 00277231, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky  

 

Dotčené orgány: 

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, IDDS 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor  Svitavy, Dopravní inspektorát, 

Purkyňova 2, 568 02  Svitavy, IDDS 
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