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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu

Městskému úřadu Chrudim, Odboru dopravy, oddělení dopravy a komunikací, byla dne
01.12.2021 doručena žádost od Správy železnic, s.o. (IČO 70994234), Oblastní ředitelství
Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) o rozhodnutí o
zrušení železničního přejezdu:

P5016 v km 20,777 trati Chrudim – Borohrádek

Železniční přejezd s evidenčním číslem P5016 se nachází na pozemku p.č. 1003 v k.ú. Úhřetice.
V místě přejezdu dochází k úrovňovému křížení železniční trati s veřejně přístupnou účelovou
komunikací.

K žádosti bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu č.j.: DUCR-6983/22/Bn
ze dne 3.2.2022, souhlasné stanovisko Policie České republiky, Územního odboru Chrudim,
Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-7510-2/ČJ-2022-170306 ze dne 1.2.2022 a souhlasné
vyjádření obcí Úhřetice a Vejvanovice.
Žádost o rozhodnutí o zrušení přejezdu P5016 je odůvodněna zvýšením bezpečnosti na
železniční trati a tím, že žadatel v současné době řeší úkoly týkající se zvyšování bezpečnosti
provozu na tratích, snižování počtu mimořádných událostí, snižování počtu nebezpečných míst a
snižování počtu úrovňových křížení. Náhradní přístup na pozemky za tratí je trasován přes
sousední železniční přejezdy P5015 v km 20,127 (ve vzdálenosti 650 m) a přes železniční
přejezd P5017 v km 21,302 (ve vzdálenosti 525 m) v úseku trati Chrudim – Borohrádek, v k.ú.
Úhřetice a v k.ú. Vejvanovice.

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako věcně a místě
příslušný silniční správní úřad podle ust. § 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 ust. § 37a zákona o pozemních komunikacích

o z n a m u j e

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 známa, upouští správní orgán od ústního



jednání a místního šetření. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky a případné důkazy 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 na úřední desce. 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 účastníkům řízení dává před vydáním
rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to nejpozději do
5-ti dnů od skončení lhůty určené k navrhování důkazů a jiných návrhů. Po uplynutí této lhůty
předpokládá správní orgán vydání rozhodnutí.

Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy, oddělení dopravy a
komunikací, v ulici Pardubická 67, v kanceláři č. 310, ve dnech pondělí a středa v době 08:00 –
17:00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek v době 08:00 – 14:00 hod., či po telefonické domluvě.

Poučení

Účastníci správního řízení mají právo nechat se zastupovat a zvolit si zmocněnce (§ 33 odst. 1
správního řádu), navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu), vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního
řádu), nahlížet do spisu a činit si výpisky (§ 38 odst. 1 a odst. 4 správního řádu), možnost
seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu).

Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději ve shora uvedené
lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto; ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány státní
správy.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk úředního razítka“ Ing. Soňa Pecháčková v.r.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Účastníci:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm

sídlo: U Fotochemy č.p. 259, 500 11 Hradec Králové 11
Obec Úhřetice, IDDS: aqha3e6

sídlo: Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice
Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

sídlo: Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec
Ing. Pavel Bartoníček, Otruby č.p. 5, 274 01 Slaný 1

Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim,
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Průmyslová č.p. 1478, 537 20 Chrudim 1
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1



Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tato písemnost bude rovněž 15 dnů vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Vejvanovice a
Obecního úřadu Úhřetice. Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne
vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ..............................

........................................................................................
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks
Obecní úřad Úhřetice, IDDS: aqha3e6



Příloha k č.j. CR 031905/2022 ODP/Pe
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