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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu
Městskému úřadu Vrchlabí, odboru rozvoje a územního plánování, byla dne 20.1.2020
doručena žádost od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního
ředitelství Hradec Králové, IČ: 70994234, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
(dále jen „žadatel“) na zrušení železničního přejezdu:
P4782 v km 0,823 trati 1451 Kunčice nad Labem – Vrchlabí
Železniční přejezd s evidenčním číslem P4782 se nachází na pozemku parc. č. 1061/1 v k.
ú. Podhůří-Harta. V místě přejezdu dochází k úrovňovému křížení železniční dráhy s místní
komunikací ul. J. Opletala.
K žádosti byl doložen souhlas Drážního úřadu, se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
se zrušením uvedeného železničního přejezdu vydaný dne 8.1.2020 pod zn. MPOKO0043/20-2/Lh (DUCR-1301/20/Lh).
Žádost na zrušení přejezdu P4782 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,
snižování počtu úrovňových křížení. Dle žadatele je dopravní obslužnost přilehlých pozemků
dostatečně zabezpečena přejezdem P4783 v ul. K Mlékárně, který je navržen do plánu
investiční výstavby na zabezpečení PZS.

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) ve smyslu ust. § 37 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
oznamuje
v souladu s ust. § 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 a případné důkazy nejpozději do
15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Dnem doručení na úřední desce je patnáctý den po vyvěšení podle ust. § 25 odst. 2 zákona
o správních poplatcích.
Silniční správní orgán ve smyslu sut. § 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 10-ti dnů od skončení lhůty určené k podání námitek a
případných důkazů. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude
oznámeno ve smyslu ust. § 72 správního řádu.
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Poučení
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Vrchlabí, odbor
RMÚP, Zámek 1, kancelář č. 205 (tel. č. 737 269 977). 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 dotčené orgány
státní správy.
/otisk úředního razítka/

Eva Havlíčková v. r.
silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí
Rozdělovník
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Hradec Králové,
IČ: 70994234, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové – DS
Město Vrchlabí, IČ: 002 78 475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Obec Kunčice nad Labem, IČ:002 78 033, 543 61 Kunčice nad Labem 121 – DS
Účastníci správního řízení podle § 27 správního řádu v souladu s § 25 odst. 1 a odst. 2
správního řádu:
osoby, které nejsou známy
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí, včetně zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu:
Městský úřad Vrchlabí
Obecní úřad Kunčice nad Labem
Dotčené orgány:
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – DS
Na vědomí:
DI Policie ČR Trutnov, Horská 78, 541 01 Trutnov - DS
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Vrchlabí a Obecního úřadu Kunčice nad Labem a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno den: ………………..

Sejmuto dne: ………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 562/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením
vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující elektronický dokument nebyl podepsán elektronickým podpisem .

Identifikační údaje ověřovací doložky
Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 10.02.2020 14:49:42
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Zámek 1, 54301 VRCHLABÍ
Ověřující organizace: Město Vrchlabí
Ověřující osoba: Havlíčková Eva

