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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Usnesení o zastavení řízení  

 
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, rozhodl podle ust.  § 66 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), v řízení o žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního 
ředitelství Hradec Králové, IČ: 70994234, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové o 
žádosti o 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)  takto: 
 
 
Správní řízení vedené u silničního správního orgánu MěÚ Vrchlabí pod č. j.: 
ORM/1513/2020/Ha  

se zastavuje, 
neboť žadatel vzal svou žádost zpět. 
 

 
Odůvodnění 

Ve shora uvedené věci bylo k žádosti ze dne 20.1.2020 zahájeno správní řízení. K oznámení 
o zahájení řízení ze dne 7.2.2020 byly správnímu orgánu  podány námitky od obyvatel 
Vrchlabí, k. ú. Podhůří-Harta a Kunčic nad Labem. K zahájení řízení se dne 13.2.2020 pod č. 
j.: KRPH-15735/Čj-2020-051006-VJ vyjádřil Dopravní inspektorát Policie ČR Trutnov. Dne 
7.4.2020 obdržel správní orgán vyjádření od obce Kunčice nad Labem. V souvislosti 
s podanými námitkami rozhodoval  správní orgán o účastenství ve správním řízení. Proti 
jednomu rozhodnutí o účastenství bylo podáno odvolání.    
Podáním ze dne 4.6.2020 vzal žadatel svoji žádost č. j.: 1720/2020-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR 
zpět.  
Podle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením 
zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.  
Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  
 

Poučení 
Proti tomuto usnesení lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu podat do 15 dnů od jeho 
oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, prostřednictvím 
Městského úřadu Vrchlabí. 
Lhůta k odvolání se počítá ode dne následujícího po dni oznámení usnesení. 
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 
účinek.   
 

/otisk úředního razítka/ 
 
 
Eva Havlíčková v. r.  
silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí 
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Rozdělovník 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Správa 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 
Denisa Bočková, 543 61 Kunčice nad Labem 239 
Petr Burda, J. Opletala 86, 543 03 Vrchlabí 
Jan Boček, 543 61 Kunčice nad Labem 239 
 
 
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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