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OUK/409/2022
Jaromír Černý

30.6.2022

Žadatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město

V zastoupení: METROPROJEKTu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZRUŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU P5646
Výroková část:
Obecní úřad Košice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení
přezkoumal žádost o zrušení železničního přejezdu P5646 na rušené trati Soběslav – Doubí podle § 37a
zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 7.6.2022 podala
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1-Nové Město
(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu Drážního správního úřadu a
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní
inspektorát podle § 37a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích
povoluje
zrušení železničního přejezdu P5646 na trati Soběslav - Doubí
na pozemku parc. č. 881 v katastrálním území Doubí nad Lužnicí na místní komunikaci Doubí-Košice.
Pro zrušení železničního přejezdu se stanovují tyto podmínky:
1. Po nabytí právní moci rozhodnutí zrušení železničního přejezdu ohlásí vlastník stavby
Drážnímu úřadu, územní odbor Plzeň, záměr odstranit stavbu.
2. Žadatel ručí podle zákona za veškeré škody, které způsobí na okolních pozemcích při
provádění stavebních prací.
3. Budou dodržena všechna bezpečnostní opatření a předpisy.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 7.6..2022 žádost o zrušení železničního přejezdu P5646 na trati Soběslav – Doubí na
pozemku parc. č. 881 v katastrálním území Doubí nad Lužnicí na místní komunikaci Doubí-Košice podle
§ 37a zákona o pozemních komunikacích.
Důvodem podání žádosti je zrušení starého nevyhovujícího úseku trati Soběslav – Doubí.
OÚ Košice oznámil podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným
orgánům a v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu.
Správní orgán oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
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námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.
Správní orgán byl v rámci tohoto konstitutivního aktu při správním uvážení veden principem legitimního
očekávání, který je odvoditelný také ze základních zásad správního řízení.
V řízení správní orgán zkoumal okruh účastníků a na základě toho určil okruh účastníků ve smyslu § 27
správního řádu, tj. žadatel, vlastník dotčených pozemků a vlastník sousedních pozemků (ostatní nemohou
být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech).
Účastníci řízení:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ;Nové Město
Součástí spisové dokumentace jsou tyto vyjádření a souhlasy, ze kterých silniční správní úřad při
rozhodování vycházel:
- Drážní úřad Plzeň souhlas dne 4.5.2022
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní
inspektorát souhlasné závazné stanovisko ze dne xxxx
Silniční správní úřad je obeznámen se situací na místě samém a ztotožnil se se snahou SŽ, s.o. zrušit
železniční přejezd, který se zrušením staré trati a odstraněním jejího tělesa stal zbytečným. Byly procesně
správně zjištěny všechny skutkové okolnosti, které jsou pro správní uvážení nezbytné.
Správní orgán sledoval předepsaný účel řízení, vycházel ze skutečností, které jsou pro daný případ
relevantní, zachoval objektivitu a nestrannost a dodržel princip rovnosti.
V rozsahu nastaveného rozhodovacího algoritmu dbal správní orgán při použití správního uvážení na
respektování právní jistoty a principu předvídatelnosti práva.
Silniční správní úřad posoudil podanou žádost a po shromáždění všech podkladů pro rozhodnutí a jejich
zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti lze vyhovět a zrušení přejezdu povolit za
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí a za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Byly splněny
zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí.
Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.
Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Toto rozhodnutí je v souladu s § 74 odst. 1 správního řádu vykonatelné nabytím právní moci.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý
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den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V
tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí
účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42a zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby nebo podle § 42b zákona o pozemních
komunkacích pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
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