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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 

ODBOR DOPRAVY

Oddělení koncepce dopravy  
 

 
Sp. zn..:     SZ_MMP 108180/2022/3 
Č. j.:  MmP 116137/2022 
vyřizuje:   ing. Pavel Bureš, oprávněná úřední osoba 
telefon:    466 859 363 
e-mail:   pavel.bures@mmp.cz 

 
V Pardubicích dne 30. září 2022 

 
  
k vyvěšení: 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČ: 00274046 
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČ: 00273481 

Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU 

 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích"), vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně 
přístupných účelových komunikací ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
ve smyslu ustanovení § 37 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích  

o z n a m u j e  
v souladu s ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), že dnem podání žádosti společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO 

70994234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec králové, o zrušení 
železničního přejezdu na účelové komunikaci identifikačního čísla přejezdu P4902, v km 297,908 trati 
Česká Třebová – Praha, v kat. území Zminný, bylo zahájeno správní řízení. Předmětná žádost byla podána 
dne 5.4.2022 a 12.9.2022 byla žádost doplněna. V předmětné věci byl vydán souhlas Drážního úřadu ze dne 
21. června 2022, pod značkou: MP-SOP1366/22-2/Bn, DUCR-37215/22/Bn, ke zrušení železničního 
přejezdu. 
 Místo předmětného železničního přejezdu je zakresleno v situaci (s vyznačením náhradního přístupu k 
pozemkům), která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k tomu, že je správnímu orgánu situace na 
místě dobře známá, upouští správní orgán od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohou 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději do 10 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. 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 dnů od skončení 
lhůty určené k navrhování důkazů a jiných návrhů. Po uplynutí této lhůty předpokládá správní orgán 
vydání rozhodnutí. Do podkladů lze nahlédnout na Magistrát města Pardubic, odbor dopravy v úřední dny 
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pondělí, středa 8:00-11:00 hodin a 12:00-17:00 hodin, čtvrtek 8.00 - 11.00 hodin či po telefonické 
domluvě. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu, 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. V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu, 
mají účastnici právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán 
informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 
 
Ing. Pavel Bureš 
 referent dopravy 
 
 
Toto oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který 
písemnost doručuje a dále na úřední desce Městského úřadu Dašice a zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Uvedené úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. 
zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu, a to s potvrzením o 
dni vyvěšení a sejmutí. Toto opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  
 
Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne:  
 
Příloha: Situace se zakresleným místem železničního přejezdu 

 
Obdrží: 
 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 
259, 501 01 Hradec Králové  
- Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČ: 00273481 
- Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČ: 00274046 

- Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 k vyvěšení na úřední 
desku 
 
 Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou. 


