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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle §
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), v souladu s ustanovením § 37a
zákona o pozemních komunikacích, rozhodl o zrušení železničního přejezdu:
Evidenční číslo přejezdu: P6616
Trať: Chornice - Třebovice v Čechách,
Kilometráž: 53,049
Katastrální území: k.ú. Linhartice
Třída komunikace: účelová komunikace
Na základě žádosti, kterou podala Správa železnic s.o., IČO: 709 94 234, Oblastní ředitelství
Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, dne 29. 10. 2021 (dále jen
"žadatel" – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů) za následujících podmínek:
1. Zrušený železniční přejezd P6616, bude stavebně upraven tak, aby bylo znemožněno
jeho další užívání, a betonové panely v kolejišti budou odstraněny.
2. Bude odstraněno Svislé trvalé dopravní značení A32a – „Výstražný kříž pro železniční
přejezd jednokolejový“.
3. Před odstraněním přejezdu bude provedeno:
a) Vybudování nového sjezdu ze silnice II/371 vedle hospodářství Coufalových (viz.
GP)
b) Rozšíření stávajícího sjezdu ze silnice II/371 za tratí v blízkosti žel. zast. Linhartice
c) Zajištění propojení parcel pro zpřístupnění pozemků za tratí (viz. geom. plán - GP)
d) Vybudování štěrkové komunikace vedené okrajem louky (pozemek vymezuje GP)
e) Pozemky pro náhradní přístupy budou převedeny do vlastnictví Správy železnic,
státní organizace a následně do vlastnictví a správy Obce Linhartice.
f) Fyzické zrušení přejezdu P6616 bude provedeno až po vybudování náhradních
přístupů a převedení pozemků v katastru nemovitostí na Obec Linhartice.

4. K odstranění stavby je dle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
třeba povolení.
K vydání potřebného povolení je v tomto případě, dle § 15 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona, příslušný speciální úřad pro stavby drah a na dráze, včetně zařízení na dráze,
kterým je Drážní úřad.
Rozhodnutí o námitkách účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Odůvodnění:
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, obdržel
dne 29. 10. 2021 žádost žadatele o zrušení železničního přejezdu evidenčního čísla P6616
v km 53,049 na trati Chornice - Třebovice v Čechách z důvodu jeho nadbytečnosti. Náhradní
přístup na pozemky za tratí bude trasován přes sousední železniční přejezdy P6614 v km
52,515 a P6615 v km 52,687 úseku trati Chornice – Moravská Třebová.
Podle § 37a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích může být o zrušení železničního
přejezdu rozhodnuto se souhlasem drážního správního úřadu místně příslušného dopravního
inspektorátu Policie ČR. K žádosti bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Drážního
úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, o zrušení železničního přejezdu evidenčního čísla
P6616 v km 53,049 na trati Chornice - Třebovice v Čechách, pod Sp. zn.: MOSOO1835/21/Sj, č.j.: DUCR-70063/21/Sj ze dne 25. 11. 2021 a Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, Purkyňova 2,
568 02 Svitavy, pod č.j. KRPE-89367-1/ČJ-2021-170906 ze dne 16.11.2021.
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán k vydání
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu podle § 37a zákona o pozemních komunikacích,
oznámil dne 10. 12. 2021 podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu
účastníkům řízení a dotčeným orgánům; pro uplatnění případných námitek a důkazů byla
určena lhůta deseti dnů ode dne doručení oznámení. Silniční správní úřad upustil od ústního
jednání. Současně správní úřad poskytl účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního
řádu lhůtu pro seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí. Účastníci řízení této možnosti
nevyužili.
Vzhledem k tomu, že správní orgán v řízení shromáždil potřebné podklady, věc projednal s
účastníky řízení (Obec Linhartice) a dotčenými orgány (Drážního úřad a Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu), přistoupil k
vydání rozhodnutí k věci.
V rámci řízení nebyly uplatněny námitky, popřípadě důkazy účastníků řízení, či připomínky
veřejnosti, ani závazná stanoviska dotčených orgánů, které by bránily vydání rozhodnutí o
zrušení železničního přejezdu.
Vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení silniční správní úřad neshledal důvody
bránící ve vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu evidenčního čísla P6616 v km
53,049 na trati Chornice - Třebovice v Čechách, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí
uvedeno.

Poučení o odvolání:
Dle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), lze proti tomuto rozhodnutí podat, do 15 dnů od jeho doručení, odvolání ke
Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se
podává prostřednictvím podání k Městskému Moravská Třebová, odboru dopravy.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2
správního řádu (tzv. obecné náležitosti podání) a musí obsahovat údaje o tom, ke kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových
důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li
o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že
mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn
spolu s odvoláním. Dle § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být patrno, kdo je činí,
které věci se týká, a co se navrhuje. Dále pak označení správního orgánu, jemuž je určeno.
Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu.
„Otisk úředního razítka“
Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy
Příloha: katastrální ortofotomapa, mapa se zákresem, letecká fotomapa, mapa, fotografie.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Moravská
Třebová a obce Linhartice a současně bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne ………..

Sejmuto dne ……………

…………………………………………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení
opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a
jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.
obdrží:
Účastníci správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
1. Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Oblastní ředitelství Hradec
Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, Id DS
2. Obec Linhartice, 571 01 Moravská Třebová
K vyvěšení na úřední desku § 25 odst. 2 správního řádu:

3. Město Moravská Třebová
4. Obec Linhartice
Dotčené orgány:
5. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2,
6. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní
inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, Id DS
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedených v § 27 správního řád v souladu
s § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu
7. Osoby, které nejsou známy

