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Městský úřad Náchod 

odbor dopravy a silničního hospodářství 
Němcové 2020, 547 01 Náchod  
      
Sp. zn.:  KS 10904/2016/DSH/JB 
Čj. (Če.): MUNAC 72757/2018/DSH/JB 
Eviden. číslo: 242A/18 
Vyřizuje:  Ing. Jan Balcar 
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093 
E-mail:   j.balcar@mestonachod.cz 
 
 
 
 
Datum: 10. 10. 2018 
 

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N Í 

o zahájení správního řízení o zrušení železničního přejezdu 

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní 
úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních komunikacích) ve smyslu § 37 odst. 4 
zákona o pozemních komunikacích oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou a vzhledem k tomu, že je správnímu orgánu situace na dotčeném místě dobře zná, 
upouští správní orgán od ústního jednání a místního šetření o žádosti Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, Hradec Králové 
IČ: 70994234 (dále jen žadatel), kterou obdržel dne 24. 9. 2018, ve věci 
 

Zrušení železničního přejezdu v km 77,597 trati Týniště n. O. – Mieroszów (PKP) P5118 
 
K žádosti na zrušení výše uvedeného přejezdu v k. ú. Česká Metuje, kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto přímo dotčeny, uplatnit u odboru dopravy Městského 
úřadu Náchod písemné připomínky a v souladu správního řádu mohou k návrhu na zrušení výše 
uvedeného přejezdu v České Metuji, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní 
orgán, i jiné osoby, jejich oprávněné zájmy mohou být tímto přímo dotčeny, podat proti návrhu 
k odboru dopravy Městského úřadu Náchod písemné odůvodněné námitky. 
 
    Městský úřad Náchod, odbor dopravy podle správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby 
k návrhu na zrušení výše uvedeného přejezdu v České Metuji, podávaly písené připomínky nebo 
písemné odůvodněné námitky doručením odboru dopravy Městského úřadu Náchod ve lhůtě 30 
dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní 
orgán, který rozhodnutí vydává. 
 
 
 

Správa železniční dopravní cesty s. o. 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259/1 
501 01 Hradec Králové 
IČO:70994234 
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Odůvodnění 
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný 
orgán podle ustanovení §40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obdržel dne 24. 
9. 2018 žádost od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec 
Králové, U Fotochemy 259/1, Hradec Králové IČO: 70994234 na zrušení žel přejezdu P5118 
z důvodu, že není využíván. 
 
Poučení 
Účastník si může zvolit zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, 
kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení současně pouze 
jednoho zmocněnce ( §33 odst. 1 správního řádu). Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž správní orgán může 
usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§36 odst. 1 správního řádu). 
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§36 odst. 2 správního řádu). Účastníkům 
musí být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 
36 odst. 3 správního řádu). Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné 
úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu). Účastníci a jejich zástupci mají 
právo nahlížet do spisu ( § 38 odst. 1 správního řádu). S právem nahlížet do spisu je spojeno 
právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí )§ 38odst. 
4 správního řádu). Účastníci jsou povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí 
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost )§50 odst. 2 správního řádu). 
Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu). 
 

otisk úředního razítka          
                                                              

za správnost vyhotovení: 
Ing. Jan Balcar 
                                          
 

Ing. Radka Konárková, v. r. 
pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje 
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Česká Metuje 
a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby 
vyvěšení. 
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
Vyvěšeno  dne                                                                      Sejmuto dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce  

 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:   ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 

Rozdělovník: 
I/ účastníci řízení: 
1) SŽDC, s.o. U Fotochemy 259/1, Hradec Králové 
2) ostatní – veřejná vyhláška 
    Obec Česká Metuje – úřední deska 
    Městský úřad Náchod – úřední deska 
 
II/ Dotčené orgány a instituce: 
Policie ČRKŘPKKÚODI Náchod 
Drážní úřad Praha 
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