Městský úřad Klatovy
Naše značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Klatovy dne:

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

OD/6409-1/19/Kj
Kvarda
376347491
30.5.2019

Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZRUŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ
Klatovy ODSH“),, jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 29.5.2019 žádost
společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, IČ 709 94 234, o povolení zrušení železničního
přejezdu P831v km19,883 na železniční trati Železná Ruda – Plzeň (p.č. 1289/1
v k.ú. Zelená Lhota), kde dalším účastníkem řízení je společnost Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČ 421 96 451.
Současně s žádostí byl předložen souhlas společnosti Lesy České republiky, s.p, se
zrušením přejezdu, situace přejezdu P831, přehledová situace objízdné trasy po
nově vybudované účelové komunikaci odbočující ze silnice č. II/190, souhrnné
informace o parcelách, snímky místa přejezdu a dále byl doložen souhlas Drážního
úřadu se zrušením předmětného přejezdu. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní
řízení.
MěÚ Klatovy ODSH podle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje jemu známé
účastníky řízení o zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci, které je
zdejším odborem vedeno podle ust. § 37 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích.
Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat
důkazy, činit jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10-ti
dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Dnem doručení na úřední desce je patnáctý den po vyvěšení podle §25 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“). K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mají rovněž právo nahlížet do spisu v budově Městského úřadu
Klatovy, odboru dopravy, Mayerova 130, Klatovy V., v kanceláři č.124, a to po
předchozí domluvě, tel. 376 347 491.
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V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony
v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby,
musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.
Dle §33 odst. 1 správního řádu si účastník řízení může zvolit si zmocněnce.
Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít
účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Otisk úředního razítka
Bc. Jiří Kvarda v.r.
služ. číslo 414428
Rozdělovník
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům řízení
uvedených v ust. § 27 správního řádu:
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň,
Sušická 23, 326 00 Plzeň , IČ 709 94 234
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ 421 96 451, Lesní správa Klatovy
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedených v ust. § 27 správního
řádu v souladu s ust. § 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 umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu:
- Městský úřad Klatovy, OVV, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Dotčené orgány:
- Drážní úřad, Škroupova 11, 310 36 Plzeň, IČ 613 79 425 (DS)
Na vědomí :
- Policie ČR, KŘPPK– DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- vlastní k založení
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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