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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha 1-Nové Město

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, 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") a jako
správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost o zrušení přejezdu
v km 13,438, kterou dne 20.1.2017, podala
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00
Praha 1-Nové Město,
kterého zastupuje SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova 688, Veveří, 602 00
Brno 2
(dále jen ”žadatel”), a na základě tohoto posouzení podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů
zamítá
zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"
Stavba obsahuje:
• zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"
Evidenční číslo přejezdu: P8246
Trať: Otrokovice-Vizovice
Kilometráž:13,438
Katastrální území: Příluky u Zlína
Místo: pozemek p.č. 1567, křížení dráhy s účelovou komunikací, která se napojuje na silnici I/49, ul.
Vizovická.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00 Praha
1-Nové Město
Odůvodnění:
Dne 20.1.2017 podal žadatel žádost na zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a
elektrizace trati Otrokovice - Vizovice". Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a
dopravních řízení Magistrátu města Zlína ( dále jen „silniční úřad“) oznámil dne 21.2.2017 zahájení
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řízení o zrušení přejezdu v km 13,438 a stanovil lhůtu účastníkům řízení k podání námitek a důkazu do
řízení. Silniční úřad nařídil ústní jednání na den 11.4.2017 za účelem projednání námitek.
Společnost SUDOP BRNO spol. s r.o., která zastupuje Správu železniční a dopravní cesty s.o. (žadatel)
požádala dne 9.5.2017 o přerušení řízení o zrušení železničního přejezdu P8246 a to z důvodů
probíhajících jednání s vlastníky účelové komunikace v předmětné lokalitě a silniční správní úřad
opatřením č.j. MMZL061383/2017 dne 10.5.2017 řízení přerušil.
Správní orgán žádost přezkoumal přičemž zjistil: Dle ust. § 37 zákona o pozemních komunikacích (styk
s dráhami ) je nutné doložit u zřizování nebo rušení železničního přejezdu závazné stanovisko drážního
správního úřadu k zajištění bezpečnosti provozu na dráze. Závazné stanovisko Policie České republiky
k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikací požadoval silniční úřad z důvodů
řešení situace napojení na komunikaci I/49 přes rušený přejezd. Dopravní inspektorát České policie
nesouhlasil se zrušením přejezdu, a to z těch důvodů, že by došlo ke změně dopravně bezpečnostní
situace v dané lokalitě. Zrušením uvedeného železničního přejezdu na komunikaci spojující sil.I/49 ul.
Zlínská a areál, ve kterém se nachází několik podnikatelských subjektů, by došlo k zamezení příjezdu do
daného „průmyslového“ areálu. V případě velkých nákladných vozidel pravděpodobně ke znemožnění
příjezdu. V současné době nejsou komunikace z ul. Broučkova stavebně a dopravně technicky způsobilé
k obsluze daného území, proto dopravní inspektorát nesouhlasil se zrušením přejezdu.
Dalším důvodem pro zamítnutí žádosti byl i fakt, že vzhledem k velmi malé vzdálenosti mezi rušeným
železničním přejezdem a sil. I/49 ul. Zlínská, kdy je v podstatě rušený železniční přejezd součástí
komunikačního připojení, neřeší žádost ani její přílohy případné zrušení komunikačního připojení dané
účelové komunikace příslušným silničním správním úřadem (odborem dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Zlínského kraje).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl silniční úřad, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Renáta Varišová
vedoucí oddělení dopravně správních řízení
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
stavebník (dodejky):
SUDOP BRNO, spol. s r.o., IDDS: tfy5bmb
účastníci (doručováno veřejnou vyhláškou):
Ing. Jiří Křivinka, Lípa 304, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ing. Radomír Kocman, Horní Vršava VII 5253 Zlín, IDDS: kiqju97
EUROCODEC-CZ s. r. o., Kolaříkova 81, 768 33 Morkovice Slížany, IDDS: um94xsq
statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábř. 5476, 760 01 Zlín, IDDS: zjq4rhz
dotčené orgány:
Drážní úřad, sekce stavební , územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 77900 Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu:
Odbor vnitřní správy Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

