
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi

Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČO: 00270211

537 16 Chrudim www.chrudim.eu

Odbor dopravy
oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 061616/2022 ODP/Pe
Spis. zn.: CR 068396/2021 Pe
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.16 A/10
Počet listů: 2
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Soňa Pecháčková
Tel: 469 657 502
E-mail: sona.pechackova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 1.8.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, jako věcně a místně
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 číslo P5016 na veřejně přístupné účelové komunikaci
(p.p.č. 1174 k.ú. Úhřetice), v km 20,777 trati Chrudim – Borohrádek, v katastrálním území
Úhřetice,

na základě žádosti, kterou podala Správa železnic, s.o. (IČO 70994234), Oblastní ředitelství
Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, dne 01.12.2021 (dále jen „žadatel“
– účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 St., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).

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 řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Odůvodnění:

Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, jako příslušný silniční
správní úřad, obdržel dne 1.12.2021 žádost žadatele o zrušení železničního přejezdu evidenčního
čísla P5016 v km 20,777 trati Chrudim – Borohrádek, z důvodu zvýšení bezpečnosti na trati a
řešení úkolů týkajících se zvyšování bezpečnosti provozu na tratích, snižování počtu
mimořádných událostí, snižování počtu nebezpečných míst a snižování počtu úrovňových
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křížení. Pozemky za tratí (vpravo ve směru jízdy na Borohrádek) jsou přístupné přes sousední
železniční přejezdy P5015 v km 20,127 (ve vzdálenosti cca 650 m) a P5017 v km 21,302 (ve
vzdálenosti cca 525 m) trati Chrudim - Borohrádek, které mají stejný či vyšší stupeň
zabezpečení. Jako kompenzace za zrušení přejezdu P5016 bylo Správou železnic, s.o.,
projednáno i zřízení věcného břemene pro přístup na pozemky za tratí přes kamenný most
(geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku byl žadatelem
doložen při podání žádosti). Po vydání rozhodnutí o zrušení přejezdu P5016 bude uzavřena
smlouva o věcném břemeni a následně bude věcné břemeno vloženo do katastru nemovitostí.
Současně se žádostí žadatel doložil i souhlas obce Vejvanovice se zrušením předmětného
železničního přejezdu, v květnu 2022 pak žadatel doplnil i souhlas obce Úhřetice, na jejímž
katastrálním území se předmětný železniční přejezd nachází.

Podle § 37a odst. 3) zákona o pozemních komunikacích může být o zrušení
železničního přejezdu rozhodnuto se souhlasem Policie České republiky a drážního správního
úřadu. V průběhu řízení žadatel doložil souhlasné závazné stanovisko Policie ČR, Krajského
ředitelství Policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j.
KRPE-7510-2/ČJ-2022-170306 ze dne 1.2.2022 a souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu
č.j. DUCR-6983/22/Bn ze dne 3.2.2022.

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, jako příslušný
silniční správní úřad k vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu podle § 37a zákona o
pozemních komunikacích, oznámil dne 06.05.2022 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.

Vzhledem k tomu, že správní orgán v řízení shromáždil potřebné podklady, věc
projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány, přistoupil k vydání rozhodnutí ve věci zrušení
železničního přejezdu.

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.

Protože v průběhu správního řízení silniční správní úřad neshledal důvody bránící ve
vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P5016 v km 20,777 na trati Chrudim –
Borohrádek, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému
úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, a to podáním učiněným u
Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy. Odvolání musí být podáno v souladu s ustanovením
§ 82 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“). Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“ Ing. Soňa Pecháčková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situační plánek
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Obdrží:

Účastníci:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm

sídlo: U Fotochemy č.p. 259, 500 11 Hradec Králové 11
Obec Úhřetice, IDDS: aqha3e6

sídlo: Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice
Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

sídlo: Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec
Ing. Pavel Bartoníček, Otruby č.p. 5, 274 01 Slaný 1

Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim,
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Průmyslová č.p. 1478, 537 20 Chrudim 1
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje, a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tato písemnost bude rovněž 15 dnů vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Vejvanovice a
Obecního úřadu Úhřetice. Následně prosíme o zaslání veřejné vyhlášky zpět, a to s vyznačením
dne vyvěšení a dne sejmutí této veřejné vyhlášky z úřední desky.

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

........................................................................................
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, úřední deska, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks
Obecní úřad Úhřetice, IDDS: aqha3e6
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