*MUKHSP06657646*
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MKH/118177/2021/11
MKH/177714/2021
Kateřina Křížová
327 710 303
podatelna@kutnahora.cz

DATUM:

24. listopadu 2021

Správa železnic, státní organizace,
oblastní ředitelství Praha
Dlážděná 1003
110 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 dále podle ustanovení § 37a zákona
o pozemních komunikacích, přezkoumal žádost o zrušení železničního přejezdu, kterou dne 5.8.2021
podala
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24,
170 00 Praha 7
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, závazného stanoviska Policie ČR, KŘ Policie
Středočeského kraje, DI Kutná Hora a závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury –
územní odbor Praha podle § 37a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
povoluje
zrušení železničního přejezdu:
Evidenční číslo přejezdu: P5998
Trať: Kutná Hora – Zruč nad Sázavou
Kilometráž: žkm 22,133
Katastrální území: Zbraslavice
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, kterým je Drážní úřad.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád – dále jen „správní řád“):
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24,
170 00 Praha 7
Obec Zbraslavice, 285 21 Zbraslavice č.p. 7
Odůvodnění:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 5.8.2021 žádost žadatele
o zrušení železničního přejezdu evidenčního čísla P5998, který se nachází na pozemku
parc. č. 1988 v katastrálním území Zbraslavice na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou, v žkm 22,413.
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Žadatel uvedl: dopravní obslužnost přilehlých pozemků dostatečně zabezpečují jiné vhodné přejezdy.
Železniční přejezd je dlouhodobě nevyužívaný. Navazující pozemek parc. č. 1576/1 v k.ú. Zbraslavice
(ostatní plocha, ostatní komunikace) vlastník Obec Zbraslavice, 285 21 Zbraslavice č.p. 7; pozemek
parc.č. 2009 v k.ú. Zbraslavice (ostatní plocha, ostatní komunikace) vlastník Obec Zbraslavice, 285 21
Zbraslavice č.p. 7; pozemek parc.č. 2010 v k.ú. Zbraslavice (trvalý travní porost) vlastník: Suchá Lenka,
Jana Palacha 164, 284 01 Kutná Hora.; pozemek parc.č. 2006 v k.ú. Zbraslavice (orná půda) vlastník
Červenclová Marie, 285 21 Zbraslavice č.p. 117.
Současně se žádostí byly předloženy mapové podklady, fotodokumentace, návrh náhradních tras.
Na pozemky za přejezdem je možný přístup po jiné komunikaci:
1) po pozemcích parc.č. 1585/1 v k.ú. Zbraslavice, parc.č. 2017 v k.ú. Zbraslavice, parc.č. 2009
v k.ú. Zbraslavice – trasa vede přes železniční přejezd ev. č. P5996;
2) po pozemcích parc.č. 1890 v k.ú. Zbraslavice, parc.č. 1994 v k.ú. Zbraslavice, parc.č. 2009
v k.ú. Zbraslavice – trasa vede přes železniční přejezd ev. č. P5999
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán
k vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu podle § 37a zákona o pozemních komunikacích,
oznámil dne 6.8.2021 podle § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad upustil od ústního jednání.
Silniční správní úřad si před vydáním rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu vyžádal podle § 37a
odst. 3 písm. a) zákona o pozemních komunikacích závazné stanovisko Policie České republiky
k posouzení vhodnosti trasy, protože jde o zrušení přejezdu na veřejně přístupné komunikaci a podle
§ 37a odst. 3 písm. b) zákona o pozemních komunikacích závazné stanovisko drážního správního úřadu
k posouzení stupně zabezpečení přejezdu, protože jiná vhodná trasa vede přes přejezd.
Vyjádření účastníků a dotčených orgánů:
− souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury – územní odbor Praha ze dne
9.11.2021, sp. zn. MP-SOP2522/21-3/Ka, č.j. DUCR-66156/21/Ka
− námitka Obce Zbraslavice ze dne 23.8.2021 a doplnění vyjádření Obce Zbraslavice ze dne
22.9.2021
− souhlasné závazné stanovisko Policie ČR DI Kutná Hora ze dne 24.11.2021, č.j. KRPS-2943161/ČJ-2021-010506-ZZ
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Lenka Suchá, Jana Palacha č.p. 164, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Marie Červenclová, Zbraslavice č.p. 117, 285 21 Zbraslavice
V rámci řízení byla uplatněna námitka Obce Zbraslavice, 285 21 Zbraslavice 7:
Obec Zbraslavice zásadně nesouhlasí s navrhovaným zrušením železničního přejezdu. Obec Zbraslavice
se zrušením přejezdu nesouhlasila již svým stanoviskem č.j. 166/2020/ZBRA ze dne 3.3.2020, které
zaslala Správě železnic s.o. OŘ Praha 7 a na svém stanovisku nadále trvá z důvodu, že přejezd
zpřístupňuje soukromé pozemky a plánovaný dětský tábor a rybník na pozemku parc.č. 2019 v k.ú.
Zbraslavice. Cesta pokračuje do chatových oblastí u Spálenky a Starého rybníka, evidentně je používaná
a do budoucna bude provoz ještě četnější. Přejezd spojuje místní komunikace parc.č. 2009 a 1576/1 v k.ú.
Zbraslavice, které vznikly v Komplexní pozemkové úpravě v roce 2013 a prakticky nahradily a převzaly
původní průběžnou místní komunikaci označenou parc.č. 1576/6. Zrušením přejezdu by tyto místní
komunikace nemohly být používány a prakticky by zanikly. Z výše uvedených důvodů nemůže Obec
Zbraslavice souhlasit se zrušením železničního přejezdu.
Dále Obec Zbraslavice doplnila své vyjádření: Po konzultaci s pracovníkem Státního pozemkového úřadu
pracoviště v Kutné Hoře, Ing. Jiřím Vrbou, upozorňujeme na platné znění na § 2 zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, který potvrzuje, že pozemky, které
vznikly v Komplexní pozemkové úpravě Zbraslavice, byly vytvořeny ve veřejném zájmu.
K tomuto správní orgán uvádí – po prostudování rozhodnutí Ministerstva zemědělství Pozemkový úřad
Kutná Hora ze dne 12.7.2012, č.j. 124143/2012-MZE-130706 (spis. zn. 2RP4784/2011-130706) správní
orgán zjistil, že pozemek parc.č. 1576/1 v k.ú. Zbraslavice (dle vyjádření Obce Zbraslavice tvoří
s pozemkem parc.č. 2009 v k.ú. Zbraslavice místní komunikaci a vznikly v Komplexní pozemkové
úpravě), není součástí pozemkových úprav. Polní cesty, které jsou určeny jako veřejné – pozemek parc.č.
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2009 v k.ú. Zbraslavice naopak navazuje dle pozemkových úprav na pozemky parc.č. 1994 a 2017
v k.ú. Zbraslavice. Tyto pozemky jsou součástí náhradních tras, které vedou přes železniční přejezdy
P5996 (zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SNLI) a P5999
(zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 1 SNI). Soukromé
pozemky i plánovaný dětský tábor a rybník jsou zpřístupněny právě po uvedených náhradních trasách,
které jsou zabezpečeny mnohem vyšším stupněm zabezpečení, než přejezd určený ke zrušení P5998,
který je označen a zabezpečen pouze výstražnými kříži a dopravní značkou. Náhradní trasy nepředstavují
nepřiměřené prodloužení příjezdu či přístupu do obce pro uživatele pozemní komunikace.
Správní orgán v řízení shromáždil potřebné podklady, věc projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány
a na základě shora uvedených skutečností a znalostí místní situace přistoupil k vydání rozhodnutí ve věci.
Správní orgán neshledal důvody, které by bránily rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu, a rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu v Kutné Hoře.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

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

Sejmuto dne:

…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu::
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha IČ: 709 94 234,
IDDS: uccchjm
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
Lenka Suchá, Jana Palacha č.p. 164, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Marie Červenclová, Zbraslavice č.p. 117, 285 21 Zbraslavice
Blíže neurčitelní uživatelé komunikace - doručuje se v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou
vyhláškou
Dotčené orgány:
Drážní úřad, IČ: 613 79 425, IDDS: 5mjaatd
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
K vyvěšení na úřední desku § 25 odst. 2 a 3 správního řádu:
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů
Úřad obce Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
Situace:
Rušený přejezd ev. č. P5998

Trasa přes přejezd ev.č. P5996

Č.j. MKH/177714/2021

Trasa přes přejezd ev.č. P5999

str. 5

