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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní
správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) zákona číslo
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako silniční správní
úřad dle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v přenesené působnosti ve smyslu
ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích

ROZHODL
na základě žádosti od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 01 Plzeň

O ZRUŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU P1421
na úseku Vodňany – Pražák na trati Číčenice – Nové Údolí v km 6,476.
Odůvodnění:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 20.12.2017 žádost o vydání
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P1421 na úseku Vodňany - Pražák na trati Číčenice – Nové
Údolí v km 6,476 od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 01 Plzeň.
Součástí žádosti bylo vyjádření od Města Vodňany, které na zasedání Rady města ze dne 27.11.2017
usnesením č. 2671 schválilo žádost od předmětného žadatele na zrušení železničního přejezdu P1421 na
traťovém úseku Vodňany – Pražák.
Žadatel dne 12.1.2018 doložil do žádosti vyjádření Drážního úřadu, IČ: 61379425, se sídlem Wilsonova
300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň pod č.j.: DUCR1325/18/Vd ze dne 9.1.2018, který souhlasí se zrušením předmětného železničního přejezdu.
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V říjnu 2017 byla provedena oprava traťového úseku Vodňany – Pražák na trati Číčenice – Nové Údolí
v rozsahu celkové rekonstrukce železničního svršku a spodku. Díky této úpravě se uvažuje v daném
úseku o zvýšení traťové rychlosti ze současných 50 km/h na 80 km/h. V předmětném úseku se nacházejí
3 přejezdy: P1420 v km 5,918, P1421 v km 6,476 a P1422 v km 6,869, které jsou zabezpečeny pouze
výstražným křížem. Dle normy ĆSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“ mohou být přejezdy
zabezpečené pouze výstražným křížem na trati pouze do rychlosti 60 km/h. Při navrhovaném zvýšení
traťové rychlosti v daném úseku musí dojít k zabezpečení stávajících přejezdů. Správa železniční
dopravní cesty navrhuje přejezdy P1420 a P1422 zabezpečit přejezdovým zabezpečovacím zařízením a
přejezd P 1421 zrušit. Zabezpečením dojde ke zvýšení bezpečnosti na těchto přejezdech. Železniční
přejezd P1421 slouží pouze k přejezdu zemědělské techniky přes železniční trať z pole na pole. Četnost
přejezdu zemědělské techniky je velmi nízká a jednotlivá pole jsou přístupna přes ostatní pozemky
v okolí.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán k vydání
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích v řízení shromáždil potřebné podklady a následně přistoupil k vydání rozhodnutí v
předmětné věci.

K odstranění stavby je dle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), 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.

Poučení:
Dle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu se proti tomuto rozhodnutí lze do patnácti dnů
od jeho oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím správního orgánu,
který toto rozhodnutí vydal – Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství. Podané
odvolání musí splňovat náležitosti dle ustanovení §§ 81 a 82 správního řádu.

Bc. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
úředně oprávněná osoba

Vyvěšeno dne:………12.1.2018……………

Sejmuto dne: …………29.1.2018.……………

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí
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Obdrží:




Správa
železniční
a
dopravní
cesty,
státní
organizace,
Dlážděná
Nové Město, 11000 Praha 1, Správa tratí Strakonice, IDDS: uccchjm
Dražní úřad, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, IDDS: 5mjaatd
Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
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