Městský úřad Varnsdorf
OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství
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OSMI/2783/2021/MusIv
MUVA 21842/2021MUSIV
Musil Ivo
417 545 191
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E-mail:
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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZRUŠENÍ PŘEJEZDU
Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IČ: 70994234, se sídlem ul.
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“) podala žádost o zrušení železničních
přejezdů s uvedením údajů:
Evidenční č. přejezdu P3264 na účelové komunikaci
Silnice: Účelová komunikace umístněná na parc. č. 1068 a 1086 v k. ú. Rybniště
Trať:
Kilometráž :
Katastrální území :
Způsob zabezpečení :
Dotčené pozemky:

1101 – Jedlová- Jiříkov
74,603
Rybniště
Výstražný kříž A32a, doplněný o mechanické závory trvale uzavřené
p .č. 1009/2 v k. ú. Rybniště
a
Evidenční č. přejezdu P3267 na účelové komunikaci
Silnice: Účelová komunikace umístněná na parcele č. 960 a 961 v k. ú. Rybniště
Trať:
Kilometráž :
Katastrální území :
Způsob zabezpečení :
Dotčené pozemky:

1101 – Jedlová- Jiříkov
78,282
Rybniště
Výstražný kříž A32a, doplněný o mechanické závory trvale uzavřené
p.č. 972 v k.ú. Rybniště

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení zrušení přejezdu.
Městský úřad Varnsdorf, OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm.

a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), příslušný silniční správní úřad, oznamuje podle § 44 odst.
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1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) zahájení řízení o
povolení zrušení přejezdu podle § 37a zákona o pozemních komunikacích

Podle § 39 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad určuje lhůtu pro možnost vyjádření k
předmětnému řízení a k podkladům rozhodnutí do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst.
3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a to nejpozději 3dny od výše uvedeného data. Jedná se o lhůtu pro
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky.
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve
smyslu zásady koncentrace řízení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (na Městském úřadě Varnsdorf, OSMI –
oddělení dopravy a silničního hospodářství, odbor dopravy a SH, úřední dny: Po a St 07:30 – 11:30,
12:30 – 17:00, po dohodě i jindy).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka
Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru správy majetku
a investic

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf a
Obecního úřadu Rybniště a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.
v y v ě š e n o dne: ……………………… s e j m u t o dne:

……………………………

Na úřední desce vyvěsí:
MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č. p. 470, 407 47 Varnsdorf
Obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48
sídlo: Rybniště č. p. 33, 407 51 Rybniště
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Obdrží:
účastníci řízení:
Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm
sídlo: Železničářská č. p. 1386/31, Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Obec Rybniště, IDDS: a2fbx48
sídlo: Rybniště č. p. 33, 407 51 Rybniště
Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
DO:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6n
sídlo: Husovo nám. č. p. 111/12, 405 58 Děčín 4
Drážní úřad, sekce stavební - Oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č. p. 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha 2
ostatní:
Lesy ČR s. p., Lesní správa Rumburk, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Sukova č. p. 785/22a, 408 01 Rumburk

