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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad
ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ustanovení § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) po posouzení žádosti o povolení zrušení železničního přejezdu
v souladu s ustanovením § 37a zákona o pozemních komunikacích

povoluje
žadateli:

Správa železnic s.o., IČ: 709 94 234, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

zrušení železničního přejezdu P6058
na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov v km 25,975,
pozemek p.č. 2430 v k.ú. Řimovice
podle předložené situace, jejíž výtisk je přílohou tohoto rozhodnutí a zůstane jako doklad u zdejšího
silničního správního úřadu.
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 ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
příslušný speciální úřad pro stavby drah, kterým je Drážní úřad.
Účastníci řízení dle ustanovení § 37a odst. 2 zákona o pozemních komunikacích:
Vlastník dráhy - Správa železnic s.o., IČ: 709 94 234, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7;
Vlastník pozemní komunikace a obec - Obec Řimovice, IČ: 005 08 497, 258 01 Vlašim.

Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Odůvodnění:
Dne 10.05.2021 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost státní
organizace Správa železnic s.o., IČ: 709 94 234, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 (dále i jako „žadatel“)
o zrušení železničního přejezdu P6058 na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov v km 25,975,
pozemek p.č. 2430 v k.ú. Řimovice. Žadatel uvedl v žádosti jako důvod existenci dalšího železničního
přejezdu P6059 v blízké vzdálenosti v km 26,887 (cca 900 m), přes který vede komunikace ve
vlastnictví Města Vlašim, dále bylo uvedeno, že tento přejezd zajišťuje stejný přístup na okolní
pozemky, čímž je splněna podmínka přístupu k nemovitostem.
K žádosti byly předloženy snímky předmětného železničního přejezdu jeho vyznačení v katastrálních
mapách.
Dne 12.05.2021 pod č.j.: ODSH 20214/21 MaE Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního
hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad oznámil v souladu s ustanovením § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení
řízení o zrušení železničního přejezdu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům,
ostatním prostřednictví veřejné vyhlášky. Bylo upuštěno od ústního jednání a všichni účastníci řízení
byli seznámeni s možnosti vyjádřit se k řízení, popřípadě podat své námitky a připomínky, nejpozději
do 14.06.2021. Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dle správního řádu a též byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Sejmuta dne 28.05.2021.
Silniční správní úřad dne 12.05.2021 pod č.j.: ODSH 20735/21 MaE písemně požádal o závazné
stanovisko příslušný orgán Policie ČR KŘ DI Benešov v souladu s ustanovením § 37a odst. 3 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích a současně dle téhož ustanovení odst. 3 písm. b) zákona o
pozemních komunikacích pod č.j.: ODSH 20737/21 MaE požádal Drážní úřad o posouzení stupně
zabezpečení přejezdu, má-li trasa, která není delší více než 5 km vést přes přejezd.
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství provedl dne 10.06.2021 prohlídku na
místě samém, tzn. na předmětném přejezdu č. P6058 a též na přejezdu č. P6059, o čemž je záznam
ve spisu s fotodokumentací. Při ohledání bylo zjištěno, že se jedná o železniční přejezd, který křižuje
polní cesta, která nemá zpevněný povrch, a je obtížně sjízdná.
Pod č.j.: ODSH 24570/21 MaE obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství
dne 31.05.2021 souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, Praha 2 (č.j.: DUCR28766/21/Kr).
Dne 02.06.2021 pod č.j.: ODSH 25231/21 prostřednictvím DS obdržel Městský úřad Vlašim, odbor
dopravy a silničního hospodářství stanovisko ke zrušení železničního přejezdu od Policie ČR, KŘ DI
Benešov, K Pazderně 906, 256 25 Benešov vydaným pod č.j.: KRPS-107943-1/ČJ-2021-010106, ve
kterém bylo uvedeno, že proti zrušení nemá námitek, neboť v docházkové a dojezdové vzdálenosti
železničního přejezdu P6058 se nachází železniční přejezd P6059, který zpřístupňuje hospodářské a
lesní pozemky. Tudíž je splněna podmínka ustanovení § 37 a zákona o pozemních komunikacích, kdy
objízdná trasa není delší o více než 5 km.
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Pod č.j.: ODSH 25006/21 dne 02.06.2021 obdržel prostřednictvím DS Městský úřad Vlašim, odbor
dopravy a silničního hospodářství vyjádření Obce Řimovice, ve kterém uvádí, že nesouhlasí s rušením
železničního přejezdu P6058, neboť pozemek p.č. 2430 v k.ú Řimovice je veden jako statní plocha,
ostatní komunikace a pokud by došlo ke zrušení přejezdu, tzn. k odstranění výstražných křížů,
ostatního dopravního značení a samotné konstrukce přejezdu, bude tato komunikace znehodnocena.
V termínu do 29.06.2021 se mohli všichni účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání
rozhodnutí.
V rámci řízení byly uplatněny námitky – nesouhlas Obce Řimovice (viz výše uvedený). K tomu Městský
úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství uvádí: Zrušením železničního přejezdu P6058
nedojde ke znehodnocení pozemní komunikace, neboť tato odstraněna nebude. Předmětná pozemní
komunikace je účelovou komunikací veřejně přístupnou, polní cesta, která dle ustanovení § 7 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích – slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků
těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemní komunikacemi nebo
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Tímto zrušením výše uvedeného železničního
přejezdu P6058 nedojde ke znehodnocení pozemní komunikace, neboť možnost obsluhy
jednotlivých pozemků na dopravní cestě, pozemek p.č. 2430 v k.ú. Řimovice je ve směru od Řimovic
nebo ve směru od Bolinky vždy zajištěno. Odstraněním předmětného železničního přejezdu nebude
narušeno žádné vlastnické právo vlastníků přilehlých pozemků v blízkosti železničního přejezdu,
respektive možnost obhospodařování jednotlivých pozemků, ani nebude narušeno vlastnické právo
Obce Řimovice jako vlastníka pozemku p.č. 2430 v k.ú. Řimovice.
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství zjistil ve správním řízení skutkový stav
věcí bez důvodných pochybností. Jako podklad pro vydání rozhodnutí v souladu se zákonem o
pozemních komunikacích bylo šetření na místě samém (viz záznam), dále bylo doloženo souhlasné
závazné stanovisko Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, Praha 2 vydané pod č.j.: DUCR-28766/21/Kr,
dále stanovisko ke zrušení železničního přejezdu od Policie ČR, KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256
25 Benešov vydaným pod č.j.: KRPS-107943-1/ČJ-2021-010106. Silniční správní úřad postupoval
v souladu se zásadou účelnosti, v souladu s veřejným zájmem, s přihlédnutím k uváděným důvodům
pro zrušení přejezdu a vyhodnotil, že předmětný železniční přejezd se nachází v těsné blízkosti jiného
stávajícího železničního přejezdu a obsluha jednotlivých okolních pozemků nebude znemožněna
nebo narušena.
Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení
zrušení výše uvedeného železničního přejezdu.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu –
Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím MěÚ Vlašim, odbor
dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba
Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: _________________

Sejmuto dne: ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Obec Řimovice (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce).

Účastník řízení:
Správa železnic s.o., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Obec Řimovice, 258 01 Vlašim
Dotčený orgán:
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2 Vinohrady
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
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