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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY 
Č. j. došlého dokumentu:       V Praze dne:  04.03.2019 

Sp. zn.: OU-ZDR0005/19  Telefon: 
+420 972 241 841 
(linka 302) 

Č. j.: DUCR-11174/19/Lg E-mail: lelkova@ducr.cz 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Dana Lelková Ev. číslo:  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o zahájení správního řízení 

 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 20. 2. 2019 návrh vlastníka 
vlečky - právnické osoby THE CHARNWOOD COMPANY,s.r.o. se sídlem Praha 1, Rytířská 
534/13, PSČ 11000, IČO 264 39 841, která zastupuje na základě plné moci vlastníka vlečky - 
právnickou osobu HVB Leasing Czech Republic s.r.o. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 
1525/1, PSČ 14010, IČO 629 17 188, na zrušení části železniční dráhy – vlečky, tzv. „OSPAP 
Hostivař“. Důvodem je její budoucí snesení. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správní 
řízení v dané věci. 
 
Rušená část vlečky se nachází v katastrálním území Štěrboholy, číslo katastrálního území 732516 
na pozemcích: 
 p. č. 378/27 a p. č. 378/54 - vlastnické právo: HVB Leasing Czech Republic s.r.o. se sídlem 

Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010, IČO 629 17 188. 
 
Popis rušené části železniční dráhy – vlečky podle podaného návrhu na zrušení: 

Jedná se o část vlečky s původním názvem „OSPAP Hostivař“ situovanou na pozemcích 
společnosti HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČO 629 17 188, a to v k. ú. Štěrboholy 
p. č. 378/54 a 378/27. Podle podaného návrhu rušená část vlečky začíná v km 0,263.00 
koleje č. 501 vlečky OSPAP Hostivař, konkrétně na hranicích s pozemkem v k. ú. Štěrboholy 
p. č. 378/94 ve vlastnictví společnosti B-BMW s.r.o., IČO 256 26 086 a končí v km 0,539.41 vlečky 
OSPAP Hostivař, konkrétně na hranicích pozemku v k. ú. Štěrboholy p. č. 378/17 ve vlastnictví 
společnosti Keriani, a.s., IČO 269 32 628, kde dále je výhybkou č. OS 5 a/b zaústěna vlečka 
s původním označením „Čechofracht a.s. - areál Hostivař“. 

Požadované rušení se konkrétně týká části koleje č. 501 od km 0,263.00 v délce 276 m, koleje 
č. 502 a koleje č. 503 v celé jejich délce. Celková délka rušené části vlečky je 736 m. 
 
Dnem zrušení předmětné části vlečky zanikne zaústěna vlečka s označením „Čechofracht a.s. - areál 
Hostivař“. K návrhu na zrušení předmětné dráhy bylo doloženo předběžné souhlasné vyjádření 
vlastníka vlečky „Čechofracht a.s. - areál Hostivař“ společnosti Keriani, a.s., IČO 269 32 628. 
 
Dnem zrušení předmětné části vlečky zanikne podle § 18 odst. 2 písm. e) zákona o dráhách úřední 
povolení ev. číslo ÚP/2013/4776, vydané k provozování vlečky „Čechofracht a.s. - areál 
Hostivař“ rozhodnutím Drážního úřadu č. j. DUCR-31035/13/Wo ze dne 19. 6. 2013, 
provozovateli dráhy – právnické osobě "STENO, v.o.s." - stavební a inženýrská činnost 
v kolejové dopravě se sídlem Kralupy nad Vltavou, Hůrka 1060, okres Mělník, PSČ 27801, 
IČO 261 76 581. 



 

Strana č. 2 ze 3 
 

 
Drážní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu  

oznamuje 
všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je Drážním 
úřadem vedeno podle § 5 odst. 6 zákona o dráhách. 
 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
1. HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14010, 

IČO 629 17 188, zastoupená na základě plné moci společností THE CHARNWOOD 
COMPANY,s.r.o., Praha 1, Rytířská 534/13, PSČ 11000, IČO 264 39 841 

2. B-BMW s.r.o., Praha 10 - Štěrbolohy, Kutnohorská 312, PSČ 10900, IČO 256 26 086 
3. Keriani, a.s., Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000, IČO 269 32 628 
4. "STENO, v.o.s."  - stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě, Kralupy nad Vltavou, 

Hůrka 1060, okres Mělník, PSČ 27801, IČO 261 76 581 
5. Městská část Praha-Štěrboholy, Praha-Štěrboholy, Štěrboholy, Ústřední 527/14, PSČ 10200, 

IČO 002 31 371 
 

 

Drážní úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení 
následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:  

Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy 
a činit jiné návrhy po celou dobu správního řízení až do vydání rozhodnutí. 

Do podkladů předmětného řízení lze nahlédnout na Drážním úřadě, sekci provozně - technické, 
4. patro, č. dveří 410 v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 13.00, v pátek od 8.00 do 12.00, po předchozí 
domluvě. Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání 
písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu). 

Podle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení 
své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim Drážní úřad informace o řízení, nestanoví-li 
správní řád jinak. 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, musí být účastníkům 
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, 
to se netýká účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

Účastníci řízení jsou zejména povinni poskytovat Drážnímu úřadu veškerou potřebnou součinnost 
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu) a označit důkazy na podporu 
svých tvrzení (§ 52 správního řádu). 
 
 
 
 
 
                Ing. Veronika Vindemanová 

                                                                                          ředitelka odboru bezpečnosti a licencí 
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Oznámení o zahájení správního řízení se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena 
po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu v listinné podobě a současně i způsobem 
umožňující dálkový přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedených v ustanovení 
§ 27 odst. 2 správního řádu. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………………  Sejmuto dne:…………………………… 
 
 
 
Razítko a podpis úřední osoby správního úřadu, potvrzující vyvěšení a sejmutí vyhlášky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

Účastníci řízení, jimž je ve správní řízení doručováno jednotlivě (ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu), dotčené orgány a další správní orgány – jednotlivě  
1. THE CHARNWOOD COMPANY,s.r.o., Rytířská 534/13, 110 00 Praha 1 
2. B-BMW s.r.o., Kutnohorská 312, 109 00 Praha 10 - Štěrbolohy 
3. Keriani, a.s., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 
4. "STENO, v.o.s."  - stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě, Hůrka 1060, 

okres Mělník, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
5. Městská část Praha-Štěrboholy, Štěrboholy, Ústřední 527/14, 102 00 Praha-Štěrboholy 
 
Na vědomí 
6. HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 – Michle 
 
Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) - veřejnou vyhláškou 
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