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+420 972 241 841
(linka 302)
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o ukončení dokazování
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 20. 2. 2019 od 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 návrh na zrušení části železniční dráhy–vlečky tzv. „OSPAP Hostivař“,
a to z důvodu jejího plánovaného snesení.
Dnem vydáním tohoto oznámení Drážní úřad ukončuje dokazování ve správním řízení v dané věci.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte jako
účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění do spisu spisové značky
OU-ZDR0005/19 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, a to ve lhůtě do 6 dnů od obdržení tohoto
oznámení. Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem projednat s oprávněnou úřední
osobou.
Pokud ve stanovené lhůtě Drážní úřad neobdrží od účastníka řízení žádné stanovisko, bude mít
za to, že účastník řízení nemá ke správnímu řízení ve výše uvedené věci žádné návrhy ani
připomínky.

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, IČO 264 39 841
2. B-BMW s.r.o., Kutnohorská 312, 109 00 Praha 10 - Štěrbolohy, IČO 256 26 086
3. Keriani, a.s., Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1, IČO 269 32 628
4. "STENO, v.o.s." - stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě, Hůrka 1060,
okres Mělník, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 261 76 581
5. Městská část Praha-Štěrboholy, Štěrboholy, Ústřední 527/14, 102 00 Praha-Štěrboholy,
IČO 002 31 371
Na vědomí
6. HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 – Michle,
IČO 629 17 188
Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) - veřejnou vyhláškou
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