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O Z N Á M E N Í  O  U K O N Č E N Í  D O K A Z O V Á N Í   

V EŘ E J N O U  V Y H L Á Š K O U  
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle  
§ 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne  
21. srpna 2019, podle § 128 odst. 1 stavebního zákona, záměr odstranit stavbu dráhy: 
 

Čakovice, obec Praha 
“odstranění části vlečky "M ěstská vlečka Praha-Čakovice"“ 

 

v rozsahu:  
- kolej č. 4, délky 330m, výhybka č. C11, zarážedlo, 
- kolej č. 4a, délky 105m, výhybka č. C12, zarážedlo 

Drážní úřad oznámil zahájení řízení o povolení odstranění stavby veřejnou vyhláškou pod č.j.: 
DUCR-48295/19/Lj ze dne 5. září 2019. 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a na 
dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1. písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že shromáždil podklady pro 
vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a sděluje účastníkům řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 
3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají možnost se před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí do 5-ti dnů od doručení této písemnosti.  
 

  
 Ing. Miroslav Hron 

ředitel územního odboru Praha 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu  
a 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 18.  

Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je 
vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
• Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
• Úřad městské části Praha 18,  Bechyňská 639/,  19900 Praha 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 

• MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE,  NÁM. 25.BŘEZNA /121,  19600 Praha-Čakovice, 
IČ:00231291 

v zastoupení  JOANNES, s.r.o.,  Bezručova 555a/,  25164 Mnichovice, IČ:61678937 
 
Ostatní účastníci řízení – oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno na desce výše uvedených úřadů. 
 
Spis 
Drážní úřad, sekce stavební 
MP-SDP0538/19 

 


