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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY
Č. j. došlého dokumentu: 10-08-20
Sp. zn.: OU-JOU0036/20
Č. j.: DUCR-50033/20/Bg
Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Bejvlová

V Praze dne:
Telefon:
E-mail:

01.09.2020
+420 602 686 749
bejvlova@ducr.cz

Veřejná vyhláška
Oznámení o ukončení dokazování
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 5. 8. 2020 od
právnické osoby Dr. ZENKL s.r.o. se sídlem Šibenička 808, 251 64 Mnichovice, IČO 616 78 937,
která zastupuje na základě plné moci fyzickou osobu, kterou je Mgr. Pavel Kosmata, bytem
Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 1966, žádost o změnu kategorie regionální dráhy a její
zařazení do kategorie místní dráha. Jedná se o kolej, která je zaústěna do regionální dráhy Černý
Kříž - Nové Údolí v dopravně Nové Údolí pokračováním koleje č. 1a v km 69,981.
Dnem vydání tohoto oznámení ukončuje Drážní úřad 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 rozhodnutí,
a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění do spisu spisové značky
OU-JOU0036/20 na Drážním úřadu v Plzni, Škroupova 11, oddělení úředních povolení a licencí,
2. patro, číslo dveří 222, a to vždy v pondělí až čtvrtek v době od 8.00 do 13.00 hodin, v pátek
v době od 7.30 do 12.30 hodin, a to ve lhůtě do 5 dnů od obdržení tohoto dopisu. Termín
nahlédnutí do spisu doporučujeme předem projednat s oprávněnou úřední osobou. Pokud ve
stanovené lhůtě účastníci nevznesou žádná stanoviska, Drážní úřad bude mít za to, že ke správnímu
řízení ve výše uvedené věci nemají žádné návrhy ani připomínky.

z p. Ing. Vítězslav Lössel
za ředitele odboru drážní dopravy a licencí
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Oznámení o zahájení správního řízení se doručuje také veřejnou vyhlášku, 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 podle správního řádu, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné
vyhlášky:

Rozdělovník
Účastníci řízení, kterým je ve správním řízení doručováno jednotlivě (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Dr. ZENKL s.r.o., Šibenička 808, 251 64 Mnichovice, IČO 616 78 937
2. Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO 709 94 234
3. Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha – Nové Město, IČO 660 03 008
4. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha - Hradčany, IČO 601 62 694
Dotčený orgán:
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, IČO 055 53 521
Ostatní účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
Mgr. Kosmata, Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 1966
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