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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY 
Č. j. došlého dokumentu:       V Praze dne:  13.10.2020 

Sp. zn.: OU-JOU0035/20  Telefon: 
+420 972 241 841 
(linka 302) 

Č. j.: DUCR-58272/20/Do E-mail: donauf@ducr.cz 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Donauf Ev. číslo:  
 

Veřejná vyhláška 
 

Oznámení o pokračování správního řízení a ukončení dokazování 

 

Drážní úřad obdržel dne 4. 8. 2020 žádost podnikající fyzické osoby Ing. Jana Šatavy, 
Herlošova 1910/8, 390 01 Tábor, IČO 482 46 557, který zastupuje na základě plné moci vlastníka 
dráhy obec Hevlín, se sídlem Hevlín 224, 671 69 Hevlín, IČO 002 92 761, o změnu kategorie 
dráhy. Předmětem žádosti je změna kategorie regionální dráhy Hrušovany nad Jevišovkou – 
Šanov – Hevlín a její zařazení do kategorie místní dráha - § 3 odst. 1 písm. c) zákona 
o dráhách. 
 

Dnem podání žádosti bylo v této věci podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení. Drážní úřad obdržel dne 
8. 9. 2020 připomínku účastníka řízení - Správa železnic, státní organizace, IČO 709 94 234 týkající 
se navrženého popisu zaústění dráhy. Drážní úřad vyzval žadatele Ing. Jana Šatavu, IČO 482 46 557 
podle § 45 odst. 2 správního řádu k odstranění nedostatků žádosti (č.j. DUCR-52703/20/Do ze dne 
23. 9. 2020) a současně správní řízení v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením 
č.j. DUCR-52704/20/Do přerušil. Drážní úřad obdržel od podnikající fyzické osoby Ing. Jana 
Šatavy, Herlošova 1910/8, 390 01 Tábor, IČO 482 46 557 dne 1. 10. 2020 požadované doplnění 
žádosti. Vzhledem k tomu, že byly odstraněny překážky řízení, bylo jeho přerušení ukončeno. 

 

Po zapracování připomínky účastníka řízení - Správa železnic, státní organizace, IČO 709 94 234 je 
popis dráhy následující: 
Dráha Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov - Hevlín je zaústěna do regionální dráhy 
v železniční stanici Hrušovany nad Jevišovkou - Šanov koncem výhybky č. 2 v km 126.067 
(GPS 48.8089869N, 16.3858906E) = 92,326 km začátku dráhy. Dráha je ukončena zarážedlem 
kusé koleje č. 1a v km 85.607 (GPS 48.7499950N , 16.3908150E) v dopravně Hevlín. Celková 
stavební délka trati je 6,719 km. 
 

Drážní úřad podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu 

oznamuje, 

že správní řízení ve věci změny kategorie dráhy, které je Drážním úřadem vedeno podle § 3 odst. 2 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, pokračuje. 

Současně Drážní úřad oznamuje podle § 36 odst. 3 správního řádu, že máte jako účastník řízení 
před vydáním rozhodnutí ve věci možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí a to včetně způsobu 
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jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění do spisu spisové značky OU-JOU0035/20 na 
Drážním úřadu, 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 5 dnů. Termín nahlédnutí do spisu je nezbytné 
předem projednat s oprávněnou úřední osobou. 

 z p. Ing. Jan Lehovec 
za ředitele sekce provozně-technické 

 

Oznámení 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 podle správního úřadu, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné 
vyhlášky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě (ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu), dotčené orgány a další správní orgány – jednotlivě 

1. Ing. Jan Šatava, Herlošova 1910/8, 390 01 Tábor, IČO 482 46 557 
2. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO 709 94 234 

Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) – veřejnou vyhláškou 

Dotčené orgány: 

3. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČO 660 03 008 
4. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČO 601 62 694 
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