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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY
Sp. zn.: OU-JOU0012/20 V Praze dne: 10.03.2020

Č. j.: DUCR-13993/20/Ve Telefon:
+420 972 241 838 (linka 
317)

Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Vindemanová E-mail: vindemanova@ducr.cz

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení správního řízení

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“),

oznamuje 

podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „správní řád“), že dne 29. 1. 2020 na základě žádosti společnosti Railway Capital, a.s., 
se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO 241 58 071, která zastupuje na základě plné moci 
vlastníka  dráhy  společnost  TMŽ  s.r.o.,  se sídlem  Polská  1271/14,  Vinohrady,  120 00  Praha  2, 
IČO 066 33 404, bylo zahájeno správní řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy:

Čejč – Uhřice u Kyjova

žst. Čejč

Dráha Čejč – Uhřice u Kyjova začíná v úrovni námezníku výhybky č. 101 
v km 17,352 dráhy regionální = km 1,247 dráhy místní, kde odbočuje z trati 
Zaječí  –  Hodonín  (GPS  48.9470222N,  16.9441789E),  a  končí  zarážedlem 
v dopravně Uhřice u Kyjova v km 16,170 (GPS 49.022583N, 16.9683019E).
Délka trati je 15,470 km.

a její zařazení do kategorie místní dráhy podle § 3 odst. 2 zákona o dráhách.

Dráha se nachází na pozemcích:

k.ú.  Čejč – parc.  č.  2629;  k.ú.  Terezín u Čejče – parc.  č.  361,  500;  k.ú.  Kobylí  na Moravě –  
parc. č. 9633;  k.ú.  Krumvíř  –  parc.  č  2773,  2774,  2775,  2771,  2770,  2769,  2768,  160/93; 
k.ú  Klobouky u Brna – parc. č. 3561,1657/1; k.ú. Kašnice – parc. č. 497, 481/1; k.ú. Bohumilice – 
parc.  č.  362;  k.ú.  Dambořice  –  parc.  č.  7891,  7892,  7893,  7894,  7895;  k.ú.  Násedlovice  – 
parc. č. 2312, 2313; k.ú. Uhřice u Kyjova – parc. č. 2651, 2652/1. 

Poučení účastníků ve smyslu § 4 odst. 2 správního řádu: 

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 spisu a  podkladů předmětného řízení  mohou účastníci  řízení  nahlédnout  u  Drážního úřadu, 
sekce provozně-technické, 3. patro, č. dveří 301, 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,  po předchozí  telefonické  domluvě. 
Nechá–li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu 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 
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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. Jan Lehovec
ředitel 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:

Rozdělovník:

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

1. Railway Capital, a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO 241 58 071

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, sekce logistiky, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČO 601 62 694
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