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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY 
Č. j. došlého dokumentu:       V Praze dne:  18.11.2020 

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

Č. j.: DUCR-64673/20/Do E-mail: donauf@ducr.cz 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Donauf Ev. číslo:  
 
 
 

Veřejná vyhláška 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
 
Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl na základě § 3 odst. 2 zákona 
o dráhách o následující změně kategorie dráhy z regionální dráhy na dráhu místní. 
 
Dráha Hrušovany nad Jevišovkou–Šanov – Hevlín, která 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 a jejíž 
celková stavební délka dráhy je 6,719 km, se zařazuje do kategorie dráha místní ve smyslu 
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách. 
 
Vlastníkem této dráhy je obec Hevlín se sídlem Hevlín 224, 671 69 Hevlín, IČO 002 92 761 
(dále jen „vlastník dráhy“). Dráha se nachází v katastrálním území Šanov nad Jevišovkou [762016], 
na pozemku p.č. 735/1, způsob využití dráha, LV 203, v katastrálním území Šanov nad Jevišovkou 
[762016], na pozemku p.č. 6792, způsob využití dráha, LV 203; v katastrálním území Hevlín 
[638781], na pozemku p.č. 4839/1, způsob využití dráha, LV 212; v katastrálním území Hevlín 
[638781], na pozemku p.č. 4839/10, způsob využití dráha, LV 212; v katastrálním území Hevlín 
[638781], na pozemku p.č. 4839/11, způsob využití koryto vodního toku umělé, LV 212. Dráha se 
nachází na pozemcích tvořící navazující část zrušené dráhy Hevlín st. hr. -  Hevlín, v katastrálním 
území Hevlín [638781], na pozemku p.č. 4839/13, způsob využití dráha, LV 212, v katastrálním 
území Hevlín [638781], na pozemku p.č. 5370, způsob využití dráha, LV 212.  
 
 

Kategorie dráhy se mění dnem 1. 2. 2021. 
 
 

Provozovatelé stýkajících se drah zajistí jednotnou organizaci a řízení drážní dopravy a způsob 
zabezpečení jízdy vlaku a posunu v místě styku drah ve smyslu ustanovení § 70 písm. a) vyhlášky 
č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  
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Účastníci řízení - § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) 

1. Obec Hevlín, Hevlín 224, 671 69 Hevlín, IČO 002 92 761; zastoupená podnikající fyzickou 
osobou 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 

3. Ministerstvo dopravy 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové Město, IČO 660 03 008 

4. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha –Hradčany, IČO 601 62 694 
 

Odůvodnění 
Drážní úřad obdržel 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, 
Hevlín 224, 671 69 Hevlín, IČO 002 92 761. Předmětem žádosti byla změna kategorie regionální 
dráhy Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín, která začíná koncem výhybky č. 2 v km 126,067 
v železniční stanici Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, kde odbočuje z trati Břeclav - Znojmo a její 
zařazení do kategorie místní dráhy ve smyslu § 3 odst. 1 písmeno c) zákona o dráhách. Drážní úřad 
vyrozuměl účastníky řízení o jeho zahájení oznámením č.j. DUCR-46173/20/Do ze dne 13. 8. 2020. 
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. Účastníkům řízení bylo podle § 65 odst. 2 správního řádu 
oznámeno pokračování správního řízení a současně jim byla podle § 36 odst. 3 správního řádu dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí rozesláním oznámením č.j. DUCR-58272/20/Do ze 
dne 13. 10. 2020 do datových schránek a veřejnou vyhláškou. Ve stanovené lhůtě Drážní úřad 
neobdržel žádné připomínky nebo námitky ke změně kategorie předmětné dráhy. Správní poplatek 
ve výši 2.000 Kč byl uhrazen převodním příkazem na základě výzvy. 
 
Protože Drážní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící změně kategorie dráhy, 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
 

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, 
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Odvolání se podává 
v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady Drážní úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 

 „otisk úředního razítka“ 

        
  
                                                                                     z p. Ing. Jan Lehovec 
                         za ředitele sekce provozně - technické 
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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 
2. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
 
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 
 
Na vědomí: 
5. Obec Hevlín, 671 69 Hevlín 224 
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