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Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Bejvlová   
 
 
 

Veřejná vyhláška 
 

U S N E S E N Í  
 
 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),  
 

rozhodl 
 
podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), že správní řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy na kategorii vlečka 
 

přerušuje 
 

současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j. DUCR-42554/20/Bg ze dne 27. 7. 2020, 
adresovanou žadateli – právnické osobě Dr. ZENKL s.r.o. se sídlem Šibenička 8058, 251 64 Mnichovice, 
IČO 616 78 937. Pokud nebudou nedostatky odstraněny ve lhůtě stanovené ve výše uvedené výzvě 
Drážního úřadu, bude podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení zastaveno. 
 
Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu: 
1. Mgr. Kosmata, Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 1966; zastoupený právnickou osobou 

Dr. ZENKL s.r.o., Šibenička 808, 251 64 Mnichovice, IČO 616 78 937 
2. Správa železnic, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 
3. Ministerstvo dopravy 

110 00 Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČO 660 03 008 
4. Ministerstvo obrany, sekce logistiky 

Tychonova 221/1, 160 00 Praha – Hradčany, IČO 601 62 694 
 

Odůvodnění 
Drážní úřad obdržel dne 18. 6. 2020 žádost právnické osoby Dr. ZENKL s.r.o., IČO 616 78 937,  
jež zastupuje na základě plné moci fyzickou osobu, kterou je Mgr. Pavel Kosmata, bytem 
Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 1966, o změnu kategorie regionální dráhy na kategorii 
vlečka. 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 a kterou včetně pozemků, na kterých se nachází, 
vlastní Mgr. Pavel Kosmata. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní 
řízení v dané věci.  
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Drážní úřad obdržel v průběhu správního řízení stanovisko účastníka řízení – právnické osoby 
Správa železnic, státní organizace, IČO 709 94 234 (dále jen „SŽ“), kterým zpochybňuje, že uvedená 
kolej je železniční dráhou. Vzhledem k tomu, že Drážní úřad je povinen postupovat tak, aby byl 
zjištěn skutečný stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 správního řádu), vyzval žadatele 
ke sdělení stanoviska k výše uvedenému podání právnické osoby SŽ a k doložení příslušných 
dokladů. Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výrokové části tohoto usnesení.  
 

Poučení účastníků 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Podané odvolání nemá v souladu 
s § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je 
nepřípustné. 
 
  „otisk úředního razítka“ 
 
 Ing. Veronika Vindemanová 
 ředitelka odboru bezpečnosti a licencí 
 
 
 
 
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): 
 Dr. ZENKL s.r.o., Šibenička 808, 251 64 Mnichovice 
 Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 10 Praha – Nové Město 
 Ministerstvo obrany, sekce logistiky, Tychonova 221/1, 160 00 Praha – Hradčany 
 

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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