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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“), obdržel dne 5. 8. 2020 od 
právnické osoby Dr. ZENKL s.r.o. se sídlem Šibenička 808, 251 64 Mnichovice, 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, žádost o změnu kategorie regionální dráhy: 
 
Dráha regionální, která je zaústěna do regionální dráhy Černý Kříž - Nové Údolí v dopravně 
Nové Údolí pokračováním koleje č. 1a v km 69,981 = km konce regionální dráhy Černý  
Kříž - Nové Údolí (GPS 48°49′45.57"N, 13°47´35.67"E) a končí zarážedlem kusé koleje č. 1 
v km 0,042 (GPS 48°49′43.99"N, 13°47´35.77"E). Celková stavební délka dráhy je 0,042 km.  
 
a její zařazení do kategorie místní dráha - § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách. 
 
Vlastníkem této dráhy je Mgr. Pavel Kosmata, bytem Koželužská 163, 384 11 Netolice, nar. 10. 9. 
1966. Dráha se nachází se v katastrálním území Stožec (155699), na pozemku p.č. 1318/17, způsob 
využití dráha. Tato dráha byla v minulosti součástí regionální dráhy Černý Kříž - Nové Údolí, 
resp. jednalo se o jejích posledních 42 m, která byla spolu s pozemkem převedena do vlastnictví 
spolku - Spolek Pošumavská jižní dráha, IČO 600 98 295 a následně do vlastnictví jejího předsedy 
Mgr. Pavla Kosmaty. Kolej trvale slouží k odstavení historických vozů, v nichž je zřízeno muzeum 
spolku pro zájemce o historii zdejších železnic.  
 
Drážní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) 
 

oznamuje 
 

zahájení správního řízení ve věci změny kategorie regionální dráhy v dopravně Nové Údolí, 
vedeného podle § 3 odst. 2 zákona o dráhách, všem jeho známým účastníkům.  
 
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 
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Drážní úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení 
následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:  
 
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 podkladů předmětného řízení lze nahlédnout u Drážního úřadu v Plzni, Škroupova 11, oddělení 
úředních povolení a licencí, 2. patro, č. 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, po předchozí domluvě. Nechá-li se účastník 
řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání 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 
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 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 00 Praha – Nové Město 
 Ministerstvo obrany, 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 
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