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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY
Č. j. došlého dokumentu: 33224/2019-SŽDC-GŘ-O26

V Praze dne:

Sp. zn.: OU-JOU0039/19

Telefon:

Č. j.: DUCR-48086/19/Ve
Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Vindemanová

E-mail:
Ev. číslo:

05.09.2019
+420 972 241 838
(linka 317)
vindemanova@ducr.cz

Veřejná vyhláška
Oznámení o ukončení dokazování
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 2. 8. 2019 žádost
právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, IČO 70994234 o změnu kategorie regionální dráhy Nemotice - Koryčany a její
zařazení do kategorie železniční dráhy – vlečka podle § 3 odst. 2 zákona o dráhách.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte jako
účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí a
to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění do spisu spisové značky OUJOU0039/19 na Drážním úřadě, sekce provozně-technická, 3. patro, č. dveří 301 v pondělí až
čtvrtek od 8.00 do 13.00, v pátek od 7.30 do 12.30, a to nejpozději do 5 dnů od doručení tohoto
oznámení.
Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem projednat s oprávněnou úřední osobou.

Ing. Jan Lehovec
ředitel sekce provozně-technické

Rozdělovník:
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě (ustanovení § 27 odst. 1
správního řádu), dotčené orgány a další správní orgány – jednotlivě
1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
PSČ 11000, IČO70994234
2. KORYNA a.s., V Občanském domově 1511/2, Praha 4 - Nusle, PSČ 11000, IČO 26309165
3. „STENO, v.o.s.“ – stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě, Kralupy nad Vltavou,
Hůrka 1060, okres Mělník, PSČ 278 01, IČO 26176581
Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) – veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
4. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČO 66003008
5. Ministerstvo obrany, sekce logistiky, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČO 60162694
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Oznámení o ukončení dokazování 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:
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