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VEREJI\A VYHLASKA
Ro ZHODI\UTÍ

o ZRUŠENÍ ŽrcrrczmčNÍuo PŘEJEZD|J

Městsk uŤad Hodonín, odbor investic a idržby, juko pŤíslušnf silniční správní riŤad podle $ 40,
odst. 4, písm. a) zikona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších pŤedpisti
(dále jen,,zákon o pozemních komunikacích''), rozhodl pod|e $ 37 odst. 4 zitkona o pozemních
komunikacích o:

- zrušení že|ezničního pňeiezdu P7168 v km 30.388 v k.rÍ Mutěnice. trat'ového seku
209l.. Zaiečí - Hodonín, na pozemku parc. č. 6440 v katastrálním rÍzemí Mutěnice,
obec Mutěnice, okres Hodonín.

Uvedenym pŤejezdem je myšleno kÍížení veŤejně pŤístupné čelové komunikace s dráhou regionální
v rovni kolejí. PŤejezd je označen evidenčním číslem P7]68 a z hlediska lokalizace vttči dráze se
nacházív lcrn 30,388 trat,ového seku 2091 Zaječí [mimo] - Hodonín [mimoJ.

Z hlediska lokalizace pŤedmětné pozemní komunikace lze místo lríženi definovat podle jejích částí
navazujících na pŤejezd, kde ty se nachází na pozemcích parc, č. 6438/4 a 6440, vše v k. .
Mutěnice, obec Mutěnice, olcres Hodonín.

Správní Íizení bylo v dané věci vedeno na základě Žádosti podané dne 28.8.2018 Správou
že|ezniční dopravní cesty, státní organizace, Dláždéná 1003|7,110 00 Praha 1, IČ: 70994234
v zastoupení své místně pňís|ušné organizační jednotky, kterou je obtastní ňeditelství Brno,
Kounicova 26, 61143 Brno (dále jen ''SŽDC'' nebo též,,Žadatel'').

Jako souěást vyrokové části rozhodnutí stanovuje silničně správní riŤad i takzvané vedlejší
ustanovení podle $ 68 odst. 2 zél<ona č. 50012004 Sb., správní Ťád, ve znění pozdějších pŤedpisri
(dále jen ''správni Ťád''). Těmito vedlejšími ustanoveními jsou následující podmínky, které vátžou
vznik čink tohoto rozhodnutí:

. zrušení železničního pŤejezdu P7168 v km 30'388 v k.tí Mutěnice, trat'ového ríseku
209|, Zaječí - Hodonín, na pozemku parc. č. 6440 v katastrálním zemí Mutěnice,
obec Mutěnice, okres Hodonín ie podmíněno wbudováním takové pňeložky
komunikace, která bv umožřovala iednak pňevedení dopraw ze zrušeného pŤeiezdu
P7168 na nedalelď pŤeiezd P 7169 a současně. abv takqvou pŤeložkou došlo
k zachování nebo zlepšení stávaiící dopravní obslužnosti zemí obsluhovaného
rušenÝm pÍeiezdem. Bez splnění uvedenych podmínek není odstranění pŤedmětného
pňejezdu moŽné.



. Účastník ílzení nodle s 27 odst. 1 nísm. a) správního Ťádu:
1. Správa Železriční dopravní cesty, státní otganizace,Dlátžděná |00317,ll0 00 Prďra 1, IČ:

70994234
2. Úraa pro zasfupovarrí státu ve věcech majetkovych, Rašínovo nábŤeží39Ol42, Nové Město,

128 00 Praha, IČ:69797|||
.3. obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 |l Mutěnice

odr ivodnění
Dne 28.8.20|8 podal žadatel žádost o Zrušení Že|ezničního pŤejezdu P7168 v km 30,388 v k.ri
Mutěnice, trďového riseku 209|, Zajeěí - Hodonín , Ia pozemku paÍc. ě. 6440 v katastralním iruemi
Mutěnice, obec Mutěnice, okres Hodonín. Souěasně s žádostí žadate| doložil souhlas DrríŽního
uŤadu ke zrušení pŤedmětného pŤejezdu (viz dopis Drrížního uŤadu lydany pod čj.: DUCR-
45172l|8^/i ze dne 7.8.2018, spisová znaěka: Mo.SDo0353/18-6A/i,). Jedná se o závazné
stanovisko, které je podle $ 37 odst. 2 zěkona o pozenrních komunikacích nezbytné k vydaní
rozhodnutí ve věci samé.

V rámci žádosti pak SŽDC sama navrhla, aby pŤípadné rozhodnutí o zrušení pŤejezdu bylo obecně
podmíněno vybudoviíním takové pŤeložky komunikace, která by jednak umožřovala pŤevedení
dopravy ze zrušeného pŤejezdu P7168 na nedalelqi pŤejezdP7169 a současně by zajistila zachovríní
nebo zlepšení stávající dopravní obslužnosti rizemí obsluhovaného rušenym pŤejezdem.

Jako podklad žádosti byly dále doloženy stanoviska některych ričastníkri Íízení, které žadatel zajistil
dopŤedu

K nesouhlasu vyjádŤenému v riímci dopisu, kten.i byl sepsrírr dne 26.6.20t8 vlastníky domu ě.p. 872
v Mutěnících, pak SŽDC v rámci své žádosti uvedlo následující:

. ,,IÚthl k p vodně navrhované objízdné trase, herá měla vést po polní cestě kolem rybník ,
uznáváme jako d vodnou. Proto byla navržena vyše uvedená pŤeložlra komunikace, která by
umožítovala pŤevedení dopravy z rušeného pŤejezdu P7I68 na nedalelE pŤejezd P7169.

. Existence nadregiondlního biocentra Černé blato není dle ndzoru SŽDC argumentem, ktery
by se měl Ťešit v rámci Ťízení o zrušení pŤejezdu. Jedná se o argument spadající do

, ů,emního a stavebního Ťízení.

o Vytku k p vodně navrhované délce objízdné trasy, herá měIa vést po polní cestě kolem
rybní| , uzndváme jako d vodnou. Proto byla navržena vyše uvedená pŤeložka komunikace,
která by umožžtovala pŤevedení dopravy Z rušeného pŤejezdu P7168 na nedaleb! pŤejezd
P7 I 69.

o Vytka rllrající se pozemlru parc. č. 6436 v k. . Hodonín, h,Ú by dajně byl znehodnocen
pŤípadnou pŤeložkou komunikace, není dle názoru SŽoC argumentem, hery by se měl Ťešit
v rámci Ťízení o zrušení pfejezdu. Jedná se o argument spadající svou povahou do zemního
a stavebního Ťízení. Nadto ještě SŽDC dodává, že ahuálně se uvažuje vybudovat pŤeložku
komunikace tak, aby se její trasa zmíněnému pozemlal vyhla (pŤeložka vedena na pozemlal
drdhy, tj. v těsném souběhu s dráhou),,.

. V tka r kající se existence ploch a koridorti nadmístního vyznamu není dle názoru SŽoC
orgumentem, ktery by se měl Ťešit v rámci Ťízení o zrušení pŤejezdu. Jedrtá se o argument
spadající svou povahou do zemního Ťízení. Byť by tedy SŽDC nemusela, tak k této
problematice ještě dodÓvd, že na základě komunilrace s vlastnílcy pŤedmětné infrastruktury
o na zdkladě vyjádŤení orgánu zemního plÓnovdní lze již v tuto chvíli pŤedběžně ííci, že se
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pfedmětná pfeložlra komunilrace jeví jako ushltečnitelná (viz dopis č j. MUHOCJ
56408/2018 ORM ze dne 17.8.2018)".

Knesouhlasu obce Mutěnice, kterf byl uveden vriímci dopisu čj. oÚtr,tu.|566l2}1r8 ze dne
15.8.2018, pak sŽoc vriímci své žádosti uvedla následující: ,,veškeré jejich argumenty jsme
vyhoďnotili jako d vodné. Z tohoto d vodu byla samotnou sŽnc navržena vyše uvedená pŤeložka
komunilrace, laerá by umožítovala pŤevedení dopravy z rušeného pŤejezdu P7168 na nedalelcy
pfejezd P7I69. obslužnost tLzemí by tedy byla zajištěna,, .

Na základě pŤedmětrré žádosti tedy bylo v dané věci silniěně správním riŤadem ozrámeno zahájení
správního Ťizeru. o tomto zahájení byli vyrozuměni jak všichni riěastníei Íízeru, tak dotčené orgríny
statní správy. V souladu s ustanovením $ 47 odst. 3 správního Ťádu bylo uvedené oznámení
zveŤejněnotéž na uŤední desce Městského uŤadu Hodonín anauŤední desce obce Mutěnice.

Současně bylo v rárnci vyše uvedeného ozniímení nďízeno podle $ 49 odst. l správního Ťádu
i takzvané ristní jednarrí, se srazem dne 25.10.2018 na Městském uŤadě Hodonín, Narodní tÍida25,
zasedací místnost odboru investic a držby. Ústní projednríní a diskuze žadatele s ostatními
ričastníky Íízeni se v daném pŤípadě jevily jako nezbyné, neboť byly k žádosti doloženy vfše
uvedené nesouhlasné stanoviska.

Na stním jednríní, které se uskuteěnilo dne 25.10.2018, byl se všemi pŤítomnymi prodiskutoviín
náwh žadate|e' pŤičemž ze strany ostatních zričastněnfch byl vzresen požadavek na to, aby jim byla
po skončení ristního jednríní děna možnost se dodatečně písemně vyjádŤit k vedenému Íízení.
Žadate|k danému poŽadavku neměl v;fhrady a souhlasil.

Na závér vfše uvedeného jednríní pŤedloži| žadatel silniěně správnímu uŤadu novy podklad
v podobě sitrračního qfkresu obsďrujícího zákres pŤedmětného pŤejezdu v katasffální mapě
a leteckém snímku. Jelikož se jedná o pŤejezd zabezpečeny v'-istražnymikšíži' tj. pŤej ezďbez závor,
tak byl na v'-ikrese pŤejezd vymezen svisl;imi plochami veden;imi ve vzdálenosti 2,5 m od osy
koleje (vymezení pŤejezdu viz $ 14 odst. 2 písm. c] zákona o pozemních komunikacích). Z vfkresu
bylo zÍejmé, Že pÍejezd se nachiní cel;i na pozemku 6440 v k.ri. Mutěnice. Dále bylo z vykresu
zÍejmé, že komunikace bezprostŤedně na tento pŤejezd navaz,$ící se nachá"z;í jednak na pozemku
palc. č,. 643814 a dále na pozemku paÍc. é. 644t, vše v k.ri. Mutěnice.

Po skončení risfirího jednaní se dle dohody zjednéní kuvedenému Íízení dodatečně písemně
vyj ádŤili níže uvedení ričastníc i Íizeru.

Úrao pro zasfupovarrí stáfu ve věcech majetkovych, Rašínovo nábÍeží 390142, Nové Město, 128 00
Praha, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Hodonín uvedl ve svém dopise
následující: ,, KC zrušením železničního pŤejezdu jsme se žadateli již vyjádŤili dopisem č j
UZSV]VI/BHO/5743/20I8-BH)M ze dne 15.6.20]8, že ze strany UZSVM není ke zrušení
železničního pŤejezdu P7168 pŤipomínek s tím, že pokud dojde ke změně trasy čelové komunilrace,
měla by byt projednána s ohledem na novy stav podle schvÓlené komplexní pozemkové pravy v k. .
Mutěnice. V pŤípadě změny trasy čelové komunikace by měl byt častníkem Ťízení i Stdtní
pozemkovy thŤad,,. '

Společnost RybaŤství Hodonín' s.r.o.' Písečné 4060, 696 01 Hodonín uvedla ve svém dopise
následující: ,,RybáŤství Hodonín, s.r.o. souhlasí se zrušením pŤejezdu P7168 v krn 30,388 v k. .
Mutěnice, traťového selat 2091, Zaječí - Hodonín, za podmínlcy vybudování takové pŤeložlql
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komunilrnce, která by umožnila pŤevedení dopravy pro naši techniku ze zrušeného pŤejezdu P7168
na nedale|E pŤejezd a následné napojení na čelovou komuni|raci sloužící pro pŤíjezd k našim
rybník m. Parametry tohoto napojení musí byt dostačující pro naše vozidla - nákladní vozidlo o
celkové délce min 7500 mm a celkové hmotnosti 20,5 t a traktor s pŤípojnymi vozidly (vlečIra,
šibičák, ryb Ťsb! nakladač cca 7m, mechaniclE keser),,.

Dohnálková Lenka, č.p. 351,696 |4 Čejč, Kudílek Patrik, Lidická 1811/83, 690 03 BŤeclav,
Kudílek Tomáš, Lidická 1811/83,690 03 BŤeclav uvedli ve svém dopise následující: ,,Ve věci
zrušení železničního pŤejezdu P7 ] 68 v km 30,388 v k. . Mutěnice zasíláme vyjádfení všech majitel
domu č.p.872 k dotčenému pozemht pŤíjezdové cesty k domu. Se zrušením pŤejezdu souhlasíme za
těchto podmínek:

I)vybudování navrhovaného optimálního Ťešení pŤíjezdové cesty k domu č.p.872, bez narušení
našeho pozemlru p.č. 6435/I, 6436 a 6437

2)ž d me vybudováni protihlukového plotu na hranici pozemfu p.č.6435/I, 6436 a 6437,,

Po obdrženi Úše uvedenych a dopŤedu avizovanych vyjádŤení usoudil silničně správním riŤad, že
nashromážďI všechny nezbytné podklady kvydriní rozhodnutí ve věci samé. Z tohoto d vodu tedy
silniění správní uŤad oznámil veŤejnou vyhláškou všem častníkúm Ťízení, Že k datu 1.l l.20l8
ukončil dokazovéni aŽe nashromá di| všechny podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí ve věci
zrušení pŤedmětného pŤej ezdu. Současně v souladu s ustanovením $ 36 odst. 3 správního Ťádu dal
pŤed vydáním rozhodnutí ve věci samé možnost všem ričastník m vyjádÍit se k nashromáŽdénym
podkladrim rozhodnutí, pŤičemŽ ričastníky poučil o tom, Že pÍípadné své'vyjádŤení mohou uplatnit
do 10 dní od doručení pŤedmětného oznámení, jinak žeknim nebude pŤihlédnuto.

V uvedené lhritě se již žádny z ričastníkri Ťízení nevyjádŤil.

Silniční sprár.mí uŤad tedy na základě všech vyše uveden;ich skutečností Žádost o zrušení
že|ezniěního pŤejezdu P7l68 v km 30,388 vk.ri. Mutěnice, traťového riseku 209t Zajeěí - Hodonín
posoudil a došel k závěru, Že nashromaždil veškeré potŤebné podklady a věc dostatečně projednal
jak s ričastníky Íízer , tak i s dotčenymi orgány, pŤičemž oprávněn;im požadavk m vyhověl tak, jak
je uvedeno v podmínkách tohoto rozhodnutí.

V první Ťadě silničně správď uŤad zkoumal, zdalze žáďosti vyhovět, tj. zďa \ze pŤedmětny pŤejezd
zrušit. Dospěl pŤitom kzávěru, že v tomto konkrétním pŤípadě se jeví jako nezbytně nutné vánat
vydání pŤedmětrrého rozhodnutí na splnění obecné podmínky v podobě povinnosti vybudovat
takovou pŤeložku, která by jednak umožflovala pŤevedení dopravy ze zrušeného pŤejezdu P7168 na
nedalehí pŤejezd P7169 a současně by zajistila zachovríní nebo zlepšení stávající dopravní
obslužnosti rizemí obsluhovaného rušenym pŤejezdem. Bez této podmínky by tottž v tomto
konkrétním pŤípadé pÍevá ily zájmy na zachovění stávající obslužnosti dotčeného izemí nad zá$my
provozovatele dr.íhy, což by následně vedlo k zamítnutí pŤedmětné žádosti. Z tohoto d vodu
silničně správní uŤad své rozhodnutí podmínil a tuto svou podmínku uvedl ve vedlejším ustanovení
tohoto rozhodnutí.

o tom, Že správní orgarr má možnosti ukládat podmínky i v riímci rozhodnutí o zrušení pŤejezdu je
silničně správní uŤad pŤesvědčen, pŤičemž tento svŮj niaor zakládá na ustanovení $ 68 odst. 2
zdkonač).50012004 Sb., správní Ťád, ve zněru pozdějších pŤedpis (dríle jen ,, spravní ŤÓd,,), kde se
mimo jiné uvádí ,, ... Vyroková čdst rozhodnutí m že obsahovat jeden nebo více vyrok ; vtlrok m že
ob s ahov at v edlej ší ustanovení,, .
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Mezi veďejší ustanovení pak mimo jiné mohou pařit i oodmínk.v. které vrážou vznik. reso. zínik
úěinků roďrodnutí na iinou než časovou oodmínku. Je.íTá se o výklad pÍanzaý z komentríře ke
správnímu řrídu uveřejněnému v programu ASPI (HRABÁK' Jarr, NAHODIL, Tonrráš. Spróvní řád
s ýHadoýni poznámlrami a vybranou judilraturou: komentář 4. ahualizované ,vyd., Praha: Wolters
Iíuwer (ČR), 2012,452 s. ISBN: 978-80-7357-959.3).

v druhé řadě se silničně správní uřad věnoval ostabrím požadavkům vzneseným v nímci
předmětného řízeď.

Pokud jde o spoleěný požadavek ýkající se ,,,vybudouiní nawhovaného optimólního řešení
příjezdové cesý k dotnu č'p'872, bez narušení našeho pozemhl p.ě. 6435/I, 6436 a 6437,, (viz
požadavek uplatněný paní Dohrriílkovou Lenkou, č.p. 35l, 696 |4 Čejé, panem Kudílkem Patrikem,
LidicM 1811/83' 690 03 Břeclav a panem Kudílkem Tomášem, Lídícká 18l1/83, 690 03 Břeclav),
tak k tomu silniěně spnívní riřad sděluje' že se jedná o požadavek uplatritelný až v nímci úaemnlho
řízení vedeném podle ďlu 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plrínovríní a stavebním řidu, ve

t Ů 
^ffiPo,dějších předpisů (dále jen,,stavební ákoť).

Jen pro vysvětlenou silničně správní úřad sděluje, že nemůže v rrímci řízení o znršení přejezdu, tj.
v řízení vedeném poďe $ 37 odst. 4 ziíkona o pozemních komunikacích' rozhodovat o konkrétním
situováď stavby v podobě přeložky pozemní komunikace. K situování stavby v území, tj. na
konkrétních pozemcích, je tatiž věcně určeno až ,Úzenní řízení, v rrímci kterého se přeložka
pozemní komunikace bude projednívat. Souěasně pak silniěně správní ďad. sděluj e' že k pffpadné
ádosti o povolení umístit stavbu na pozemku p.ě. 6435/|' 6436 a 6437 v k.ú. Hustopeěe by podle
$ 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona bylo vždy nutné doložit souhlas vlastnlků těchto pozemků.
Je tedy logické' že pokud by takoý souhlas nebyl doložen' což v tomto případě neď' tak vydríní
takovéhoto územního rozhodnutí, a tedy i umístění na těchto pozemcích, není možné. ostatně
iz jednžnl sŽocje ňqm{ že si je sŽDC této skutečnosti dobře vědoma.

Pokud jde o společný poŽadavek ýkající se ,,vybudovóni protihlukového plotu na hranici pozemht
p.ě.64j5/l, 6436 a 6437,, (viz požadavek uplatněný paní Dohnálkovou Lenkou, č.p,35|,696 |4
Čejč, panem Kudílkem Patrikem, Lidiclcí 18l1/83, 690 03 Břeclav a panem Kudílkem Tomášem'
Liďcká 1811/83' 690 03 Břeclav), tak k tomu silničně správní uřad sděluje' že stejně jako

l v předchozím případě se jedná o poŽadavek uplatnitelný aŽ v riímci územního řízení vedeném poďe,
dílu 5 zíkona é. |83D006 Sb.' o úaemním plrínovríní a stavebním řiídu, ve znění pozdějších
předpisů (dáe jen,,stavební zikotÍ,). Jen pro vysvětlenou silničně správní tiřad sděluje' že nemůže
v riímci řízení o zrušení přejezdu, tj. v Íizeni vedeném podle $ 37 odst' 4 zákona o pozernních
komunikacích, roďrodovat o vybudování protihlukoých opaffení a plotů. oprávněnost takoýchto
požadavků lze posuzovat až v rámcí rizemního Ííz.eni a případně i následně i ukládat v nímci
územního rozhodnutí k přeložce. Jelikož při ustním jednríní byl zrístupce sŽoc s danym
požadavkem předběžně obeznrímerr" tak lze důvodně očekávat, Že při projedruívání dokumentace
pro rizemní rozhodnutí Vrím sŽDc přeďoží konkrétn:í návrh plotu.

Pokud jde o požadavek na konkrétní pafametry přeložky pozemní komunikace, kleré ve svém
vyjádření uvedla společnosti Rybtířství Hodonín, s.r.o., Písečné 4060,696 0l Hodonín (viz text:
,,Rybářství Hodoníry s.r.o' souhlasí se zrušením přejezdu P7I68 v kil. 30'388 v k'ú. Mutěnice,
traťového úsefu 2091, Zajeěí - Hodonín, za podmínky vybudovdní takové přeložlE komunikace,
lcterá by umožnila převedení dopravy pro naši technihl ze zrušeného přejezdu P7I68 na nedalebý
přejezd a následné napojení na účelovou lromunikaci sloužící pro příjezd k našim rybníhLm.
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Parametry tohoto napojení musí byt dostačující pro naše vozidla - nákladní vozidlo o celkové délce
min 7500 mm a celkové hmotnosti 20,5 t a traktor s pŤípojn!,mi vozidly (vlečka, šibičák, rybáŤslql
nakladač cca 7 m, mechaniclE keser),, tak ktomu silničně správní uŤad sděluje, Že se jedná
o požadavek uplatniteln;i aŽ v riímci rizemního Ťízení vedeném podle dílu 5 stavebního zákona ě.
|8312006 Sb., o tizemním planovarrí a stavebním Ťádu, Ve zněni pozdějších pŤedpisri (dale jen

,,stavební zákon,.). Silničně správní uŤad k tomu navíc dodává, Že všeobecně jsou poŽadavky na
pŤeloŽku pozemní komunikace ošetŤeny dostatečně v rrímci podmínek tohoto rozhodnutí. Ty totiž
mimo jiné ukládají vybudovat takovou pŤeložku komunikace, kterou by došlo k zachovarrí nebo
zlepšení stávaiící dopravní obsluŽnosti rizemí obsluhovaného rušen:Ím pŤejezdem. Nesmí tedy bjt
navtŽena taková pŤeložka, kÍerou by se zhoršil stávající stav. ostafirě izdeJe,jednaní sŽoc
zÍejmé, Že si je sŽoc Éto skutečnosti dobŤe vědoma. PŤípadné zlepšení stávajícího stavu je však
pochopitelně pŤípustné a z tohoto d vodu se silničně správní riŤad nechtěl omezovat na specifickf
vyčet vozídel a proto raději zvolil obecnou formulaci tohoto poŽadavku.

Závěrem silničně správní uŤad poučuje žadate|e, že toto rozhodnutí jej samo o sobě neopravriuje
k demolici pŤedmětného pŤejezdu (nejedná se o povolení ve smyslu $ 128 stavebního zákona).
Vzhledem ke stanoven;fm podmínkám tohoto rozhodnutí je zŤejmé, že ne|ze samostatně projednat
takové povolení, které by opravřovalo kjednostrannému odstranění stavby pŤejezdu. odstranění
pŤejezdu je podmíněně moŽné pouze v riímci takové stavby, která by současně Ťešila pŤeloŽku
pozemní komunikace uloženou tímto rozhodnutím.

Podle $ 68 odst. 2 zikona č. 50012004 Sb., správní Ťád, ve znění pozdějších pÍedpisti (dále jen

,,správní Ťád..), má rozhodnutí správního orgánu obsďrovat i ,,označení častník podle s 27
odst. /,. sprármího Ťádu. V pŤedmětném rozhodnutí by t| íž mel b;it jasriě označen jednak Žadate|
a dríle i ,, další dotčené osobtl, na heré se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí
vztahovat rozhodnutí sprdvního orgdnu* (víz s 27 odst. 1 správního Ťádu).

Silničně správní uŤad uvádí, že právo na kšíŽení pozemní komurrikace s dráhou má jak vlastník
pozemní komunikace navantjící bezprostÍedně na pŤejezd, tak vlastník drďry. Stejně tak povinnost
strpět kÍíŽení drahy s pozemní komunikací má jak vlastník dráhy, tak vlastník pozemní komunikace
navazující bezprostŤedně na pŤejezd. Povinnost splnit podmínky tohoto rozhodnutí však bude mít
jen ten častník podle s27 odst. 1 správního Ťádu, ktery zrušení pŤejezdu inicioval, tj.vtomto
pŤípade sŽoc.

V pŤípadě dálnic, silnic a místních komrrnikací je jejich vlastník jasně stanoven zákonem (viz $ 9
odst. I zékona o pozemních komunikacích). V pŤípadě veŤejně pŤístupnfch ričeloqfch však
vlastnictví jednoznačně stanoveno není. Pro zjednodušení lze uvďovat, že vlastníkem veŤejně
pŤísfupné ričelové komunikace je vlastník pozemku, a to v těch pŤípadech, kdy rozhraní mezí
komrrnikací a pozemkem není jasně patrné (napŤ. povrchu pozemku zpevněny vrstvením ruznych
pŤírodních materiál _ viznaptíklad rozsudek NSS čj.: 5 As 6212008.59).

PŤejezd se nachází ce|y na pozemku 6440 v k.ri. Mutěnice. Komunikace bezprostŤedně na tento
pŤejezd navazttjící se nacházíjednak na pozemku paÍc. č,.643814 a dále na pozemku parc. ě.644I,
vše v k.ri. Mutěnice.

okruh ričastník Íízenípodle s 27 odst. 2 správního Ťádu byl silničně správním uŤadem stanoven na
zák|adě znalosti místních poměru.

617



PoučenÍ

Proti tomuto rozhodnutí m že častník Íízení podle ustanovení $ 81 odst.l správní Ťád, podat
odvolání do l5.ti dn ode dne jeho doručení ke Krajskému riŤadu Jihomoravského kraje Brno _
odboru dopravy, Žerotínovo nám. 44913, prostŤednictvím odboru investic a &Žby Městského
ťrŤadu Hodonín.

Podle $ 82 odst.l správního Ťádu se lze odvolat proti qfrokové části rozhodnutí či jednotliqfm
qfrokrim. odvolríní proti odrivodnění je nepŤípustné.

Podle $ 82 odst.2 správního Ťádu musí z odvolání brt patrno, kdo je činí, a které věci se tfká.
odvolríní se podává s potŤebnym počtem stejnopis tak' aby jeden stejnopis zristal správnímu
orgánu a aby každy ričastník Íízeni dostal jeden stejnopis.

oti sk riŤedního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic a ťrdržbv

J

Toto oznámení musí bft vyvěšeno po dobu 15 dnri na ríĚední desce riňadu a elektronicky systémem
umožřujícím dá|kovf pňístup.

Vyvěšeno dne: ../.?.....(..:.4.(..ď .z, 
/

O B Ec N Í Ú Řa g/rz.-,-....--
Sejmuto dne: . . . . . . .

696 11 MUrĚu|cE
obdrží: okres Hodonin
ffiIci Ťí'"''í poJi.-Q fi oa,t. t ,p.a.,nrno raau.
|Rráva Že|ezniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná |00317,Nové Město, l 10 00 Praha
UŤad pro zastup. státu ve věcech majetkovych, Rašínovo nábŤeŽí390142, Nové Město, l28 00 Praha
obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 | l Mutěnice
Účastníci Ťízení podle $ 27 odst. 2 správního Ťádu:
Lesy České republiky, S.P., PÍemyslova l l06l|9,No,.y Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Správa a držbasilnic' Jmk, p. o. k., Žerotínovo nám.449/3, VeveÍí,602 00 Brno
Rybáňství Hodonín' S.r.o.' Písečné 4060,696 0l Hodonín
Povodí Moravy, s.p., DŤevaŤská 932l| l , VeveŤí, 602 00 Brno
Dohnálková Lenka, č.p. 35|,6961a Čejč
Kudílek Patrik, Lidická l81l/83, 690 03 BÍeclav
Kudílek Tomáš, Lidická 18l l/83, 690 03 BŤeclav
Neznámí uživate|é pĚejezdu - veňejnou vyh|áškou.

Dotčené orgány:
Policie ČR, oŘ, dopravní inspektorát, Velkomoravská |6, 695 29 Hodonín
Drážní riŤad, Nerudova I,772 58 olomouc

ÚŤady pro vyvěšení a podiíní zprávy o dafu vyvěšení a sejmutí:
Městsh.f Ťad Hodonín, OKASM. oddělení informatiky a podatelny, NárodnítŤída č.p.25,695 01 Hodonín
obecní Ťad Mutěnice. Masarykova 200. 696 | l Mutěnice

ElektotlickÝ ffi\. l 2.2o l 8
Certifikár ffi^poffi.
,;Íil'k:Í' *
Plqtnost dtr, t Z.t t p..,,flf
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Do|ožka konverze z moci úřední do dokumentu v |istinné podobě

Tento dokument v listinné podobě' kteý vznik| pod pořadovým číslem 11422081í22605í181218125519
převedenim z dokumentu obsaženého v datové zpnávě' skládajícího se z 7listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehoŽ převedením vmikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejichsoulad s právními předpisy.

obsah před|oŽené datové zpnívy k provedení autorizované konverze by| ve shodě se záznaany Informačního
systému dato.\.ých schnánek. Tato datová zpnáva s ěíslem 63282||82 byla systémem přenesena dne l8.12.20 | 8
v l0:l2:59. P|atnost datové zpráry byla ověfuna dne l8.l2.20|8 v 12:55:30. Datová zpníva byla opatřena
elektronickou značkou, zaÍučenou elektronickou pďetí založenou na certifilcítu pro elektronickou pďeť
vydaném kvalifikovaným poskýovatelem služeb vytvrířejících důvěru, nebo uznávanou e|ektronickou peěetí.
Udaje o elektronické mačce nebo pďeti: ěíslo certifikátu 2D 99 F,A' certifikát by| vydán PostSignum
Qua|ified CA 2' Ceskí pošta' sť. [Ic 47114983] pro Informačni systém drtoyých schránek - produkční
prostředíMinistenstvo Ynitra Ceské repub|iky [Ic 00007064|. E|ektronická značka nebo peěeť byla
oznaěena časoyým razítkem' Datum a čas 18.12.2018 12z44z4o, čís|o kva|ifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného elektronického časového razitka 2D CC 45, časové razítko by|o lydáno PostSignum
Quatified CA3, českí pošta, s.p. tIč 471r49s3|.

odesí|aj ící datová schnínka:
Náaev: Město Hďonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/l, 6950l Hodonín' CZ
ID datové schnínky: mwvbvks
Typ uŽivatele: Pověfuná osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kva|ifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kva|ifikovaného e|ektronického podpisu byla ověřena dne 18.12.2018 v |2:55:44. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán p|atným (dokument nebyl zněněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis by|o provedeno vůči zveřejněnému seznamu meplatněných certifikátů lydanému k datu
18'12.20|8 |2:,o2:49. Udaje o kvalifikovaném e|ektronickém podpisu: ěíslo kvalifikovaného certifikítu pro
elektronický podpis 38 AF 6B, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kva|ifikovaným
poskytovatelem služeb vywářejícíclr důvěru PostSignum Qua|iÍied CA 2' Ces|ci pošta' s.p. llc 47rt49E3l
pro podepisující osobu Ludmila zivnáL, Í€fer€nt' odbor inv€stic a údržby' 622241,It[ésto llodonin [IC
0028489r|. Elektronický podpis nebyl označen časoým razítkem.

Vystavil : obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 18.12.2018

Jméno' příjmení a podpis osoby' která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
LENKA PISKULOVA

otisk r'i Ťed ního razítkaz lltl
114220815-2 26055- I 8 I 2 1 I 1 25519

Poznámka:
Konlrctu této dolot,ky l?p provésl v cenlrúlnl evidenci doložek pÍístupné Qúsobem umožiajícím ddtkouj pfís,up na gdrcse
hrl ps :/li'r..w. czrc h p o i rrl. c?/ove rovac i dolozLy,


