Mi n ist ers t vo do p ra vy – Odbor drážní dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 7/2019-130-SPR/17

VE Ř E J NÁ V Y HL Á Š K A
O Z NÁ M E NÍ P O K R A Č O V Á NÍ D O K A Z O VÁ N Í
Ministerstvo dopravy jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1
a § 56 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o dráhách“), v rámci jím vedeného správního řízení o zrušení regionální dráhy v úseku Velká Kraš
– Vidnava od km 0,090 – od konce výhybky č. 7 v železniční stanici Velká Kraš (GPS souřadnice
50°36´31.789´´ N, 17°12´72.119´´ E) do km 4,574 – konec kusé koleje č. 1a v železniční stanici
Vidnava (GPS souřadnice 50°37´37.972´´ N, 17°18´10.617´´ E) podle ustanovení § 5 odst. 6 zákona
o dráhách, oznámilo prostřednictvím oznámení ze dne 26. srpna 2019, č. j. 7/2019-130-SPR/14,
ukončení dokazování ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a zároveň v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 správního řádu stanovilo lhůtu 5 dnů k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
Za účelem prověření obdržených dokumentů a potřeby opatření si dalších relevantních
důkazních prostředků zdejší správní orgán

o z n a m u j e,
že ve shora uvedeném správním řízení dále pokračuje v dokazování a opatřování podkladů
stěžejních pro vydání meritorního rozhodnutí v dané věci ve smyslu ustanovení § 50 a násl.
správního řádu.
V Praze 15 . května 2020
– Otisk úředního razítka –
Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drážní dopravy
Oznámení o pokračování dokazování ve správním řízení se doručuje také veřejnou vyhláškou,
která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva dopravy v listinné podobě
a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení
uvedeným v ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
Vyvěšeno dne:..............................

Sejmuto dne:.............................

Razítko a podpis úřední osoby správního úřadu, potvrzující vyvěšení a sejmutí vyhlášky:

7/2019-130-SPR/17
Rozdělovník:
Účastníci řízení, dotčené orgány a další správní orgány – doručením do datové schránky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správa železnic, s. o., IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1; IDS: uccchjm
Ministerstvo obrany, sekce podpory, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; IDS: hjyaavk
Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava; IDS: 7ywbajq
Obec Velká Kraš, č. p. 132, 790 58 Velká Kraš; IDS: zc8bkev
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; IDS: qiabfmf
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2; IDS: 5mjaatd

Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) – veřejnou vyhláškou

Ing. Jindřich Kušnír
Ministerstvo dopravy ČR
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