Ministerstvo dopravy – Odbor drážní dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 7/2019-130-SPR/27

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Ministerstvo dopravy jako drážní správní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 54 odst. 1
a § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o dráhách“), rozhodlo o žádosti účastníka řízení Správa železnic, státní organizace,
IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 01 Praha 1, ze dne 12. prosince 2018,
č. j. 60183/2018-SŽDC-GŘ-O26, ve věci 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), t a k t o :

„Správní řízení vedené Ministerstvem dopravy pod č. j. 7/2019-130-SPR
s e podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, z a s t a v u j e.“
O d ů v o d n ě n í:
Podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), bylo dne 8. ledna 2019 zahájeno správní 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 4,469 – 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, neboť dne 8. ledna 2019 obdrželo Ministerstvo
dopravy žádost státní organizace Správa železniční dopravní cesty, IČ: 709 94 234, se sídlem
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správa železnic“), ze dne 12. prosince 2018,
č. j. 60183/2018-SŽDC-GŘ-O26, o zahájení správního řízení ve shora uvedené věci.
Dne 1. září 2020 obdrželo Ministerstvo dopravy přípis Správy železnic ze dne 25. srpna 2020,
č. j. 56517/2020-SŽ-GŘ-O26, jímž vzala svou žádost č. j. 60183/2018-SŽDC-GŘ-O26 ze dne
12. prosince 2018 v plném rozsahu zpět.
Ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu stanovuje, že „Řízení o žádosti správní orgán
usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím
souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím
odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí.“
Podle § 5 odst. 6 zákona o dráhách „Dráhu jako cestu určenou k pohybu drážních vozidel lze
zrušit jen na návrh vlastníka. O zrušení dráhy rozhoduje drážní správní úřad.“ Vzhledem k tomu,
že vlastník dráhy (žadatel) vzal svou žádost v plném rozsahu zpět, nezbylo Ministerstvu dopravy,
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coby věcně příslušnému drážnímu správnímu úřadu, než podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a)
správního řádu předmětné řízení vedené pod č. j. 7/2019-130-SPR zastavit.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 ve spojení s § 81 a násl.
správního řádu rozklad, a to podle § 83 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 správního řádu ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Rozklad se podává na adrese Ministerstvo dopravy,
odbor drážní dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1. O rozkladu
rozhoduje ministr dopravy.
Podle § 76 odst. 5 a s přihlédnutím k § 152 odst. 5 správního řádu nemá včas podaný rozklad
proti usnesení odkladný účinek.
V Praze 7. září 2020
– Otisk úředního razítka –
Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drážní dopravy
Toto usnesení se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední
desce Ministerstva dopravy v elektronické 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:

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
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