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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
Na základě žádosti, kterou podala Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství
Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ: 70994234 (dále jen „žadatel“) o zrušení
železničního přejezdu P7253 v železničním kilometru 19,119 na trati Kojetín – Valašské
Meziříčí v katastrálním území Třebětice, Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní (dále
jen „silniční správní úřad“) jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 10 a § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) vydává následující
sdělení.
Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, silniční správní
úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí, a určuje k tomu v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu 15 dnů od doručení tohoto sdělení.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu v Holešově, Odboru
dopravním a správním, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 111 (úřední dny: Po a
St 8.00-11.00 a 12.00-17.00 hod., ostatní pracovní dny po předchozí telefonické dohodě).
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce

Obdrží:
Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje
jednotlivě:
Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Oblastní ředitelství
Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, DS: uccchjm
Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov, DS: 366b3wq
Město Hulín, náměstí Míru 162, 768 24 Hulín, DS: 2prbftx
Obec Pravčice, Pravčice 46, 768 24 Hulín, DS: abuarex
Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst.
1 a 2 správního řádu:
Vlastníci pozemků v okolí účelové komunikace, na které může mít vliv odstranění železničního
přejezdu.
Dotčené orgány a obce, kterým se doručuje jednotlivě:
Krajské ředitelství policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,
DS: OVM, w6thp3w
Drážní úřad, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, DS: 5mjaatd
K vyvěšení:
Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu
úřadu se žádostí o vyvěšení:
Městský úřad Holešov, Odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov
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