Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství
Čj.:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon :
Fax :
E-mail:

MUPt/22204/2021/05/KSD/Heč
Radek Hečko
+420 388 607 505
+420 388 313 567
rhecko@mupt.cz

V Prachaticích dne 15. listopadu 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel
Správa železnic, státní organizace, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234

USNESENÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako silniční správní úřad
věcně a místně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ )
ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejných účelových komunikací na území ORP Prachatice, na
základě souhlasu Drážního úřadu zn. DUCR-42685/21/Vř ze dne 28.07.2021 a s přihlédnutím
k vyjádření Lesů ČR, s.p., lesního závodu Boubín ze dne 07.03.2021, vydal dne 11.10.2021
pod č.j.: MUPt/22204/2021/04/KSD/Heč rozhodnutí o zrušení železničních přejezdů
P 1029 v km 59,795 a P 1030 v km 60,196 na trati Strakonice – Volary, oba umístěné na
pozemku parc. č. 403/6 k.ú. Lenora.
Správní orgán usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v odst. 1 na straně 3
odůvodnění vydaného rozhodnutí a to tak, že se text zřejmé nesprávnosti „Zrušením
železničních přejezdů dojde ke stavu, kdy nebudou označeny příslušným dopravním
značením, avšak fyzicky zůstanou stále přejezdné.“ bez náhrady vypouští.
Správné znění celého odstavce zní:
Při svém rozhodování silniční správní úřad přihlédl k vyjádření společnosti Lesy ČR,
s.p. ze dne 07.03.2021, která vydala souhlasné stanovisko ke zrušení železničních
přejezdů. K pozemkům za železničními přejezdy existují jiné alternativní přístupové
komunikace.
Odůvodnění
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, jako silniční správní úřad, ve
věcech silnic II. a III. tříd a veřejných účelových komunikací na území ORP Prachatice, na
základě souhlasu Drážního úřadu ze dne 28.07.2021 a s přihlédnutím k vyjádření Lesů ČR,
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s.p., lesního závodu Boubín ze dne 07.03.2021, vydal dne 11.10.2021 rozhodnutí o zrušení
železničních přejezdů P 1029 v km 59,795 a P 1030 v km 60,196 na trati Strakonice – Volary,
oba umístěné na pozemku parc. č. 403/6 k.ú. Lenora.
Žadatel, Správa železnic, státní organizace, podal dne 08.11.2021 připomínku k rozhodnutí ve
věci zrušení železničních přejezdů P 1029 a P 1030. Požaduje vypustit formulaci
v odůvodnění na straně 3: „Zrušením železničních přejezdů dojde ke stavu, kdy nebudou
označeny příslušným dopravním značením, avšak fyzicky zůstanou stále přejezdné.“
Důvodem připomínky je, že po odstranění dopravního značení budou fyzicky odstraněny
přejezdové konstrukce a po obou stranách tratě budou propojeny drážní příkopy tak, že
přejezdy nebudou přejezdné.
V části odůvodnění písemného vyhotovení rozhodnutí se tak vyskytla zřejmá nesprávnost,
která se netýkala výroku rozhodnutí.
Podle § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí
na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí
vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí.
Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že se oprava zřejmé nesprávnosti netýká výroku
rozhodnutí, správní orgán usnesením zřejmou nesprávnost opravil.
Poučení účastníků
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník,
který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu - Jihočeský kraj,
podáním u zdejšího silničního správního úřadu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání
nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Radek Hečko
referent odboru
komunálních služeb a dopravy
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: …………………………..

Sejmuto dne: …………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení:
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Rozdělovník
Doručí se
- jednotlivě
•
•
•

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Obec Lenora, IDDS: yegb5s8

- veřejnou vyhláškou
•

ostatní účastníci řízení = osoby, které mohou být rozhodnutím ve věci přímo dotčeny
ve svých právech nebo povinnostech.

Dotčené orgány
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73
Úřady, kterým se písemnost zasílá, se žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy
o datu vyvěšení a sejmutí a též o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
•
•

Městský úřad Prachatice, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 3
Obecní úřad Lenora, IDDS: yegb5s8

Dále se zasílá na vědomí
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
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