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Č.j.: 82/2019   Vyřizuje: Vítězslav Reška  Nesovice dne 23.07.2019 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Obecní úřad Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice, podle § 40 odst. 5 

písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), který vykonává působnost silničního 

správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, na základě žádosti ze dne 01.02.2019 podané Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastním ředitelstvím Brno, IČ 70994234, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, v zastoupení SUDOP BRNO, spol. s.r.o., IČ 44960417, 

Kounicova 688/26, 602 00 Brno, na základě plné moci (dále jen „žadatel“) ve věci zrušení 

železničního přejezdu P 7926 v km 40,955 na pozemku par.č. KN 1765/1 v katastrálním 

území Nesovice, na místní komunikaci, který spojuje silnice I/50 a II/429 v rámci stavby 

"Rekonstrukce traťového úseku Nesovice – Kyjov" podle ustanovením § 37 odst. 4 zákona  o 

pozemních komunikacích rozhodl, takto: 

 

žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,           

IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, ve věci zrušení železničního přejezdu P 7926 

v km 40,955 na pozemku par.č. KN 1765/1 v katastrálním území Nesovice, na místní 

komunikaci, který spojuje silnice I/50 a II/429 v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku 

Nesovice – Kyjov“, zamítá.  

 

Odůvodnění: 

 

Dne 01.02.2019 obdržel Obecní úřad Nesovice, IČ 00292141, žádost Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 

110 00 Praha ve věci zrušení přejezdu P 7926 v km 40,955 na pozemku par.č. KN 1765/1    

v katastrálním území Nesovice, na místní komunikaci.  

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích může být o zrušení 

železničního přejezdu rozhodnuto se souhlasem drážního správního úřadu. K žádosti byl 

dodatečně doložen souhlas Drážního úřadu, IČ: 61379425, Nerudova 1, Olomouc, 779 00 se 



zrušením předmětného železničního přejezdu vydaný dne 12.02.2019 pod. zn. MO-

SDO0056/19-3/Nv.  

Dne 25.02.2019 Obecní úřad Nesovice, jako příslušný správní orgán k vydání rozhodnutí, 

vydal výzvu pod č. j. 135/2019 k doplnění žádosti o nezbytné náležitosti především o 

projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů, současně správní orgán 

usnesením pod č. j. 134/2019 ze dne 25.02.2019 řízení přerušil a určil přiměřenou lhůtu do 

31.03.2019 k odstranění nedostatků podání. 

Silniční správní úřad obdržel dne 19.03.2019 projektovou dokumentaci pro územní řízení 

(DÚR) Zjednodušená dokumentace k rušenému přejezdu, datum 03/2019, č. zak. 18024-01-

0619, kterou vypracovala Ing. Dominika Vlachová, kontroloval Ing. Petr Rotschein, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1003431. 

Správní orgán oznámil dne 04.04.2019 pod č. j. 205/2019  podle § 47 odst. 1 správního řádu, 

zahájení o řízení spojené s ústním jednáním dle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu, se 

schůzkou pozvaných na 14. května 2019 v 09:00 hodin do zasedací místnosti Obecního 

úřadu Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice.  Silniční právní úřad vydal dne 04.04.2019 

pod č. j. 204/2019 usnesení, kde stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům správního 

řízení, že mohou činit návrhy na dokazování ve lhůtě do ukončení ústního jednání.  

Oznámení o zahájení řízení a usnesení bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou nejméně po 

dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Nesovice a to od 04.04.2019 do 23.04.2019.  

 

Dne 14.05.2019 se konalo ústní jednání. O tomto úkonu byl sepsán protokol. Přítomni byli 

seznámeni s důvody, pro které SŽDC, a. s., požaduje zrušení železničního přejezdu P 7926.  

 

Při ústním jednání se písemně (do protokolu) vyjádřili přítomní účastníci řízení takto: 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, odd. pozemních komunikací, 

souhlasí s návrhem na zrušení přejezdu P 7926 v obci Nesovice bez adekvátní 

náhrady. Toto zrušení bude v souladu s § 37 Zákona č. 13/1997 Sb.  o pozemních 

komunikacích a § 49 odst.2 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., který říká, že způsob zabezpečení 

úrovňového křížení silnic a místních komunikací s dráhou určuje závazná ČSN 736380 

Železniční přejezdy a přechody, zejména článek 5.2.1 této ČSN. 

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Vyškov, společně 

s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Odborem Služby dopravní policie 

nesouhlasí se zrušením stávajícího přejezdu č. P 7926 v obci Nesovice bez adekvátní 

náhrady. 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, nebude 

rozhodovat o zrušení či zachování přejezdu P 7926 v obci Nesovice, toto rozhodnutí 

nechá na obci Nesovice. 

- SŽDC – viz. písemné stanovisko – Přejezd P7926 v km 40,955 je stavebně a technicky 

nevyhovující a jeho stav nemůže být zachován.  

- Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení 

stavebního úřadu, Úsek silničního hospodářství  nesouhlasí se zrušením stávajícího 

přejezdu č. P 7926 v obci Nesovice bez adekvátní náhrady. 

- Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Silniční doprava – upozorňuje, že 

případné zrušení přejezdu vyžaduje žádost o zrušení dopravního značení.  



- Odbor územního plánování města Bučovice, Odbor územního plánování v rámci 

dodržování projednávaného a vydaného územního plánu obce nesouhlasí se zrušením 

přejezdu P 7926 bez řešení adekvátní náhrady, které je územním plánem koncepčně 

řešena. Ani jedna ze staveb – elektrizace trati a mimoúrovňová křížení navrhované 

s místní komunikací nemá územním plánem status veřejně prospěšné stavby. 

- Investor stavby – náhrada – nenašlo se takové řešení, které by odpovídalo legislativním 

předpisům. Možnost vždy existuje. 

- Obec Nesovice nesouhlasí se zrušením přejezdu bez adekvátní náhrady. V současné 

době železniční přejezd P 7926 v km 40,955 na pozemku par.č. KN 1765/1 v katastrálním 

území Nesovice slouží jako podpůrná spojnice mezi silnicemi I/50 a II/429 a místních částí 

obce Nesovice a Nové Zámky. V obci Nesovice vede silnice I/50 a podél vedou železniční 

koleje. Tato silnice s železnicí rozděluje obec na dvě části. Při dopravní nehodě na silnici 

I/50 a na silnici II/429 přes přejezd P7924 slouží i jako náhradní přejezd pro silniční i 

veřejnou linkovou dopravu, která jede dále po silnici II/429 směr Kyjov. Přejezd se také 

využívá při stanovení objízdné trasy pro autobusové linky. V případě zrušení dotyčného 

přejezdu by délka objízdné trasy v případě nefunkčnosti přejezdu P7924 byla v délce 29 

km. 

Silniční správní úřad při posuzování žádosti vzal v úvahu výše uvedená vyjádření s možnou 

mírou jejich dotčení v případě zrušení přejezdu. Železniční přejezd P7926 v km 40,955 plní 

v současné době funkci křížení pozemní komunikace s tratí a je označen výstražnými kříži se 

světelnou signalizací a dopravními značkami. Přejezd je nedílnou součástí místní 

komunikace, která slouží svému účelu. Předmětná místní komunikace je využívána zejména 

k odlehčení křížení s přejezdem P 7924 v křižovatce silnic I/50 a silnice II/429. Vlastníkem 

místní komunikace je obec Nesovice. Obec a ostatní účastníci řízení se zrušením přejezdu  

P 7926 v obci Nesovice bez adekvátní náhrady nesouhlasí.  Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, Odbor dopravy, odd. pozemních komunikací, souhlasí s návrhem na zrušení přejezdu 

P 7926 v obci Nesovice bez adekvátní náhrady.  

Silniční správní úřad se zabýval nejen četností využívání přejezdu, ale i náročností objízdné 

trasy. Silničnímu správnímu úřadu je situace v místě dobře známa, tato komunikace je 

využívána především místními obyvateli a také obyvateli obcí Snovídky a Nemotice. 

Při dopravní nehodě na silnici I/50 a na silnici II/429 přes přejezd P7924 slouží i jako 

náhradní přejezd pro silniční i veřejnou linkovou dopravu, která jede dále po silnici II/429 

směr Kyjov. Přejezd se také využívá při stanovení objízdné trasy pro autobusové linky. Při 

opravě silnice II/429 na území obce Nesovice směrem na obec Snovídky také slouží jako 

náhradní objízdná trasa. V případě zrušení dotyčného přejezdu by délka objízdné trasy 

v případě nefunkčnosti přejezdu P7924 byla v délce 29 km, jednalo by se o trasu po silnici 

I/50 přes obce Brankovice, Malínky, Kožušice, dále po silnici II/432 přes Střílky, Lískovec, 

Koryčany na silnici II/429 přes Mouchnice, Nemotice a Snovídky do Nesovic. Tato trasa je 

dlouhá cca 29 km a časově cca 40 minut v případě, že nebudou na trase žádné další 

komplikace. 

Silniční správní úřad je toho názoru, že nelze zrušit železniční přejezd P 7926, který je na 

existující místní komunikaci a která slouží svému účelu. Při rozhodování bylo také 

přihlédnuto k ústnímu jednání a k vyjádření jednotlivých účastníků řízení a dotčených 

orgánů. 

Za rozhodující silniční správní úřad považuje následující zjištění: 

- jedná se o železniční přejezd na existující místní komunikaci, která slouží svému účelu 

- existuje jiné řešení než zrušení přejezdu bez náhrady 

 



Vzhledem k tomu, že správní orgán v řízení shromáždil potřebné podklady, věc projednal 

s účastníky řízení i dotčenými orgány, přistoupil k vydání rozhodnutí ve věci.  

Žádosti nebylo možné vyhovět, což je podle § 51 odst. 3 správního řádu důvodem k jejímu 

zamítnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu lze odvolat 

do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, 

Odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. Odvoláním lze napadnout 

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 

odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

Vítězslav  Reška  

starosta 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dní na úřední desce obce Nesovice. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být 

zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Na úřední desce  

 

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

 

 
V elektronické podobě 
 

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

 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky.  



Rozdělovník:  

Účastníci řízení: 

Podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu  

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IČ: 

70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, v zastoupení na základě plné moci SUDOP 

BRNO, spol. s.r.o., IČ: 44960417, Kounicova 688/26, 602 00  Brno 

 

Podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu jsou účastníky řízení osoby, o kterých to stanoví 

zvláštní zákon. V souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je 

účastníkem řízení vlastník dotčené pozemní komunikace.  

 Obec Nesovice, IČ: 00292141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice  

 
 
Dotčené orgány:  
 

 MÚ Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, ID DS:td3be8p 

 MÚ Bučovice, Odbor ŽP a SÚ, Oddělení stavebního úřadu, Úsek silničního hospodářství, 
ID DS:td3be8p 

 MÚ Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, ID DS:td3be8p 

 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní 
inspektorát, ID DS: jydai6g 

 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, ID DS: 
jydai6g 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, ID DS: zjq4rhz 

 Drážní úřad, sekce stavební -   územní odbor Olomouc, ID DS: 5mjaatd 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Střed, 
ID DS: k3nk8e7 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací, ID 
DS: x2pbqzq 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Oddělení veřejné osobní dopravy, ID 
DS: x2pbqzq 

 

Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedených v § 27 správního řádu v souladu 

s § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řád.  

 


