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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

U S N E S E N Í 
 
Obecní úřad 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“), pověřený vykonává 
působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací      s výjimkou věcí, o kterých 
rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností,  v řízení zahájeném dne 20.02.2019 na základě 
žádosti právnické osoby 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 (dále jen „žadatel“) ve věci podle § 
37 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na žádost vlastníka dráhy nebo 
pozemní komunikace může příslušný silniční správní úřad se souhlasem drážního správního úřadu 
rozhodnout o zrušení přejezdu. 
Obecní úřad Nesovice rozhodl podle § 36 odst. 1 a § 39 odst. 1 ve spojení s § 36 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) takto:   
Účastníci a dotčené orgány správního řízení, vedeného u silničního správního úřadu, mohou činit 
návrhy na dokazování ve lhůtě do ukončení ústního jednání, které se koná  v úterý dne 14. května 
2019. 
                      
Po uplynutí této lhůty bude silničním správním úřadem vydáno rozhodnutí ve věci o zrušení přejezdu.  

 
Odůvodnění:  
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a 
činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci; správní orgán může 
usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Obecní  úřad Nesovice tímto 
usnesením prohlásil, že účastníci řízení mohou činit návrhy na dokazování ve lhůtě do ukončení 
ústního jednání dne 14. května 2019. 
 
Podle dikce § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že správní řád nestanovuje 
lhůtu, ve které mají účastníci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, Obecní úřad Nesovice ji 
v souladu s dikcí § 39 odst. 1 správního řádu tímto usnesením určil nejpozději do ukončení ústního 
jednání dne 12. března 2019. Určení lhůty je zapotřebí v souladu se zásadou procesní ekonomie a 
rychlosti správního řízení definovanou v § 6 odst. 1, 2 správního řádu. Určením lhůty není ohrožen 
účel řízení ani porušena rovnost účastníků.  
 
 
 



 
Poučení: 

Proti tomuto usnesení se můžete odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Obecního úřadu Nesovice. Odvolání proti 
usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
Vítězslav Reška  
Starosta  
 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dní na úřední desce města Bučovice a 
zdejšího správního orgánu. 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:  

účastnici 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

  Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm v zastoupení SUDOP,IDDS: nd9sqfy 

 Obec Nesovice, zde 
 
dotčený orgán:  

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

 MÚ Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, IDDS:td3be8p 



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

 MÚ Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, IDDS:td3be8p 

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

 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: 
jydai6g 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, IDDS: zjq4rhz 

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

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

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

 

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

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

 

 


