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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o zahájení správního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

 
Obecní úřad Nesovice, podle § 40 odst. 5 písm. c) 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, obdržel dne 01.02.2019 žádost 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“) o vydání rozhodnutí o zrušení přejezdu P 7926 v km 40,955 na pozemku par.č. 

KN 1765/1 v katastrálním území Nesovice, který spojuje silnic I/50 a II/429  

 v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice – Kyjov“ 

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) bylo předmětné správní řízení zahájeno doručením podáním 

žadatele. 

Silniční správní úřad podle ustanovení § 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. 

Silniční správní úřad podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání, které se uskuteční  

v úterý dne 14. května 2019 v 09:00 hodin 

se schůzkou dotčených orgánů a účastníků řízení v zasedací místnosti Obecního úřadu Nesovice, 

Nesovice 305, 683 33 Nesovice   

 



účastníci správního 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  

Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedených v § 27 správního řádu v souladu s § 25 

odst. 1 a odst. 2 správního řád.   

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do spisu správního řízení, na Obecním 

úřadě Nesovice, Nesovice 305 , 683 33 Nesovice,  ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 16.00 

hodin, a dále při ústním jednání.  

 

 

 

Vítězslav  Reška  

starosta 

 

 

Toto oznámení 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:  

účastnici 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm 

 Obec Nesovice, zde 

 SUDOP,IDDS: nd9sqfy 
 
 
dotčený orgán:  

 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 

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

 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.  

 
 


