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Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Ondřej Klička, dveře č. 2.09
Telefon: 588488154
E-mail:
ondrej.klicka@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SEZNÁMENÍ
S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací (dále jen „silniční správní úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust.
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 27.03.2020 od žadatele
Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9, žádost o zrušení železničního přejezdu ev.č. P7603 v km 1,372 trati
Olomouc hl.n. – Čelechovice na Hané na pozemku parc.č. 934 v k.ú. Hodolany, na účelové
komunikaci na pozemcích parc.č. 967/3 a parc.č. 972/4 v k.ú. Hodolany, podle ust. § 37 odst. 4
zákona o pozemních komunikacích.
Silniční správní úřad sděluje, že ukončil shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve shora
uvedené věci a účastníci řízení mají právo vyjádřit se ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu před
vydáním rozhodnutí ke všem jeho podkladům.
Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací odboru stavebního magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 2. nadzemní podlaží
u oprávněné úřední osoby, ve lhůtě nejpozději 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení v rámci
úředních hodin po, st: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00. V ostatní dny lze do podkladů řízení nahlédnout
pro předchozí domluvě. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Poučení:
Seznámení s podklady rozhodnutí má povahu opatření, proti kterému se nelze odvolat.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Rozdělovník:
Účastník řízení:
1. Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova
773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
2. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
3. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc,
779 00 Olomouc 9
Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou podle § 25
odst. 1 a odst. 2 správního řádu osobám, které nejsou známy:
4. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Dotčený orgán:
5. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř.
Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
6. Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Na vědomí:
7. spis

Toto sdělení je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a
vyvěsí se po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce, zveřejní se též způsobem
umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky elektronické úřední desky Magistrátu města
Olomouce na webové adrese edeska.olomouc.eu)
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je
posledním dnem oznámení.
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Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko
Datum sejmutí:
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