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R O Z H O D N U T Í  

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, 110 00  
Praha 1 
 
podala dne 29.11.2019 žádost o zrušení železničního p ejezdu P3912 na trati Studenec - K ižanov v 
km 11,037 v k.ú. Hodov podle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném zn ní (dále jen zákon o pozemních komunikacích). 
 
P ejezd leží na účelové komunikaci obsluhující p ilehlé pozemky hospodá ského charakteru. Důvodem 
pro zrušení je zvýšení úrovn  bezpečnosti. P ejezd je v současnosti zabezpečen výstražnými k íži a na 
trati je v tomto úseku nižší rychlost z důvodu zhoršených rozhledových pom rů. 
Současn  se zrušením p ejezdu by došlo k celkovému fyzickému odstran ní p íjezdové účelové 
komunikace vedoucí k p ejezdu včetn  trvalého dopravního značení. 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní ízení. 
 
M stský ú ad T ebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, který je dle ust. § 40 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) p íslušným silničním správním ú adem, v ízení o výše podané žádosti podle ust. § 37 
odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
 

rozhodl takto: 
 

žádosti o zrušení železničního p ejezdu P3912  v km 11,937 v k.ú. 
Hodov se nevyhovuje. 

 
Účastníci ízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů 
(dále jen "správní ád"): 
Správa železnic, s.o., Dlážd ná č.p. 1003/7, Praha – Nové M sto 
Obec Hodov, Hodov č.p. 54, 675 04  Hodov 
 

Odůvodnění 
Dne 29.11.2020 podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážd ná č.p.1003/7, Nové 
M sto, 110 00  Praha 1 žádost o zrušení železničního p ejezdu P3912  v km 11,937 v k.ú. Hodov podle 
ust. § 37 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích. 
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Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního ádu zahájeno správní ízení. 
 
P ejezd leží na účelové komunikaci obsluhující p ilehlé pozemky hospodá ského charakteru. Důvodem 
pro zrušení je zvýšení úrovn  bezpečnosti. P ejezd je v současnosti zabezpečen výstražnými k íži a na 
trati je v tomto úseku nižší rychlost z důvodu zhoršených rozhledových pom rů. 
 
Účastníci ízení a dotčené orgány byli o zahájení ízení uv dom ní oznámením p íslušného silničního 
správního ú adu ze dne 11.12.2019.  

Jelikož mu byly dob e známy místní pom ry, nepovažoval správní orgán za nutné provád t místní 
šet ení. 

Dne 2.1. 2020 obdržel správní orgán vyjád ení zastupitelstva obce Hodov, které vyjád ilo se zrušením 
p ejezdu nesouhlas. 

Na základ  místních znalostí a analýzy mapových podkladů, došel správní orgán k záv ru, že za zrušený 
p ejezd P3912 neexistuje žádná adekvátní náhrada. Ze severní strany, kde je další p ejezd není možné 
p ejížd t p es pole, z jižní strany existuje lesní cesta avšak s nevyhovujícími sklonovými a technickými 
parametry. Zrušení p edmětného železničního p ejezdu by bylo podle názoru správního orgánu 
možné pouze v p ípadě vybudování adekvátního náhradního p ístupu. 
 

Dne 27.2. 2020 bylo účastníkům ízení odesláno oznámení o možnosti seznámit se s podklady 
k rozhodnutí a byla stanovena lhůta 15 dnů. 

Ve stanovené lhůt  se vyjád ila Obec Hodov – telefonicky s opakováním nesouhlasu a dále se telefonicky 
ozval zástupce SŽDC s doplňujícím dotazem. 

Správní orgán v ízení zkoumal, zda jsou spln ny podmínky pro vydání rozhodnutí. 

Za tímto účelem byla vydaná stanoviska 

Drážní ú ad, územní odbor, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc vydal dne 01.11.2019 
stanovisko, souhlas se zrušením p ejezdu. 
Policie ČR - K  policie Kraje Vysočina, územní odbor vn jší služby, Dopravní inspektorát, Bráfova 
č.p.1274/11, 674 01 T ebíč vydal dne 03.02.20 pod č.j.  KRPJ-14875-1/ČJ-2019-161006-ROU závazné 
stanovisko, souhlas se zrušením p ejezdu. 
 
 
Silniční správní ú ad v průb hu ízení shledal důvody, které by bránily zrušení železničního p ejezdu,  
proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části. 
 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších 
zm n a doplňků podat odvolání ke Krajskému ú adu kraje Vysočina v Jihlav , odbor dopravy a silničního 
hospodá ství a to podáním učin ným u zdejšího silničního správního ú adu. 

 

Odvolací lhůta činí podle § 83 odst. 1 správního ádu 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.  
 
 

 
Bc. Aleš Kratina 
vedoucí odboru 
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Rozdělovník 
 
Účastníci ízení: 
 
Datová schránka: 
Správa železnic, s.o., Dlážd ná č.p. 1003/7, Praha – Nové M sto 
Obec Hodov, Hodov 54, 67504 Hodov 
 
Dotčené orgány: 
 
Datová schránka: 
Drážní ú ad, územní odbor, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,  
Policie ČR - K  policie Kraje Vysočina, územní odbor vn jší služby, Dopravní inspektorát, Bráfova 
č.p.1274/11, 674 01 T ebíč 1,  
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