
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/2 

 

Váš dopis zn  

Ze dne 1. 12. 2015 

Naše zn. 50747/2015-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 16. 12. 2015 

 
Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 1. 12. 2015 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete poskytnout informace ve věci řízení o zrušení přejezdu v Chropyni (P7209, v km 80,408), 
konkrétně: 

1. Ke kterému datu byl tento železniční přejezd zrušen a z jakého důvodu došlo k jeho zrušení. 

2. Kopii rozhodnutí o zrušení tohoto přejezdu. 

3. Kopii dokumentů, kterými byly dotčené orgány a majitelé užívající okolní nemovitosti o plánovaném 
zrušení informováni (zejména město Chropyně a zemědělský podnik Agro Ječmínek Chropyně). 

4. Seznam dotčených vlastníků pozemků a uživatelů pozemků, kteří se ke zrušení přejezdu vyjadřovali. 

5. Kopie vyjádření, kterými se k tomuto plánovanému zrušení přejezdu vyjádřilo město Chropyně, MěÚ 
Chropyně a Agro Ječmínek Chropyně. 

6. Zda někdo od doby zrušení přejezdu projevil zájem o obnovu tohoto přejezdu, nebo zažádal o vytvoření 
nového přejezdu v této lokalitě a v případě že ano, o jaký subjekt se jednalo? 

7. Zda se v souvislosti s budováním rychlostního koridoru Brno – Přerov počítá v tomto místě s vybudováním 
nového mimoúrovňového křížení či nějaké jiné formy přejezdu. 

8. V souvislosti v plánovaným zdvojkolejněním na této trati se město Chropyně vyjadřovalo k umístění 
mimoúrovňového křížení v místě stávajícího chráněného přejezdu západně od železniční stanice Chropyně 
na silniční komunikaci Chropyně- Záříčí (viz mapku http://mapy.cz/s/n5xU ). Prosím o zaslání kopie tohoto 
vyjádření města Chropyně. 

9.) Zda došlo od doby vyjádření města Chropyně dle bodu 7 této žádosti k nějakému jinému jednání mezi 
městem Chropyně a vámi (v souvislosti s tímto železničním přejezdem na komunikaci Chropyně - Záříčí a 
jeho náhradou mimoúrovňovým křížením na stávajícím místě případně na jiné náhradní lokalitě). Pokud ano, 
prosím o informaci, o jakou lokalitu se jednalo, kdy k tomuto jednání došlo a s jakým výsledkem bylo jednání 
ukončeno a zaslání kopie dokumentů o tomto jednání, pokud jsou k dispozici. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 

Vážený pan 

http://www.szdc.cz/
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1. Železniční přejezd P7208 byl zrušen z důvodu omezených rozhledových poměrů, které nebyly 
v souladu s ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. Na železničním přejezdu byla evidována 
mimořádná událost, střetnutí drážního vozidla s traktorem. Železniční přejezd P7208, v km 75,590 na 
trati Brno hl. n. – Přerov, byl zrušen a snesen na základě pravomocného Rozhodnutí o povolení k 
odstranění stavby dráhy, které bylo vydáno Drážním úřadem, pod č. j. DUCR-51770/11/Sj, ze dne 
20. 11. 2011, viz příloha e-mailu. 

2. Rozhodnutí o povolení k odstranění stavby dráhy, které bylo vydáno Drážním úřadem, pod č. j. 
DUCR-51770/11/Sj, ze dne 20. 11. 2011, viz příloha e-mailu. 

3. Správní řízení o povolení odstranění stavby zahájil Drážní úřad na základě písemné žádosti SŽDC, ze 
dne 29. 8. 2011 pod č. j. 4023/2011-SDC OLC-ST/Miš, viz příloha. Účastníky řízení byli: 

 Vlastník stavby SŽDC (SDC Olomouc), 

 Město Chropyně. 

4. Účastníci řízení, viz bod 3. 

5. Účastníci řízení se vyjádřili na ústním jednání svolaném DÚ do protokolu. Nesouhlasné stanovisko 
města Chropyně k odstranění stavby je uvedeno v „odůvodnění“ Rozhodnutí o povolení k odstranění 
stavby dráhy v příloze e-mailu. 

6. Žádost o zřízení přejezdu obdržela SŽDC pouze od Vás o. s. Westerňáci ze dne 19. 6. 2014. 
Odpověď na tento dotaz byla zaslána 24. 6. 2014 pod č. j. 5340/2014-OŘOLC-STO/SvO. 

7. V současné době je dle varianty M2 Studie proveditelnosti na modernizaci trati Přerov – Brno v této 
lokalitě počítáno s podjezdem. 

8.–9. Projektant v tomto úseku navrhuje mimoúrovňové křížení (podjezd), jednání v této věci v minulosti 
mezi SŽDC a městem Chropyně skutečně proběhla, pokud město Chropyně z těchto jednání má 
jakékoliv zápisy, SŽDC jimi nedisponuje a v této věci doporučujeme oslovit přímo příslušný úřad. 
Vyjádření města Chropyně k variantě M2 (na zdvojkolejnění tohoto úseku s rychlostí 200 km/h) v tuto 
chvíli nemáme k dispozici, oslovili jsme v této věci projektanta, a proto Vám oznamujeme, 
že v souladu s § 14 odst. 7 písm, a) a c) InfZ prodlužujeme lhůtu pro poskytnutí informace o 7 
dnů, tj. do 23. 12. 2015, a to z důvodu vyhledání požadovaných informací v jiných úřadovnách 
a konzultace s projektantem SP Brno – Přerov. 

 
 
 

 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 


