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Veřejná vyhláška 
Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu 

 
 

     Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, jako věcně a místně 
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) a ve smyslu ustanovení § 37a zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních 
komunikacích, 
 

rozhodl 
 
 

o zrušení železničního přejezdu číslo P2737 v km 4,278 na trati Čelákovice (mimo) – 
Neratovice (mimo) ležící na pozemku parc. č. 568 v katastrálním území Polerady u Prahy. 
 
Označení účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, 
ve znění pozdějších změn a doplnění: 

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 
Praha 7, IČO: 70994234 

- Obec Polerady, Polerady 57, 250 63 Mratín, IČO: 00240613 
 
 
Pro zrušení železničního přejezdu jsou stanoveny tyto podmínky: 
 

1. Po zrušení železničního přejezdu budou na komunikaci umístěny nechanické zábrany 
proti možnému přejezdu motorizovaných vozidel, cyklistů a chodců. Popřípadě 
zajistit odstranění štěrkového povrchu ve vzdálenosti delší než 2, 5 od osy krajní 
koleje, a to v celé šíři účelové nezpevněné pozemní komunikace. 
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2. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Policie ČR (Krajské 
ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD, 
Dopravní inspektorát) pod č. j. 124561-2/ČJ-2022-011506 ze dne 12. 5. 2022. 
 

3. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu, 
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 pod č. j. DUCR-29482/22/Lj sp. zn. MP-
OKO0170/22-2/Lj ze dne 18. 5. 2022: 
 

- Po vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu příslušným silničním správním 
úřadem, vlastník stavby ohlásí/požádá Drážní úřad, jako speciální stavební úřad pro 
stavby drah, o odstranění stavby – železničního přejezdu. 
 
 

Odůvodnění: 
 

 
     Dne 21. 2. 2022 podala Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, IČO: 70994234 zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost 
o povolení zrušení železničního přejezdu P2737 v km 4,278 na trati Čelákovice (mimo) – 
Neratovice (mimo) ležícím na pozemku parc. č. 568 v katastrálním území Polerady u Prahy. 
Žadatel v odůvodnění žádosti o zrušení železničního přejezdu uvedl mimo jiné, že k přejezdu 
vede účelová nezpevněná komunikace, ze které je patrné, že je málo využívána a ve 
vzdálenosti (konkrétně 309 m), se nachází další železniční přejezd P2734. Z uvedených 
důvodů je předmětný přejezd všeobecně postradatelný. V zájmu Správy železnic, státní 
organizace, jako provozovatele dráhy, je takové přejezdy rušit, neboť jsou předmětem 
zbytečné údržby a potenciálním zdrojem nebezpečí. V souladu s požadavky Směrnice 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2004/49/ES a novou směrnicí pro rušení přejezdů, která 
vychází z potřeby přijetí opatření ke snížení rizik a navazuje na strategii Správy železnic, 
státní organizace, snížit počet mimořádných událostí na železniční síti. Toto rozhodnutí je 
podkladem pro souhlas Drážního úřadu s odstraněním stavby (přejezdu P2737). 
 
     K žádosti byly předloženy snímky předmětného železničního přejezdu, jeho vyznačení 
v katastrálních a leteckých mapách, výpis z katastru nemovitostí a informace o dotčeném 
pozemku. 
 
     Silniční správní úřad si vyžádal závazné stanovisko Drážního úřad, který dne 18. 5. 2022 
pod č. j. DUCR-29482/22/Lj sp. zn. MP-OKO0170/22-2/Lj souhlasil se zrušením železničního 
přejezdu P2737 v km 4,278 na trati Čelákovice (mimo) – Neratovice (mimo) ležícím na 
pozemku parc. č. 568 v katastrálním území Polerady u Prahy. Dále si vyžádal závazné 
stanovisko Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha 
venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát), která závazným stanoviskem pod č. j. 124561-
2/ČJ-2022-011506 ze dne 12. 5. 2022 souhlasila se zrušením železničního přejezdu P2737. 
 
     Zahájením řízení a možnosti účastníků řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bylo 
účastníkům řízení a dotčenému orgánu oznámeno zahájením správního řízení, avšak k 
zahájení tohoto řízení došlo dnem podání žádosti, tedy 21. 2. 2022. Oznámení o zahájení 
správního řízení je dokument pod č. j. MÚBNLSB-OD-21484/2022-VANJO, který byl 
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neznámým účastníkům řízení doručován v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, odst. 2 zák. č. 
500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění, veřejnou vyhláškou, 
vyvěšením na úřední desce Městského úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v termínu 
od 14. 3. 2022 do 29. 3. 2022. Pro navrhování důkazů nebo jiných návrhů byla účastníkům 
řízení určena lhůta patnácti dnů ode dne doručení oznámení a lhůta deset dnů pro možnost 
vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. 
 
     Účastníky řízení jsou Správa železnic dopravní cesty, státní organizace, Obec Polerady a 
osoby, které nejsou známy a mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 
povinnostech. 
 
     Obec Polerady, jako účastník řízení, se k věci souhlasně vyjádřila dne 8. 2. 2022. 
  
     Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení správní orgán neshledal důvody, které by bránily 
vydání rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu a existující důvody ke zrušení železničního 
přejezdu, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
     Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích může příslušný silniční 
správní úřad povolit zrušení přejezdu, pokud k přístupu k nemovitostem je možné využívat 
jinou trasu, která není delší než 5 km nebo nevede přes železniční přejezd s nižším stupněm 
zabezpečení. Vzhledem k situaci, že v tomto případě je přístup k nemovitostem veden 
vhodnou trasou v krátké dojezdové vzdálenosti, závazná stanoviska nejsou zamítavá, 
povoluje se zrušení přejezdu tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno. 
 
 

Poučení: 
 
 

     Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u 
Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.  

 
     Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít 
náležitosti podání uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve 
znění pozdějších změn a doplnění, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 
 
     Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění 
pozdějších změn a doplnění, podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
 
      K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání 
nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo 
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důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno 
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.  
       
 
 
 
    Bc. Josef Vaňousek 
referent odboru dopravy 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek se nevybírá. 
 
Rozdělovník: 
  
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:  

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 
Praha 7  

- Obec Polerady, Polerady 57, 250 63 Mratín – vlastník pozemní komunikace  
- Obec Polerady, Polerady 57, 250 63 Mratín – obec  

 
Účastníci správního řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v souladu s § 25 
odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:  

- osoby, které nejsou známy  
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí, včetně zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu:  

- Městský úřad Brandýs nad Labem  
- Obec Polerady 

 
Dotčené orgány:  

- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2  
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – 

VÝCHOD, Dopravní inspektorát  
 
 
     Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který 
písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                          Sejmuto dne: 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti: 
 


		2022-08-17T12:46:32+0200


	



