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Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení správního řízení
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 a § 55 zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),

oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „správní řád“), že dne 12.8.2015 bylo podle § 23c zákona o dráhách
na základě žádosti právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 zahájeno správní
řízení ve věci změny termínu omezení provozování celostátní dráhy Hradec Králové
hl.n. - Jaroměř. Odchylně od Ročního plánu výluk na rok 2016 č.j. 32097/2015-O11
strana 86, pol. 21 se omezení provozování dráhy přesouvá z termínu 15.3. - 29.6.2016 na
dobu od 18.4.2016 do 1.8.2016.
V době omezení provozování dráhy nebude na dotčeném úseku drážní doprava
provozována. Vlaky osobní dopravy budou nahrazeny prostředky náhradní dopravy.
Důvodem změny termínu omezení provozování dotčené dráhy je dodatečná koordinace
s dalšími opravnými pracemi realizovanými souběžně s realizací akce „Revitalizace trati
Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov“.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u Drážního úřadu,
sekci provozně-technické, 3. patro, č. dveří 303, a to vždy v pondělí až čtvrtek v době od 8,00
do 13,00 hodin, v pátek v době od 7,30 do 12,30 hodin po předchozí telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu
písemnou plnou moc.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČ 70994234

Ing. Jan Lehovec
ředitel odboru bezpečnosti a licencí

Oznámení zahájení správního řízení se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude
vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu v listinné podobě a současně
i způsobem umožňující dálkový přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení
uvedených v ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Rozdělovník:
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě (ustanovení
§ 27 odst. 1 správního řádu):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČ 70994234
Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) – veřejnou vyhláškou

