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Ministerstvu dopravy
prostřednictvím
Drážního úřadu
sekce infrastruktury
Územní odbor Olomouc
Nerudova 1
779 00 Olomouc
Naše značka: Javořice, a.s.
V Hranicích dne 9. 12. 2021
Vaše značka: sp. zn.: MO-SDO0202/21/Sj č. j.: DUCR-56789/21/Sj
Stavebník:

Správa železnic, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha,
identifikační číslo: 70994234,

zastoupen:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc,
identifikační číslo: 64610357

Účastníci řízení:

1) Javořice, a.s., identifikační číslo: 63492202, se sídlem Ptenský
Dvorek 100, 798 43 Ptení, společnost zapsaná v obchodním rejstříků
vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 1825
2) David Kokta, dat. nar.: 21. 7. 1977, bytem Brusné č.p. 61, PSČ: 768
61

oba zastoupeni:

Mgr. Alešem Zapletalem, advokátem, číslo osvědčení 11728,
se sídlem Masarykovo náměstí 122, Hranice, PSČ: 753 01,
plná moc přiložena

Odvolání účastníků řízení 1) a 2) do společného povolení pro soubor staveb s názvem
„Bystřice pod Hostýnem – Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem vydaného Drážním
úřadem pod č.j.: DUCR-68753/21/Sj sp. zn.: MO-SDO0202/21/Sj ze dne 24. 11. 2021
PROSTŘEDNICTVÍM ISDS

Přílohy:

dle textu

I.
Dne 24. 11. 2021 vydal Drážní úřad, odbor infrastruktury ve formě veřejné vyhlášky na
základě předchozího společného územního a stavebního řízení rozhodnutí - společné
povolení pro soubor staveb s názvem „Bystřice pod Hostýnem – Rekonstrukce žst. Bystřice
pod Hostýnem pod č.j.: DUCR-68753/21/Sj sp. zn.: MO-SDO0202/21/Sj (dále jen
„Rozhodnutí“). Rozhodnutí bylo doručeno účastníkovi 1) a 2), nikoliv však řádně, neboť před
vydáním Rozhodnutí dne 11. 11. 2021 učinili oba uvedení účastníci řízení prostřednictvím
svého společného právního zástupce podání, v němž vznesli námitky a předložili správnímu
orgánu plnou moc. Rozhodnutí však společnému právnímu zástupci obou účastníků nebylo
doručeno, namísto toho správní orgán Rozhodnutí doručil přímo účastníkům aniž by je
doručil právnímu zástupci. Byť mají účastníci zato, že jim lhůta pro odvolání nezapočala běžet
pro výše uvedenou vadu doručení, z procesní opatrnosti reagují tímto podáním.
II.
Proti Rozhodnutí tímto účastník řízení 1) a 2), jak jsou specifikování výše, podávají odvolání
v rámci zákonné patnáctidenní lhůty. Toto odvolání směřuje do všech výroků Rozhodnutí
s tím, že odvolací důvody doplní oba účastníci následně k výzvě správního orgánu.
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David Kokta, Javořice, a.s.
i.s.
Mgr. Aleš Zapletal,
advokát
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