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Návrh vlastníka na zrušení celé dráhy 

podaný Drážnímu úřadu v Praze, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2 

Podle § 5 odst. 6 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Název železniční dráhy– vlečky:                          . 

2. Evidenční číslo úředního povolení (pokud je vydané a platné):     

3. Identifikační údaje vlastníka    (právnická či fyzická osoba) 

Obchodní jméno (příjmení a jméno):                   . 

Sídlo (trvalé bydliště - resp. místo trvalého pobytu):              .            

                                                                                                                         .                               

IČO:      Kontakt (tel., e-mail):                . 

 

3. Identifikační údaje jiné právnické nebo fyzické osoby, která podává návrh na 

zahájení správního řízení ve věci zrušení dráhy za vlastníka dráhy na základě plné 

moci: 

Obchodní jméno  (příjmení a jméno):                    . 

Sídlo (trvalé bydliště - resp. místo trvalého pobytu):   

IČO:      Kontakt (tel., e-mail):                .. 

 

4. Popis rušené celé dráhy: 

Začátek vlečky – zaústění (km):                      .              

                                                                                                                                                                                               . 

Konec vlečky (km):                        . 

Celková stavební délka vlečky:   km. 

Seznam součástí vlečky, tj. navazující další železniční dráhy + identifikační údaje vlastníka 

a provozovatele dráhy:         

                          

                          

                          

                           

Vlečka se nachází v katastrálním území obce(í):                     

                                                  .                 
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Vlastník dráhy je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých dráha nachází:     ano*     ne* 

Vlastníky pozemků nacházející pod dráhou jsou (u fyzických osob uveďte prosím jméno, 

příjmení a bydliště; v případě právnických osob název, sídlo a IČO): 

 

                                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                                       .  

                                                                                                                                                     .  

                                                                                                                                                       .  

                                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                                        . 

                                                                                                                                                        . 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a v případech, kdy místo v žádosti 

nedostačuje, jsou doplněny v příloze žádosti. 

5. Záměr se zrušenou celou dráhou  (např. budoucí snesení)      

  

 

6. K návrhu se připojuje: 

- doklad o vlastnictví celé dráhy (nabývací titul), 

- doklady, jimiž se prokazuje vlastnické nebo jiné právo ke stavbám a pozemkům, 

- parcelní čísla všech pozemků, na kterých se celá dráha nachází, 

- situační výkres celé dráhy,  

- platný výpis z obchodního rejstříku, 

- plnou moc k zastupování vlastníka, pokud jej nepodává vlastník, 

 

K návrhu lze připojit vyjádření vlastníků a provozovatelů navazujících drah, vyjádření obce, 

v jejímž katastru vlečka nachází. 

* nehodící se škrtne 

 

 

V                 dne           .         

podpis a razítko vlastníka 
(zástupce**) vlečky 

** na základě plné moci, která musí být 

     k žádosti doložena 
 


