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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 
sekce stavební, oblast Praha 

 
Sp. Zn.: MP-SDP0166/10-13/Hm V Praze dne 11. května 2010 
Č. j.: DUCR-23546/10/Hm Telefon: +420224 220 203 (linka 203) 
Oprávněná úřední osoba: Hron Miroslav Ing. E-mail: hron@ducr.cz 

R O Z H O D N U T Í  
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 

r o z h o d l  

podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení 

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu 

Chrastava - Andělská Hora 
„Železniční přejezd v km 9,006 tratě Liberec - Hrádek nad Nisou“. 

Umístění stavby: 

• p.p.č. 787/1 v k.ú. Andělská Hora. 

Stávající zabezpečení železničního přejezdu: 

v současné době je přejezd zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným s pozitivní 
signalizací bez závor (AŽD 71, PZS 3SBI). 

Nově navržené zabezpečení: 

přejezdové zab. zař. bude doplněno závorovými břevny. Vzhledem k tomu, že stávající zabezpečení 
přejezdu splňuje ustanovení ČSN 73 6380 a souvisejících předpisů, lze stavbu, v souladu s ustanovením 
§ 88 odst. 2 vyhl. č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění pozdějších 
předpisů, provozovat do doby nejbližší rekonstrukce nebo modernizace. 

Pro změnu zabezpečení přejezdu stanoví Drážní úřad tuto podmínku: 
1. Projektová dokumentace, která bude na změnu zabezpečení zpracována, musí vyhovovat všem 

platným předpisům a nařízením, vztahujícím se k uvedené problematice, zejména ČSN 73 6380, 
ČSN 34 2650 a vzorovým listům ČD. 

Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení vzneseny. 

Účastníci řízení (§ 27 odst. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 
Město Chrastava,  náměstí 1. máje 1,  46331 Chrastava. 

O dů v o d n ěn í  

Dne 5.3.2010 obdržel Drážní úřad od Ministerstva dopravy ČR podnět k zahájení řízení z moci úřední ve 
věci rozsahu a způsobu zabezpečení shora uvedeného přejezdu. Drážní úřad oznámil účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům zahájení předmětného řízení z moci úřední a současně nařídil k projednání ústní jed-
nání na den 31.3.2010 se schůzkou pozvaných u železničního přejezdu. Řízení bylo zahájeno dne 
12.3.2010, tj. dnem, kdy oznámení zahájení řízení bylo doručeno účastníkovi, uvedeném v § 27 odst. 1 
zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). 
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Po zahájení ústního jednání bylo zjištěno, že přejezd (ev. č. P2813) je v současné době zabezpečen 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným s pozitivní signalizací bez závor. Ve směru do obce 
Andělská hora jsou před přejezdem umístěny dva výstražníky (na každé straně komunikace jeden), ve 
směru z obce je umístěn výstražník jeden po pravé straně komunikace. Výstražníky jsou vybaveny tzv. 
pozitivní signalizací (při otevření přejezdu bliká bílé světlo). Toto zabezpečení je plně v souladu s ČSN 
73 6380 – Železniční přejezdy a přechody. 

Zástupci Města Chrastava bylo dále uvedeno, že považují přejezd za extrémně nebezpečný, neboť na něm 
došlo k řadě dopravních nehod (nepříznivá konfigurace terénu v okolí přejezdu, objekty, stojící 
v blízkosti přejezdu, vzdálenost přejezdu cca 10 m od napojení na komunikaci II. tř. č. II/592). Z těchto 
důvodů Město Chrastava žádá, aby byl přejezd vybaven závorovými břevny. 
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu dvou až tří let dojde k rekonstrukci žst. Chrastava, tj. k rekonstrukci jak 
staničního zabezpečovacího zařízení, tak traťového zabezpečovacího zařízení, dotknou se tyto úpravy i 
rekonstrukce přejezdu. Do rekonstrukce bude zahrnuto i osazení závorových břeven. Proto bylo přítom-
nými navrženo, že do doby, než bude provedena realizace závorových břeven, budou učiněna opatření, 
která bezpečnost na žel. přejezdu zvýší. Jedná se o tato opatření: pro lepší viditelnost budou výstražné 
kříže na přejezdu opatřeny tzv. žlutým límcem, výstražník na levé straně komunikace ve směru do části 
obce Andělská Hora bude natočen více ve směru na Chrastavu a za světla výstražníků bude osazena des-
ka, která bude více zastiňovat zapadající slunce. Z obou stran přejezdu bude doplněna optická akustická 
brzda. K realizaci prvních dvou opatření vyzval Drážní úřad Správu železniční dopravní cesty, s.o. Praha 
dne 20.4.2010. 
 
Z ústního jednání byl vyhotoven protokol, protože však nesplňoval ustanovení § 18 správního řádu, tj. 
protokol nebyl vyhotoven při ústním jednání, nemohl být tedy účastníky jednání podepsán. Proti takto 
sepsanému protokolu podalo Město Chrastava dne 19.4.2010 stížnost. Na základě této stížnosti svolal 
Drážní úřad nové ústní jednání na den 10.5.2010, při kterém nebyly zjištěny nové skutečnosti nebo důka-
zy. Z ústního jednání byl pořízen protokol dle příslušných ustanovení správního řádu. 

Osazení závorových břeven přispěje k větší bezpečnosti na železničním přejezdu. Proto Drážní úřad roz-
hodl, jak je ve výroku uvedeno. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, 
k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast 
Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1 zák. 
č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustné. 

          Ing. Michal Fořt  
 náměstek ředitele Drážního úřadu 

 

otisk úředního razítka 

 

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 
Město Chrastava,  náměstí 1. máje 1,  46331 Chrastava 

Dotčené orgány: 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1 
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní obvod Liberec, dopravní 
inspektorát,  Pastýřská 3,  46074 Liberec 
 
Na vědomí: 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nákladní 459, 46002 Liberec 
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