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Rozhodnutí
Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad, ve smyslu § 54 odst. 1 zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),

rozhodl
podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona o dráhách na žádost právnické osoby Obec Chotěbuz,
Chotěbuzská 25, 735 61 Chotěbuz o následující změně názvu železniční zastávky
„Chotěbuz“, která se nachází na celostátní dráze.
Nový název zastávky je
„Chotěbuz (Kocobędz)“
Určení názvu železniční zastávky se povoluje za těchto podmínek:
1. Změna zastávky bude provedena v rámci stavby „Optimalizace trati Český Těšín –
Dětmarovice.
2. Provozovatel dráhy v předstihů nejméně 90 dnů před změnou názvu zajistí
informování dopravců a cestujících.
3. Provozovatel dráhy zajistí označení zastávky předepsaným způsobem ve smyslu
zákona o dráhách a vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, ve
znění pozdějších předpisů.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
1. Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 25, 735 61 Chotěbuz,
2. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
Drážní úřad obdržel dne 11.2.2014, doplněnou dne 4.4.2014 žádost o změnu názvu železniční
zastávky Chotěbuz. V souladu s § 68 odst. 4 správního řádu, není odůvodnění tohoto
rozhodnutí třeba.
Protože Drážní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící změně názvu železniční
zastávky, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu.
“otisk úředního razítka”

Ing. Ondřej Fanta
Náměstek ředitele Drážního úřadu

Rozdělovník:
Do vlastních rukou:
1. Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 25, 735 61 Chotěbuz
2. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
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