
  

 

  

 

Sp. zn: UPDI-OPD0006/18                            Č.j.: UPDI-0929/18-OPDI-SPR/ML 

Oprávněná úřední osoba: Lucie Martinková      V Praze dne 4. 4. 2018 

 

R O Z H O D N U T Í  

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) jako orgán příslušný 

k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 

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

 

rozhodl 

podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách  

o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy, resp. její části: 

 

 Šumperk – Petrov nad Desnou – oprava přejezdu v km 17,680, včetně úpravy GPK v 

žst. Petrov nad Desnou a GPK v úseku Vikýřovice – Petrov nad Desnou, výluka koleje 

+ TV, od 7:30 hod. dne 21. 5. 2018 do 14:00 hod. dne 23. 5. 2018. 

 Petrov nad Desnou – Velké Losiny – oprava výhybky č. 4 Velké Losiny, oprava  

přejezdu v km 0,660, výluka koleje + TV, od 7:10 hod. dne 18. 6. 2018 do 14:00 hod. 

dne 22. 6. 2018. 

 Velké Losiny – Kouty nad Desnou - výměna pražců v km 7,960 - 8,521, výměna 

kolejnic km 9,845 - 10,151, výluka koleje + TV, od 7:10 hod. dne 3. 9. 2018 do 18:00 

dne 14. 9. 2018.  

 

Účastníci řízení: 

 SART-stavby a rekonstrukce a.s., IČ: 25898671, Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk 

 Svazek obcí údolí Desné, IČ: 65497074, Obecní úřad Rapotín, Družstevní 125, 

788 14 Rapotín 

 Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková 

organizace, IČ:  72556064, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 
 České dráhy, a.s., IČ 70994226, Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

 ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

 Olomoucký kraj, IČ: 60609460, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Odůvodnění: 

ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne  

30. 1. 2018 žádost právnické osoby SART-stavby a rekonstrukce a.s., IČ: 25898671, 

Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk (dále jen „provozovatel dráhy“), o schválení návrhu 

plánu omezení provozování dráhy na rok 2018, resp. její části v uvedeném rozsahu. 

 Dnem doručení podání bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci 

předmětné řízení. ÚPDI oznámil pod č.j. UPDI-0628/18-OPDI-SPR/ML ze dne 8. 3. 2018 
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zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým 

účastníkům řízení.  

ÚPDI oznámením č.j. UPDI-0823/18-OPDI-SPR/ML ze dne 22. 3. 2018 sdělil všem 

účastníkům, že mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve smyslu ustanovení 

§ 36 odst. 3 správního řádu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení uvedeného oznámení. 

Této možnosti v dané lhůtě využil provozovatel dráhy a dne 26. 3. 2018 doručil ÚPDI 

písemnost s názvem „Upřesnění návrhu plánu výluk na trati č. 293 Šumperk – Kouty na 

Desnou na rok 2018“. Obsahem písemnosti byla změna termínu realizace výluky v úseku 

Šumperk – Petrov nad Desnou. S ohledem na skutečnost, že s dotčenými osobami žadatel 

projednal správné datum plánované výluky, tj. 21. - 23. 5. 2018, vydal ÚPDI usnesení 

o opravě poznamenané do spisu a všechny účastníky řízení o této skutečnosti informoval 

vyrozuměním ze dne 29.3.2018 vydaným pod č.j. UPDI-0886/18-OPDI-SPR/ML. 

ÚPDI v provedeném řízení zjistil, že z předložené dokumentace vyplývá, že k omezení 

provozování dráhy dojde na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu z důvodů 

uvedených v § 23b  odst. 1 zákona o dráhách. ÚPDI dále zjistil, že návrh plánu omezení 

provozování dráhy obsahuje veškeré náležitosti stanovené v § 23b odst. 3 zákona o dráhách. 

Provozovatel dráhy, který je současně přídělcem, doložil projednání s dopravci a vlastníkem 

dráhy. Protože jsou splněny požadavky § 23b zákona o dráhách pro schválení návrhu plánu 

omezení provozování dráhy nebo její části, rozhodl ÚPDI tak, jak je uvedeno ve výrokové 

části tohoto rozhodnutí. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. 

 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi ÚPDI 

prostřednictvím odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, 

ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 

 

 

              Mgr. Andrea Zemanská 

             oddělení přístupu ke dráze 

       odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

 SART-stavby a rekonstrukce a.s., IČ: 25898671, Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk 

 Svazek obcí údolí Desné, IČ: 65497074, Obecní úřad Rapotín, Družstevní 125, 

788 14 Rapotín 

 České dráhy, a.s., IČ 70994226, Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 ČD Cargo, a.s., IČ 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

 Olomoucký kraj, IČ: 60609460, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  

 Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková 

organizace, IČ:  72556064, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 

 

Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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