
  

 

  

 

Sp. zn: UPDI-OPD0010/18                               Č.j.: UPDI-695/18-OPDI-SPR/UJ 

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Jana Urbancová Urdová        V Praze dne 12. 3. 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 a 5 zákona o dráhách  

o schválení návrhu změny plánu omezení provozování dráhy na dráze tramvajové, 

lanové a dráze speciální na území hlavního města Prahy  

v I., II., a III. čtvrtletí roku 2018, resp. její části: 

 

 tramvajové dráhy v ulici Bolzanova 

- v termínu 9. 3. 2018 – 12. 3. 2018, z důvodu výměny vnějších kolejových 

oblouků, lokální opravy ve vyloučeném úseku 

- úsek bez provozu tramvajové dopravy: Senovážné náměstí x Jindřišská - Jana 

Želivského x Olšanská/Olšanské náměstí - Jičínská x Vinohradská 

 

 tramvajové dráhy v ulici Vinohradská 

- v termínu 28. 4. 2018 – 1. 9. 2018; z toho 1. fáze: 28. 4. 2018 – 30. 6. 2018  (úsek 

Muzeum – Flora), 2. fáze: 30. 6. 2018 – 1. 9. 2018 (úsek Muzeum – Želivského), 

z důvodu rekonstrukce tramvajových tratí v ulici Vinohradská 

- úsek bez provozu tramvajové dopravy:  Bělehradská x Jugoslávská - Vinohradská 

x Jičínská (1.fáze)  Bělehradská x Jugoslávská - Vinohradská x Jana Želivského 

(2.fáze) - provoz „malá“ Jičínská – Jičínská zachován 

 

 tramvajové dráhy v ulici Škrétova 

- v termínu červenec 2018, z důvodu opravy tramvajové trati v ulicích Bělehradská 

– Škrétova (v úseku Tylovo náměstí – Muzeum) – v koordinaci s ul. Vinohradskou  

- úsek bez provozu tramvajové dopravy: Bělehradská x Jugoslávská - Vinohradská x 

Jičínská - v koordinaci s ul. Vinohradskou  

 

 tramvajové dráhy v ulici Sokolovská (Negrelliho viadukt) 
-  v termínu 30. 7. 2018 – 6. 8. 2018, z důvodu opravy Negrelliho viaduktu  - investor 

SŽDC 

-  úsek bez provozu tramvajové dráhy: Sokolovská x vjezd do obratiště Florenc - 

Sokolovská x Zenklova 

 

 speciální dráhy metro trasa C v úseku Pražského povstání – Kačerov 
- v termínu 5. 7. 2018 - 9. 7. 2018, z důvodu výměny dřevěných pražců za betonové 

- úsek bez provozu metra: trasa C v úseku Pražského povstání - Kačerov 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
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Účastníci řízení: 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, 

IČ 00005886 

 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01, IČ 00064581 

 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, 

IČ 60437359 

Odůvodnění: 

 

ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne 15. 2. 

2018 žádost právnické osoby Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,  

IČ 00005886, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 2, o schválení  doplnění návrhu změny plánu 

omezení provozování dráhy na dráze tramvajové, lanové a dráze speciální na území hlavního 

města Prahy v I., II., a III. čtvrtletí roku 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-0448/18-OPDI-SPR/JU ze dne 21.2.2018 

zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým 

účastníkům řízení.  
 

ÚPDI oznámením č.j. UPDI-0565/18-OPDI-SPR/UJ ze dne 5. 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 nevyužil žádný z účastníků řízení. 

 

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 ustanovení § 23b  odst. 1 zákona o dráhách. Současně ÚPDI shledal, že návrh 

plánu omezení provozování dráhy obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 23b 

odst. 3 zákona o dráhách. Provozovatel tramvajové, lanové a speciální dráhy, který je na 

uvedených tratích současně přídělcem a vlastníkem příslušných drah, doložil jeho projednání 

s dotčeným zástupcem objednatele dopravy. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Z výše popsaných 

důvodů rozhodl ÚPDI tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

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: 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, 

IČ 00005886 

 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2,  110 01 Praha 1, IČ 00064581 

 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, Rytířská 10, 110 00 Praha 1,  

IČ 60437359 
 

Dotčený orgán: 

 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 

 Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01, IČ 00064581 
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