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ROZHODNUTÍ
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, resp. její části:

a)





b)






omezeni dráhy trolejbusové
26. 4. - 3. 5. 2018 (trať č. 01 Slezská Ostrava) z důvodu přeložky trolejového
vedeni z důvodu rekonstrukce estakády Bazaly na ul. Českobratrské
4. 5. - 19. 8.2018 (trať č. 07 Novoveská) z důvodu rekonstr.kanalizace na ul.
Sokola Tůmy
4. 5 - 31. 12. 2018 (trať č. 01 Slezská Ostrava) z důvodu rekonstrukce estakády
Bazaly na ul. Českobratrské
2. 9. - 6. 10. 2018 (trať č. 07 Novoveská) z důvodu rekonstr. vozovky na ul.
Sokola Tůmy
omezeni dráhy tramvajové
26. 5. - 1. 6. 2018 (trať č. 07 Výškovická) z důvodu zjednokolejnění trati rekonstrukce mostů na ul. Výškovické přes trať SŽDC a ul. Rudnou
9. 6.- 10. 6. 2018 (trať č. 01 Přívoz - Zábřeh) z důvodu opravy tramvajové trati v
úseku Nám. Republiky – Karolina
16. 6. -17. 6. 2018 (trať č. 01 Přívoz • Zábřeh) z důvodu rekonstrukce mostních
objektů 4787-3 a 4787-4 na ul. Výškovické
23. 6. - 24. 6. 2018 (trať č. 01 Přívoz - Zábřeh) z důvodu opravy tramvajové trati
v úseku Nám Republiky – Karolina
5. 7. - 8. 7. 2018 (trať č. 01 Přívoz - Zábřeh) z důvodu rekonstrukce mostních
objektů 4787-3 a 4787-4 na ul. Výškovické

Účastníci řízení:
 Dopravní podnik Ostrava, a.s., IČ: 61974757, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava,
Moravská Ostrava
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava
 EKOVA ELECTRIC a.s., IČ: 28642457, Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00
Ostrava
 Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, Na Hradbách 1440/16, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava

Odůvodnění:
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne
4. 4. 2018 žádost právnické osoby Dopravní podnik Ostrava, a.s., IČ: 61974757, Poděbradova
494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen „provozovatel dráhy“), o schválení
návrhu plánu omezení provozování dráhy ve výše uvedených termínech a 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-0939/18-OPDI-SPR/BL ze dne 5.4.2018
zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým
účastníkům řízení.
Následně ÚPDI oznámením č.j. UPDI-1017/18-OPDI-SPR/BL ze dne 16.4.2018 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 § 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 vlastníkem a provozovatelem předmětných úseků drah,
doložil projednání s místně příslušným drážním správním úřadem, krajem a dalším
provozovatelem dopravy. Protože jsou splněny požadavky § 23b zákona o dráhách pro
schválení návrhu změny 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.
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Ostrava
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