Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Myslíkova 171/31
110 00 Praha 1
www.updi.cz
č.j.: UPDI-2723/18-OPDI-SPR/ML
V Praze dne 21. 9. 2018

sp. zn: UPDI-OPD0057/18
Oprávněná úřední osoba: Lucie Martinková

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 změn návrhu plánu omezení provozování dráhy
na trati Zadní Třebáň – Lochovice
Účastníci řízení:
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1 - Nové Město
 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
 ČD Cargo, a.s., IČO: 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice
 Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1
 Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 05792291,
Rytířská 406/10, 110 Praha 1, Staré Město

Odůvodnění:
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne
29. 8. 2018 žádost právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234 (dále jen „provozovatel dráhy“),
o schválení změn návrhu plánu omezení provozování dráhy na trati Zadní Třebáň –
Lochovice, ve kterém byl uveden následující rozsah omezení provozování drážní dopravy:
 ROV 63270 A
Hostomice pod Brdy – Lochovice – traťová kolej: traťová bez trolejového vedení;
Hostomice pod Brdy – staniční kolej: celá bez trolejového vedení;
 ROV 63270 B
Zadní Třebáň – Hostomice pod Brdy – traťová kolej: traťová bez trolejového
vedení;
Liteň – staniční kolej: celá bez trolejového vedení;

V termínu od 4. 10. do 9. 10. 2018 – prodloužení nepřetržité výluky konané v tomto
úseku od 10. 9. 2018.
Důvodem omezení provozu je výměna kolejového roštu, kolejového lože, strojní čištění
koleje, zřízení bezstykové koleje, oprava nástupišť, oprava přejezdů, oprava příkopů a stezek.
Provoz na dráze bude zastaven. Osobní doprava bude vedena náhradní dopravou. Pro jízdy
vlečkových vlaků do dopravny Neumětely bude výluka operativně přerušena a jízdy těchto
vlaků budou umožněny.
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-2570/18-OPDI-SPR/ML ze dne 4. 9. 2018
zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým
účastníkům řízení.
ÚPDI oznámením č.j. UPDI-2604/18-OPDI-SPR/ML ze dne 10. 9. 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.
V provedeném řízení ÚPDI zjistil a z předložené dokumentace vyplývá, že k omezení
provozování dráhy dojde na dobu nezbytně nutnou, v nezbytně nutném rozsahu z důvodů
uvedených v § 23b odst. 1 zákona o dráhách. ÚPDI dále shledal, že návrh změn plánu
omezení provozování dráhy obsahuje veškeré náležitosti stanovené v § 23b odst. 3 zákona o
dráhách. Provozovatel dráhy, který je současně přídělcem a vlastníkem, doložil jeho
projednání s dotčenými dopravci, dotčenými kraji a s Ministerstvem dopravy na pravidelné
měsíční výlukové poradě dne
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.
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odboru přístupu k dopravní infrastruktuře
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