
  

 

 

 

  

 

sp. zn.: UPDI-OPD0022/19  č. j.: UPDI-0752/19-OPDI-SPR/VV 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vítězslav Vacula Praha 12. 3. 2019 

 

 

U S N E S E N Í  O  Z A S T A V E N Í  Ř Í Z E N Í  
 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech 

drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), 

ve věci schválení změny plánu omezení provozování dráhy na trati  

 

Zdice – Protivín v dopravně Příbram v termínu 20. 5. – 25. 8. 2019 v rozsahu 

staniční koleje: 101., 103., zhlaví navazující na staniční koleje 101 a 103 do km 74,12 

 

podaného právnickou osobou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234, rozhodl takto: 

 

řízení vedené pod sp. zn. UPDI-OPD0022/19, se podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a)  

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

z a s t a v u j e .  

Účastníci řízení: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7,  

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 ČD Cargo, a.s., IČO: 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

 KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Praha 9 - Koloděje, Meinlinova 336, PSČ 190 16 

 Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 05792291, Rytířská 

406/10, 110 00 Praha 1, Staré Město  

 

 

O d ů v o d n ě n í  
 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. 2. 2019 podání právnické 

osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234, označené jako „Žádost o změnu plánu výluk“, č. j. 

8119/2019-SŽDC-GŘ-O12, ve věci schválení změny plánu omezení provozování dráhy na trati  

 

Zdice – Protivín v dopravně Příbram v rozsahu  

staniční koleje: 101., 103., zhlaví navazující na staniční koleje 101 a 103 do km 74,12 

nepřetržitě 97 dní v termínu 20. 5. – 25. 8. 2019.  

 

Důvodem omezení je rekonstrukce silničního nadjezdu v km 74,107 (výluka pro cizí právní subjekt 

dle ROV 63096 C). Provoz na dráze bude zastaven. Vlaky osobní dopravy budou nahrazeny 

prostředky náhradní dopravy. Vlaky nákladní dopravy budou vedeny odklonem. Výluka nebyla 

zařazena v ročním plánu výluk 2019. 
 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 

www.updi.cz 
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Dnem doručení podání bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 

jen „správní řád“), zahájeno v této věci předmětné řízení, které je Úřadem vedeno podle ustanovení 

§ 23c odst. 1 a 5 zákona o dráhách. Protože byly splněny podmínky pro vedení řízení  

o žádosti, Úřad následně oznámil pod č. j. UPDI-0465/19-OPDI-SPR/VV ze dne 19. 2. 2019 zahájení 

řízení všem známým účastníkům řízení. 

 

V rámci řízení Úřad obdržel dne 28. 2. 2019 podání právnické osoby ČD Cargo, a.s., se sídlem 

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 28196678, označené jako „Vyjádření 

k oznámení o zahájení řízení ve věci schválení změny plánu omezení provozování dráhy v dopravně 

Příbram v rozsahu staniční koleje č. 101, 103 a navazujícího zhlaví do km 74,12“, č. j. 0100-2019-

O14 (dále jen „podání“). 

 

V podání ČD Cargo, a.s. nesouhlasí s uvedeným rozsahem konání výluk v dopravně Příbram 

v rozsahu staniční koleje č. 101, 103, na zhlaví navazující na staniční koleje 101 a 103 do km 74,12 

v termínu 20. 5. – 25. 8. 2019. 

 

Na základě výše uvedeného podání právnické osoby ČD Cargo, a.s. zaslal Úřad provozovateli dráhy 

Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, dne 5. 3. 2019 výzvu k vyjádření, č. j. UPDI-

0621/19-OPDI-SPR/VV. 

 

Dne 11. 3. 2019 byla Úřadu doručena písemnost „Zpětvzetí Žádosti o změnu plánu výluk“, č. j. 

13107/2019-SŽDC-GŘ-O12, ve které provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, žádá o zrušení projednávání žádosti o změnu plánu výluk v dopravně Příbram, které je 

vedeno pod spisovou značkou UPDI-OPD0022/19. 

 

Protože právem žadatele dle ustanovení § 45 odst. 4 správního řádu, je i možnost vzít žádost zpět, 

akceptuje Úřad tento požadavek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, a s ohledem na 

ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, řízení o žádosti zastavuje.  

 

 

P o u č e n í  

 

Proti tomuto usnesení má účastník řízení podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 76 odst. 

5 správního řádu právo podat rozklad ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O podaném rozkladu 

rozhoduje předseda Úřadu na návrh rozkladové komise. Rozklad se podle ustanovení § 152 odst. 1 

správního řádu podává k předsedovi Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se sídlem Myslíkova 

171/31, 110 00 Praha 1. Podání rozkladu proti tomuto usnesení nemá v souladu s ustanovením § 76 

odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vítězslav Vacula 

oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
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Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7,  

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 ČD Cargo, a.s., IČO: 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

 KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Praha 9 - Koloděje, Meinlinova 336, PSČ 190 16 

 Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 05792291, Rytířská 

406/10, 110 00 Praha 1, Staré Město  

 

Dotčený orgán: 

 Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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