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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město,

USNESENÍ O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), 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
rozhodl takto:
řízení vedené pod sp. zn. OPD041/19 zahájené na základě podání právnické osoby Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČO: 70994234, na tratích
Most nové nádraží – Louka u Litvínova,
Louka u Litvínova – Litvínov,
Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách
a Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova
v termínu 31. 07. 2019 – 31. 12. 2019
se podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, z a s t a v u j e .
Odůvodnění
Úřad obdržel dne 06. 05. 2019 podání právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234, (dále jen
„SŽDC“) označené jako „Žádost o změnu plánu výluk“, č. j. 25599/2019-SŽDC-GŘ-O12, ve
věci schválení změny plánu omezení provozování dráhy na tratích Most nové nádraží – Louka u
Litvínova, Louka u Litvínova – Litvínov, Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách a
Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova v prostoru žst. Louka u Litvínova v termínu
31. 07. 2019 – 31. 12. 2019 (154 dní nepřetržitě).
V průběhu řízení, ještě před oznámením jeho zahájení dalším účastníkům, Úřad obdržel dne 16. 05.
2019 další podání SŽDC označené jako „Zpětvzetí žádosti o změnu plánu výluk“, č. j. 28077/2019SŽDC-GŘ-O12, ve kterém žádá o zrušení projednávání Žádosti o změnu plánu výluk s č. j.
25599/2019-SŽDC-GŘ-O12 z důvodu dodatečných změn časového harmonogramu prací.
Předpokládá podání nové žádosti o změnu plánu výluk v žst. Louka u Litvínova.

Protože právem žadatele dle ustanovení § 45 odst. 4 správního řádu je i možnost vzít žádost zpět,
akceptuje Úřad tento požadavek SŽDC, a s ohledem na ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního
řádu, řízení o žádosti zastavuje.

Poučení
Proti tomuto usnesení mají účastníci 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.
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vedoucí oddělení přístupu ke dráze
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