
 

 

  

 

sp. zn.: OPD055/19  č. j.: UPDI-2548/19/BL 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Luděk Boďo Praha 16. 9. 2019 

 
 

R O Z H O D N U T 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“) 
 

r o z h o d l  
 

podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách 
o schválení  návrhu plánu omezení provozování dráhy v roce 2020 

v rozsahu uvedeném v příloze    
  
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě:  

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 - Nové Město 

Ostatní účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou. 

 
   

Odůvodnění: 
 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), obdržel dne 10. 7. 2019 žádost 
právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 
1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234, jako provozovatele dráhy, č. j. 
39853/2019-SŽDC-GR-O12, o schválení plánu omezení provozování dráhy na rok 2020. 
Součástí žádosti o omezení provozování dráhy byl i dokument Plán dočasných omezení kapacity na 
rok 2020, ve kterém byl uveden rozsah omezení provozování drážní dopravy a který tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí. Ve všech případech podrobně popsaných v příloze se jedná o nově požadovaná 
omezení. 

 
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  zákona o dráhách. 
 
Úřad oznámil pod č. j. UPDI-1929/19/BL ze dne 16. 7. 2019 zahájení řízení ve věci schválení plánu 
omezení provozování dráhy všem známým účastníkům řízení, a to včetně všech souvisejících 
podkladů, prostřednictvím veřejné vyhlášky. 
 
Na zahájení řízení reagovala společnost Arriva vlaky s.r.o., IČO 28955196, Křižíkova 148/34, 
186 00 Praha 8 – Karlín podáním připomínek, které byly Úřadu doručeny dne 31. 7. 2019. 
S ohledem na tuto skutečnost vyzval Úřad žadatele k vyjádření dopisem ze dne 1. 8. 2019, č. j. 
UPDI -2164/19/VV  a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu do 8. 8. 2019.  Poté obdržel žádost (ze dne 
5. 8. 2019, č. j. 46461/2019-SŽDC-GŘ-O12) o prodloužení lhůty o 7 dní, tj. do 15. 8. 2019. 
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V průběhu lhůty došlo k dohodě mezi žadatelem a společností ARRIVA vlaky s.r.o., jejímž 
výsledkem bylo zpětvzetí původního podání společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. Tato dohoda a 
zpětvzetí podání bylo Úřadu oznámeno  dopisem ze dne 14. 8. 2019. 
 
Následně Úřad oznámením ze dne 20. 8. 2019, č. j. UPDI-2321/19/ML, 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 žádný 
z účastníků řízení nevyužil. 
 
Po shromáždění nezbytných podkladů nelze pochybovat o skutečnosti, že plán omezení 
provozování dráhy na rok 2020 předpokládá u všech popsaných případů omezení na dobu nezbytně 
nutnou, v nezbytně nutném rozsahu a z důvodů uvedených v ustanovení § 23b  odst. 1 zákona 
o dráhách. Úřad dále shledal, že plán obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 23b 
odst. 3 zákona o dráhách. Provozovatel dráhy doložil projednání omezení provozování dráhy 
s dotčenými dopravci, dotčenými kraji a s Ministerstvem dopravy na závěrečném projednávání 
plánu dočasných omezení kapacity na rok 2020, které proběhlo v Praze dne 26. 6. 2019. Okruh 
účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. 
 
Protože jsou splněny požadavky ustanovení § 23b zákona o dráhách pro schválení plánu omezení 
provozování dráhy nebo její části, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 
 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi Úřad 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 

                                                                                vedoucí oddělení přístupu ke dráze 
                                                                           odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 
 

Rozhodnutí se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední 
desce Úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž takto 
se doručuje účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 
 

Vyvěšeno dne:  16. 9. 2019                                                                Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od  16. 9. 2019 do 1. 10. 2019 

 

 Příloha: 
1. Plán dočasných omezení kapacity na rok 2020 
2. Vysvětlivky zkratek používaných ve výlukové oblasti 

 



 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 - Nové Město 

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 

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