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O Z N Á M E N Í  O  U K O N Č E N Í  D O K A Z O V Á N Í  

 
 
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“), obdržel dne 6. 11 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. 66763/2019-SŽDC-GŘ-O12, ve 
věci schválení změny plánu omezení provozování dráhy na trati na trati Plzeň hl. n. - Klatovy, 
v úseku Plzeň-Valcha – Dobřany, v termínu 3. 12. 2019 – 5. 12. 2019, ve vyloučeném prostoru: 

 přejezdové zabezpečovací zařízení světelné P880 v km 85,557 v úseku Plzeň-Valcha – 
Dobřany,  

 traťové zabezpečovací zařízení v úseku Plzeň-Valcha – Dobřany. 
 
Omezení provozování dráhy nebude mít podle žádosti podstatný vliv na kapacitu dotčeného úseku. 
Zavedena bude pomalá jízda vlaků rychlostí 10 km/h přes přejezdové zabezpečovací zařízení 
světelné P880 v km 85,557 s očekávaným zpožděním vlaků v délce maximálně 5 minut. 
 
Důvodem omezení provozování dráhy je výměna reléového domku přejezdového zabezpečovacího 
zařízení světelného v km 85,557. 
 
Dnem doručení podání, tj. 6. 11 2019, 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.  
 
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu máte jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve 
věci možnost se vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě 
navrhnout jejich doplnění do spisu sp. zn. OPD101/19 v sídle Úřadu, v době od pondělí do čtvrtka 
od 9.00 do 14.00 hodin, v pátek od 9.00 do 12.00 hodin, po předchozí domluvě, a to nejpozději do 
5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
 
 
 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 

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

 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, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00  Praha - 

Nové Město 
 Plzeňský kraj, IČO: 70890366, Škroupova 1760/18, 301 00  Plzeň - Jižní Předměstí 
 POVED s. r. o., IČO: 29099846, Nerudova 982/25, 301 00  Plzeň - Jižní Předměstí 

 
Dotčený orgán: 

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