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oprávněná úřední osoba: Martinková Lucie  Praha 7. července 2021 
 
 
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

U S N E S E 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“), který obdržel podání účastníka řízení - společnosti Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, ve věci schválení změny 
plánu omezení provozování dráhy, č. j. 119845/2021-SŽ-GŘ-O12, v řízení o žádosti podle ust. § 66 
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) rozhodl takto: 
 

Řízení vedené pod sp. zn. OPD142/21  se   z a s t a v u j e .  
 

Odůvodnění: 
 
Úřadu byla dne 1. 7. 2021 doručena žádost společnosti Správa železnic, státní organizace, 
označená jako „Žádost o změnu plánu omezení provozování dráhy“, č. j. 119845/2021-SŽ-GŘ-O12 
ve věci schválení změny plánu omezení provozování dráhy na trati Česká Třebová – Praha-Libeň, 
v úseku Pečky – Poříčany a v dopravnách ŽST Velim, ŽST Pečky, ŽST Poříčany. 
 
Dne 2. 7. 2021 Úřad obdržel písemnost žadatele č. j. 120240/2021-SŽ-GŘ-O12 označenou jako 
„Zpětvzetí Žádosti o změnu plánu omezení provozování dráhy“, kterou společnost uplatňuje své 
právo podle § 45 odst. 4 správního řádu. Důvodem zpětvzetí je odchylně uvedený požadavek 
v bodě d) žádosti. 
 
Vzhledem k tomu, že žadatelů není více, nemohl Úřad postupovat jinak, než řízení podle § 66 
odst. 1 písm. a) správního řádu zastavit. 

 
Poučení: 

 
Proti tomuto rozhodnutí má podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení právo 
podat rozklad ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O podaném rozkladu rozhoduje 
předseda Úřadu na návrh rozkladové komise. Rozklad se podle ustanovení § 152 odst. 1 správního 
řádu podává prostřednictvím Úřadu se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1. Podle § 76 odst. 5 
rozklad proti usnesení nemá odkladný účinek. 
 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
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