
 

  

 

sp. zn. OPD274/21  č. j. UPDI-4437/21/GP 
oprávněná úřední osoba: Mgr. Peter Gabaľ Praha  28. 12. 2021 
 
 

R O Z H O D N U T 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“),  
 

r o z h o d l  
 

podle ustanovení § 23c odst. 1 a 6 zákona o dráhách 
 

o schválení změny plánu omezení provozování dráhy 
na trati Praha-Bubeneč – Děčín hl. n., 

v úseku Roudnice nad Labem – Hrobce a v dopravně ŽST Roudnice nad Labem,  
v souhrnném termínu 23. 1. 2022 – 30. 1. 2022. 

 
 
Účastníci řízení: 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 
 BF Logistics s.r.o., U Elektry 203/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 27406911 
 Cargo Motion s.r.o., Vinařického 116/15, 702 00 Ostrava, IČO: 28270304 
 CER Slovakia a. s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, Slovensko, IČO: 44616791 
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČO: 70994226 
 ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČO: 28196678 
 METRANS Rail s.r.o., Podleská 926/5, 104 00 Praha 10, IČO: 26361485 
 ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o., Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov, IČO: 64049701 
 PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Betonářská 580/14, 712 00 Ostrava, IČO: 47675977 
 Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o., Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, IČO: 01569236 
 RegioJet a.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO: 28333187 
 Retrack Czech s.r.o., Tykačova 1184, 560 02 Česká Třebová, IČO: 06229026 
 RM LINES, a.s., Jednoty 1931, 356 01 Sokolov, IČO: 27274489 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČO: 66003008 
 Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 
 
 

Odůvodnění: 
 
Úřad obdržel dne 13. 12. 2021 podání právnické osoby Správa železnic, státní organizace, se 
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, označené jako „Žádost o změnu plánu 
omezení provozování dráhy“, č. j. 180508/2021-SŽ-GŘ-O12, ve věci schválení změny plánu 
omezení provozování dráhy na trati Praha-Bubeneč – Děčín hl. n., v úseku Roudnice nad Labem 
– Hrobce a v dopravně ŽST Roudnice nad Labem, v rozsahu: 
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a) 
 vyloučený prostor:  
- zabezpečovací zařízení staniční (částečně) v dopravně Roudnice nad Labem – staniční koleje 

č. 1, 2, 3, 5, 6, 8 a hrobecké zhlaví,  
 termín omezení:  
- 23. 1. 2022 (od 8:00 h.) – 30. 1. 2022 (do 10:00 h.), 8 dní nepřetržitě dle ROV 75007 etapa A, 
 dopad omezení: 
- postupně bude vypínáno a zapínáno napájení hlavních návěstidel na hrobeckém zhlaví a záhlaví 

v dopravně Roudnice nad Labem. Práce budou konány ve vhodných vlakových přestávkách po 
dohodě vedoucího výlukových prací a výpravčího ŽST Roudnice nad Labem. Vjezdy vlaků od 
Hrobců a odjezdy vlaků do Hrobců budou výhradně uskutečňovány na přivolávací návěst nebo 
kolem neobsluhovaného návěstidla. Bude-li třeba vypnout hlavní návěstidlo ve vlakové cestě, 
musí být kryto přenosnou návěstí Stůj. Posun na hrobeckém zhlaví bude uskutečňován kolem 
neobsluhovaných návěstidel. Bude postupně vypínáno a zapínáno napájení kolejových obvodů 
staničních kolejí a hrobeckého záhlaví a zhlaví. Zjišťování volnosti vlakové cesty bude 
prováděno v souladu s interními předpisy Správy železnic a čl. 71 základní dopravní 
dokumentace. Výhybky na hrobeckém zhlaví nebude možné přestavovat, příslušné výhybky 
budou uzamčeny mechanickými zámky. Vjezdy/odjezdy vlaků od/do Hrobců budou možné jen 
z/na 1. TK/1. kolej a z/na 2. TK/2. kolej nebo opačně, 

b) 
 vyloučený prostor:  
- zabezpečovací zařízení traťové 2. traťové koleje mezi dopravnami Roudnice nad Labem – 

Hrobce, 
- zabezpečovací zařízení staniční (částečně) v dopravně Roudnice nad Labem – hrobecké záhlaví 

2. traťové koleje 
 termín omezení:  
- 29. 1. 2022 (od 8:00 h.) – 30. 1. 2022 (do 12:00 h.), 2 dny nepřetržitě dle ROV 75007 etapa B, 
 dopad omezení: 
- opatření bude stejné jako v bodu a) s dále uvedenými změnami: jízdy vlaků mezi ŽST Roudnice 

nad Labem a ŽST Hrobce budou uskutečňovány po správné koleji v mezistaničním oddílu 
a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním. V případě nepředpokládané jízdy vlaku proti 
správnému směru zajistí zpravení rozkazem Z, část 2, resp. Pv, část 3, výpravčí ŽST Roudnice 
nad Labem, nebo výpravčí ŽST Hrobce dle příslušného směru jízdy, 

c) 
 vyloučený prostor: 
- zabezpečovací zařízení traťové 1. traťové koleje mezi dopravnami Hrobce – Roudnice nad 

Labem, 
- zabezpečovací zařízení staniční (částečně) v dopravně Roudnice nad Labem – hrobecké záhlaví 

1. traťové koleje, 
 termín omezení:  
- 29. 1. 2022 (od 8:00 h.) – 30. 1. 2022 (do 14:00 h.), 2 dny nepřetržitě dle ROV 75007 etapa C, 
 dopad omezení: 
- opatření budou stejná jako v bodu b), 
d) 
 vyloučený prostor: 
- kolejově 2. traťová kolej Roudnice nad Labem – Hrobce, 
 termín omezení:  
- 30. 1. 2022 (od 10:00 h. do 12:00 h.) dle ROV 75007 etapa D, 
 dopad omezení: 
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- v souběhu s výlukami dle bodů b) a c) budou vjezdy vlaků od Hrobců a odjezdy vlaků do 
Hrobců uskutečňovány na přivolávací návěst nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Jízdy 
vlaků mezi ŽST Roudnice nad Labem a ŽST Hrobce budou uskutečňovány pouze po 1. traťové 
koleji (možno již ze/na všechny staniční koleje v ŽST Roudnice nad Labem) v mezistaničním 
oddílu v obou směrech a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním. Ve směru Roudnice nad 
Labem – Hrobce pojedou vlaky proti správnému směru. Kapacita dráhy bude snížena cca na 
50 %, 

e) 
 vyloučený prostor: 
- kolejově 1. traťová kolej Hrobce – Roudnice nad Labem, 
 termín omezení:  
- 30. 1. 2022 (od 12:00 hod. do 14:00 hod.) dle ROV 75007 etapa E, 
 dopad omezení: 
- v souběhu s výlukou dle bodu c) budou vjezdy vlaků od Hrobců a odjezdy vlaků do Hrobců 

uskutečňovány standardně na návěst dovolující jízdu. Jízdy vlaků mezi ŽST Roudnice nad 
Labem a ŽST Hrobce budou uskutečňovány pouze po 2. traťové koleji (možno již ze/na všechny 
staniční koleje v ŽST Roudnice nad Labem) v traťových oddílech v obou směrech 
a zabezpečovány podle traťového zabezpečovacího zařízení automatický blok. Ve směru Hrobce 
– Roudnice nad Labem pojedou vlaky proti správnému směru. Kapacita dráhy bude snížena 
cca na 50 %. 

 
Důvodem omezení provozování dráhy je rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení 
v dopravně Roudnice nad Labem a dle bodů b) až e) také rekonstrukce traťového zabezpečovacího 
zařízení v úseku Roudnice nad Labem – Hrobce. 
 
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 § 23c 
odst. 1 a 6 zákona o dráhách. Protože byly splněny podmínky pro vedení řízení o žádosti, dne 
14. 12. 2021 Úřad pod č. j. UPDI-4262/21/GP oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům. 
 
Dne 20. 12. 2021 vydal Úřad oznámení o ukončení dokazování, č. j. UPDI-4307/21/GP, ve kterém 
sdělil všem účastníkům řízení, že mají možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve 
smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti v dané lhůtě nevyužil žádný 
z účastníků řízení. 
 
Úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytl účastníkům řízení poučení o jejich 
základních procesních právech a povinnostech. Ze strany účastníků řízení nedošlo k podání námitky 
podjatosti úřední osoby, ani k jiným návrhům v rámci správního řízení. 
 
Úřad shledal, že změna plánu omezení provozování dráhy obsahuje veškeré náležitosti stanovené 
v § 23b odst. 3 zákona o dráhách. Provozovatel dráhy doložil projednání omezení provozování 
dráhy s dotčenými dopravci a objednavateli osobní dopravy na celostátní měsíční výlukové poradě 
konané dne 25. 11. 2021 konferenční formou. 
 
Po shromáždění nezbytných podkladů má Úřad za to, že nelze pochybovat o skutečnosti, že 
k omezení provozování dráhy dojde na dobu nezbytně nutnou, v nezbytně nutném rozsahu z důvodů 
uvedených v ustanovení § 23b odst. 1 zákona o dráhách.  
 
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. 
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Protože jsou splněny požadavky ustanovení § 23b zákona o dráhách pro schválení změny plánu 
omezení provozování dráhy nebo její části, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. 
 
 

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 k rukám předsedy prostřednictvím Úřadu se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1. 
 
 
 
 

v z. JUDr. Eva Kášová, Ph.D. 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 
 BF Logistics s.r.o., U Elektry 203/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 27406911 
 Cargo Motion s.r.o., Vinařického 116/15, 702 00 Ostrava, IČO: 28270304 
 CER Slovakia a. s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, Slovensko, IČO: 44616791 
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČO: 70994226 
 ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČO: 28196678 
 METRANS Rail s.r.o., Podleská 926/5, 104 00 Praha 10, IČO: 26361485 
 ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o., Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov, IČO: 64049701 
 PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Betonářská 580/14, 712 00 Ostrava, IČO: 47675977 
 Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o., Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, IČO: 01569236 
 RegioJet a.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO: 28333187 
 Retrack Czech s.r.o., Tykačova 1184, 560 02 Česká Třebová, IČO: 06229026 
 RM LINES, a.s., Jednoty 1931, 356 01 Sokolov, IČO: 27274489 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČO: 66003008 
 Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 
 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, IČO: 61379425 
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