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USNESENÍ
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 zahájil řízení ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní
provozované společností České dráhy, a. s. (JŘ 2021/2022) se zákonem o dráhách, podle ustanovení
§ 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) rozhodl takto:
Řízení vedené pod sp. zn. RPD001/21 se z a s t a v u j e .
Odůvodnění:
Úřad zahájil dne 2. 2. 2021 z moci úřední řízení o posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní
provozované společností České dráhy, a. s. (JŘ 2021/2022), v rozsahu Přílohy 4 článku IV bodu 4
(dále jen „Prohlášení“), se zákonem o dráhách. O zahájení řízení neprodleně informoval účastníky
řízení a další dotčené osoby písemností č. j. UPDI-0307/21/ZA ze dne 2. 2. 2021.
Dne 11. 2. 2021 obdržel Úřad vyjádření jednoho z účastníků – Univerzity Pardubice, Dopravní
fakulty Jana Pernera, IČO 00216275, se sídlem Studentská 95; 532 10 Pardubice, který Úřad
informoval o tom, že jako nezávislý přídělce respektující rozhodnutí Úřadu provedl v Prohlášení
takové změny, které odpovídají náhledu Úřadu na řešenou problematiku
Úřad tvrzení ověřil a na webových stránkách přídělce https://pridelce.upce.cz/ a společnosti České
dráhy http://www.ceskedrahy.cz/assets/nase-cinnost/ostatni-cinnosti-aservis/provozovani_drahy/prohlaseni_o_draze_2021_2022_uprava_leden_2022.pdf
shledal, že v uvedeném Prohlášení byla ke dni 26. 1. 2021 provedena aktualizace, a to v rozsahu:
Článek 1, odst. 3 – byl vymazán Tábor z důvodu převodu na veřejně nepřístupnou vlečku
Článek 3, odst. 3 – byla vymazána tabulka Tábor z důvodu převodu na veřejně nepřístupnou vlečku
Příloha 2 – byl odebrán Tábor z důvodu převodu na veřejně nepřístupnou vlečku
Příloha 4, článek IV, odst. 4 – úprava článku dle rozhodnutí ÚPDI.
Vzhledem k tomu, že změnou Přílohy 4, článku IV, odst. 4 byly odstraněny důvody vedeného
řízení, nemohl Úřad postupovat jinak, než řízení ve smyslu § 66 odst. 2 správního řádu zastavit.
Poučení:
Toto usnesení nabývá podle § 76 odst. 3 správního řádu právní moci poznamenáním do spisu a
nelze se proti němu podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.
Mgr. Andrea Zemanská
vedoucí oddělení přístupu ke dráze
odboru přístupu k dopravní infrastruktuře
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