
  
 

 

 
Sp. zn: UPDI-OPD0006/17-6                             Č.j.: UPDI- 159/17-OPDI-SPR/1 

  V Praze dne 22. června 2017 

R O Z H O D N U T Í  

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) jako orgán příslušný k výkonu 
státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,  o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“)  

rozhodl 

podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách  

o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy: 

„vlečka NOWACO Czech Republic s.r.o. – Opava“ 

Popis: celá vlečka od odbočné výhybky číslo MR1 od 5.5.2017 13. hodin. Důvodem výluky je 
provádění činností spojených s uskutečňováním stavby  dráhy v souladu s rozhodnutím  DUCR-
22405/17/Kl ze dne 18.4.2017. 

Účastníci řízení: 
 Slezskomoravská dráha a.s., Poděbradova 3360/113, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 

47676965 
 Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou IČ 2823464 
 BF Logistics s.r.o., Praha 9, Beranových 65, PSČ 19902, IČ 27406911 

Odůvodnění: 
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne 21. dubna 

2017 žádost právnické osoby Slezskomoravská dráha a.s., Poděbradova 3360/113, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „provozovatel dráhy“), o schválení návrhu plánu omezení 
provozování dráhy „vlečka NOWACO Czech Republic s.r.o. – Opava“. Dnem podání bylo podle 
ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), zahájeno v této věci předmětné řízení. ÚPDI oznámil pod č.j. UPDI- 72/17-
OPDI-SPR/1 zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem 
známým účastníkům řízení.  

Jelikož to bylo pro projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy nezbytné, vyzval 
(výzva č. j. UPDI-73/17-OPDI-SPR/1) ÚPDI provozovatele dráhy k doplnění žádosti o: 
1. kopii úředního povolení provozování dráhy, 
2. podklady prokazující projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy s vlastníkem 

dráhy, včetně výsledku projednání, 
3. seznam dopravců, se kterými má provozovatel dráhy uzavřenou smlouvu o provozování 

drážní dopravy a podklady prokazující, že s nimi byl projednán návrh plánu omezení 
provozování dráhy (kromě dokladů zaslaných v již v žádosti), včetně výsledku projednání, 

4. prohlášení, že na dráze není provozována drážní doprava na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících, 

5. stanovení nejzazšího termínu ukončení omezení provozování dráhy. 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 
www.uicr.cz 



 
 

Dopisem ze dne 3. května 2017 doplnil provozovatel dráhy veškeré podklady požadované 
ve výzvě č. j. UPDI-73/17-OPDI- SPR/1. 

ÚPDI oznámením č.j. UPDI-143/17- OPDI-SPR/1 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 v dané lhůtě nevyužil 
žádný z účastníků řízení. 

ÚPDI v provedeném řízení zjistil, že jsou splněny požadavky § 23b zákona o dráhách pro 
schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části. Okruh účastníků řízení byl 
stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Z výše popsaných důvodů rozhodl ÚPDI tak, jak je 
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

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

prostřednictvím odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 
Praha 1, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 

     Ing. Pavel Kodym  
předseda Úřadu pro přístup       

k dopravní infrastruktuře  
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Slezskomoravská dráha a.s., Poděbradova 3360/113, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 

47676965 
 Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou IČ 2823464 
 BF Logistics s.r.o., Praha 9, Beranových 65, PSČ 19902, IČ 27406911 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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