
  
 

 

 

 
Sp. zn: UPDI-OPD0008/17-4 Č. j.: UPDI-1158/17-OPDI/1-VE 
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Eliška Vavřinová V Praze dne: 11. 09. 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 § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) 

o zastavení správního řízení o žádosti o schválení návrhu plánu omezení provozování 
dráhy, „Klínovec – Centrální“ od 28. dubna 2017 do 24. prosince 2017 podaného  

účastníkem řízení, společností SKIAREAL KLÍNOVEC, s.r.o., IČ: 43227317, se sídlem Belgická 
681, 120 00 Praha 2, neboť žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání 
pokračování v řízení.  

Odůvodnění: 

Dne 27. dubna 2017 obdržel ÚPDI žádost právnické osoby SKIAREAL KLÍNOVEC, 
s.r.o., se sídlem Belgická 681, 120 00 Praha 2, IČ: 43227317 (dále jen „provozovatel dráhy“), o 
schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy „Klínovec – Centrální“. Žádost byla 
odůvodněna provedením nutné údržby a tím, že předmětná lanová dráha je v provozu pouze 
v zimním období. Dnem podání bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního  řádu zahájeno v 
této věci správní řízení. ÚPDI oznámil pod č. j. UPDI-98/17-OPDI-SPR/VE zahájení řízení ve 
věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy provozovateli dráhy a všem dotčeným 
orgánům.  

Z podané žádosti nebylo patrné, zda je omezení provozování dráhy plánováno na dobu 
nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu. K tomu, aby ÚPDI tuto podmínku posoudil, vyzval 
výzvou č. j. UPDI-111/17-OPDI-SPR/VE provozovatele dráhy k předložení následujících 
dokumentů a to ve lhůtě do 15. června 2017:  

Kopie průkazu způsobilosti určeného technického zařízení – strojních a mechanických 
zařízení lanové dráhy Centrální. 

Sdělení, zda uvedené práce bude žadatel provádět vlastními zaměstnanci, či objedná údržbu 
u dodavatele. Pokud tak již učinil, sdělte název firmy, která bude údržbu provádět. 

Odhad pracnosti jednotlivých uvedených údržbových prací v normohodinách. 

Zdůvodnění, proč práce uvedené v žádosti v různých časových periodách nelze vykonávat 
současně. 

Informaci, zda je provoz lanové dráhy objednáván ve smyslu § 8 zákona o veřejných 
službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů č. 194/2010 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud ano, předložte doklad o projednání s objednatelem.  
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Na tuto výzvu provozovatel dráhy do dne vydání tohoto rozhodnutí nereagoval.  

Ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu ukládá správnímu orgánu zastavit správní 
řízení, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování 
v řízení. Posouzení správního orgánu, zda je omezení provozování dráhy naplánováno na 
nezbytně nutnou dobu, což je zákonná podmínka pro jeho povolení ve smyslu ustanovení § 23b 
odst. 1 zákona o dráhách, není bez požadovaných dokumentů a informací možné. Nepředložení 
vyžadovaných dokumentů brání pokračování v řízení.  

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi ÚPDI 
prostřednictvím odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 

 

     Ing. Pavel Kodym  
předseda Úřadu pro přístup 

k dopravní infrastruktuře  
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 SKIAREAL KLÍNOVEC, s.r.o., IČ: 43227317, se sídlem Belgická 681, 120 00 Praha 2 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
 Městský úřad Jáchymov, odbor hospodářsko správní, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov 
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