
  
 

 

 
Sp. zn: UPDI-OPD0017/17-4                             Č.j.: UPDI- 186/17-OPDI-SPR/1 

  V Praze dne 3. července 2017 

U S N E S E N 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“)  

zastavuje 

podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“)  

řízení  ve věci schválení návrhu změny  plánu omezení provozování dráhy                        
„Putim - Ražice“. 

Účastníci řízení: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 

Praha 1, 110 00 ,  

Odůvodnění: 
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne ne 15. 

června 2017 podání právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00, IČ 709 94 234 (dále jen „provozovatel dráhy“), ve 
věci schválení návrhu změny plánu omezení provozování dráhy „Putim-Ražice“. Dnem podání 
bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno v této věci předmětné řízení.  

Jelikož to bylo pro projednání návrhu změny plánu omezení provozování dráhy nezbytné, 
vyzval (výzva č. j. UPDI-153/17-OPDI-SPR/1) ÚPDI provozovatele dráhy k doplnění žádosti o: 
 Seznam dopravců, kteří mají na uvedené dráze přidělenu kapacitu 
 Doklad o projednání s dopravci případně dohodu s dopravci, pokud byla takováto dohoda 

uzavřena; 
 Doklad o projednání s krajem. 
 Doklad o projednání s Ministerstvem dopravy. 

Provozovatel dráhy dopisem ze dne 16. června 2017 vzal svou žádost o schválení návrhu 
změny plánu omezení provozování dráhy „Putim – Ražice“ zpět. Z výše popsaných důvodů 
rozhodl ÚPDI tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. 

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.  

„otisk úředního razítka“               Ing. Pavel Kodym  
předseda Úřadu pro přístup       

k dopravní infrastruktuře  
 

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

110 15 Praha 1 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 

Praha 1, 110 00 ,  
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