
  
 

 

 
Sp. zn: UPDI-OPD0018/17-2                             Č.j.: UPDI- 187/17-OPDI-SPR/1 

  V Praze dne 3. července 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 změny plánu omezení provozování dráhy, resp. její části  

Moravské Bránice – Oslavany v úseku Ivančice – Oslavany 
Popis: Traťová kolej Ivančice – Oslavany, část staniční koleje od km 5,770 v dopravně Ivančice; 
oslavanské zhlaví a zhlaví v dopravně Ivančice. Rozsah omezení – 10 dní nepřetržitě ve dnech 
10.5.2017 až 19.5.2017; důvod – výměna železničních pražců. 

Účastník 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 dopisem ze dne  

15. května 2017 podání právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 (dále jen „provozovatel dráhy“), ve 
věci schválení návrhu změny plánu omezení provozování dráhy „Moravské Bránice – Oslavany 
v úseku Ivančice – Oslavany“. 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. Z žádosti provozovatele dráhy vyplynulo, že na předmětné dráze, resp. její 
části není provozována žádná drážní doprava; v dotčeném úseku nebyla ani žádnému dopravci 
přidělena kapacita dopravní cesty.  

ÚPDI v provedeném řízení zjistil, že jsou splněny požadavky § 23b zákona o dráhách pro 
schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části. 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.  

 

„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 
www.uicr.cz 



 
 

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

Praha 1, 110 00 ,  
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