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Č. j.:

UPDI-1596/17-OPDI-SPR/MM
V Praze dne 06.11.2017

ROZHODNUTÍ
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, resp. její části:
1)

tramvajové dráhy v úseku mezi zastávkami Hlavní nádraží – Náměstí Republiky –
Náměstí Hrdinů v obou směrech od 08. 11. 2017 do 21. 11. 2017.
Popis: Výluka dráhy a drážní dopravy se koná z důvodu prodloužení opravy tramvajové
trati v ulici 1. máje.
Přeprava cestujících bude zajištěna takto: Po dobu výluky bude tramvajová doprava
ve vyloučeném úseku Hlavní nádraží – U Dómu nahrazena náhradní autobusovou
dopravou. Vyloučený úsek mezi zastávkami U Dómu - Náměstí Hrdinů je bez náhradní
dopravy.

Účastníci řízení:

Dopravní podnik města Olomouce, akciová společnost, Koželužská 563/1 779 00
Olomouc, IČ 47676639,

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ 00299308

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460

Odůvodnění:
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne
25.10.2017 žádost právnické osoby Dopravní podnik města Olomouce, akciová společnost,
IČ 47676639, Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc (dále jen „provozovatel dráhy“),
o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy, resp. její části ve výše uvedeném
rozsahu. 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-1468/17-OPDI-SPR/MM zahájení řízení ve věci ve věci
schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým účastníkům řízení.
ÚPDI oznámením č.j. UPDI-1538/17-OPDI-SPR/MM 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, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1,
ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
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Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Kodym
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Rozdělovník:

Dopravní podnik města Olomouce, akciová společnost, Koželužská 563/1 779 00
Olomouc, IČ 47676639,

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ 00299308

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460
Dotčený orgán:

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Magistrát města Olomouce, odbor správy městských komunikací a MHD, Horní
náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, IČ 00299308,
Spis

