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USNESENÍ
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve
věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon
o dráhách“), rozhodl ve sporném řízení zahájeném na základě návrhu společnosti Cargo
Motion, s. r. o., IČO: 28270304, se sídlem Vinařického 116/15, Přívoz, 702 00 Ostrava,
proti odpůrkyni - VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a. s., IČO: 25909339, se sídlem 1. máje
3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, zastoupené Mgr. Tomášem Tyllem,
advokátem, se sídlem V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1 o žádosti o vydání předběžného
opatření podle § 61 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“),
takto:
Řízení o vydání předběžného opatření se podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavuje.
Odůvodnění:
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. 12. 2018 návrh
společnosti Cargo Motion, s. r. o. (dále jen „navrhovatelka“) proti společnosti
VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s., (dále jen „odpůrkyně“) o přístupu k veřejně nepřístupné
vlečce. Dnem doručení návrhu, tj. 19. 12. 2019 bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu
zahájeno v této věci sporné řízení, které je Úřadem vedeno podle § 141 správního řádu
a § 22a odst. 4 zákona o dráhách.
Navrhovatelka požádala o vydání předběžného opatření, kterým by Úřad nařídil odpůrkyni
umožnit navrhovatelce užívání vleček VÍTKOVICKÁ DOPRAVA (č. ÚP 3334) z míst
napojení Ostrava střed a Ostrava Vítkovice a vlečky VÍTKOVICE STEEL (č. ÚP 3337).
K žádosti na vydání předběžného opatření uvedla odpůrkyně, že Úřad je oprávněn podle § 22a
odst. 4 zákona o dráhách pouze uložit odpůrkyni uzavřít smlouvu a nikoliv nařídit umožnění
užívání této vlečky. Nemůže tak učinit ani předběžným opatřením, jelikož k tomu nemá
zmocnění zákonem. Protože se jedná o správní rozhodnutí nahrazující projev vůle účastníka
řízení, a tedy oblast veřejného práva, je tu analogie zjevně vyloučena.
Dále odpůrkyně uvedla, že navrhovatelka nepožádala o veřejné užívání jinak veřejně
nepřístupné vlečky s dostatečným předstihem a neposkytla současně dostatečnou součinnost,
uvedenou situaci si tedy způsobila sama. Proto zde nevzniká důvod pro předběžné opatření.
Podle § 61 odst. 1 správního řádu předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě
přikázat, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může
sloužit jako důkazní prostředek, nebo věc, která může být předmětem exekuce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Úřad by v této věci mohl vydat předběžné opatření a urovnat
poměry účastníků řízení. V tomto případě by bylo s ohledem na složitost předmětu řízení
nutné získání takových podkladů, které vypovídají o skutečném stavu věci a o nichž nejsou
důvodné pochybnosti. Vydání předběžného opatření, které nezasáhne do práv dalších osob,
v krátké 10denní lhůtě proto nebylo reálné.
Vzhledem k tomu, že současně s tímto usnesením je vydáno ve věci samé rozhodnutí, odpadl
podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu důvod pro vydání rozhodnutí o předběžném
opatření, proto Úřad řízení o předběžném řízení zastavil.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi Úřadu
prostřednictvím Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, se sídlem Myslíkova 171/31,
110 00 Praha 1, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení usnesení.
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