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OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ 
 
 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný k výkonu státní 
správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen 
„zákon o dráhách“), obdržel dne 23. 1. 2019 žádost právnické osoby České dráhy, a.s., IČO: 
70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, označenou Návrh podle § 34e 
zákona 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění ve znění pozdějších předpisů, ve věci prohlášení o 
dráze celostátní a regionální SŽDC pro JŘ 2020. 
Svým obsahem šlo o návrh žadatele o posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální 
platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018, zveřejněného 
společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
na webových stránkách této společnosti, se zákonem o dráhách 
 

v rozsahu: 
1. Kapitola 3.4 první odstavec  
2. Kapitola 3.4 třetí odstavec  
3. Kapitola 3.4 čtvrtý odstavec  
4. Kapitola 3.4.2 poslední odstavec 
5. Kapitola 3.5.2 šestý odstavec 
6. Kapitola 3.5.2 osmý odstavec 
7. Kapitola 4.3.2.2. druhý odstavec 
8. Kapitola 4.4.1 poslední odstavec 
9. Kapitola 4.4.2 první odstavec 
10. Kapitola 4.4.3 třetí odstavec 
11. Kapitola 4.5 třetí odstavec 
12. Kapitola 4.5.1 první odstavec 
13. Kapitola 4.5.1 druhý odstavec 
14. Kapitola 4.5.1. třetí odstavec 
15. Kapitola 4.5.1 tabulka popisu fází procesu 
16. Kapitola 4.8.4. druhy odstavec 
17. Příloha J 

 
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), má účastník řízení 
před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to včetně 
způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění do spisu sp. zn. UPDI-RPD0002/19, 
na Úřadu v úředních hodinách v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 14.00 hod, v pátek od 9.00 do 12.00 
hod, po předchozí domluvě, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
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Oznámení ukončení dokazování se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 
15 dnů na úřední desce Úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňující dálkový přístup, 
přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 

 

 

Vyvěšeno dne:  3. 5. 2019      Sejmuto dne:  
 
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od  3. 5. 2019 do 18. 5. 2019 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě: 
 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

  
Ostatní účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 
 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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