
  

 

 

sp. zn.: UPDI-RPD0004/17                                   č. j.: UPDI-3420/18-OPDI-SPR/ŠA 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Anna Šestáková                       V Praze dne 4. 12. 2018

              

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  O  U K O N Č E N Í  D O K A Z O V Á N Í  

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) 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“), obdržel žádosti právnických osob České dráhy a.s., a KŽC Doprava 

s.r.o., týkající se posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro 

přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, (dále jen „Prohlášení 2019“) se 

zákonem o dráhách.  

S ohledem na věcnou souvislost obou podání, rozhodl ÚPDI v souladu s procesní 

ekonomikou ve smyslu § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), 

a vydal dne 12. 1. 2018 pod č. j. UPDI-0131/18-OPDI-SPR/AZ usnesení o společném řízení. 

Toto řízení je vedeno pod sp. zn. UPDI-RPD0004/17. 

Dne 15. 6. 2018 bylo ve věci, včetně bodů 14 a 23 nepravomocně rozhodnuto (rozhodnutím 

č. j. UPDI-1675/18-OPDI-SPR/AZ). Následně v rámci řízení o rozkladu byly výrokem č. II 

rozhodnutí č. j. UPDI-2989/18-OPDI-SPR/KE ze dne 2. 11. 2018 zrušeny výroky 14 a 23 

původního rozhodnutí, a řízení v těchto bodech bylo vráceno k novému projednání. 

 

Jedná se konkrétně o: 

 

14. Kapitola 3.6.6 Ostatní technické vybavení včetně zařízení pro mytí a čištění, třetí 

odstavec ve znění „Na základě výše uvedeného si SŽDC vyhrazuje právo na zastavení 

vlaku, na kterém byla diagnostickým zařízením indikována závada, a právo postihu 

v případě, že dopravce použije opakovaně k jízdě drážní vozidlo, u kterého byla 

diagnostickým zařízením indikována závada způsobující poškozování kolejnic (příznak 

INJ)“. - viz námitka k 3.4, první odstavec 

 

23. Přílohy „C“, část C Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah 

provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku 

a podmínky jejich uplatnění - systém výpočtu pro stanovení ceny za použití dráhy 

pro jízdu vlaku.  

 

 

ÚPDI současně oznamuje, že usnesením poznamenaným do spisu č. j.: UPDI-3419/18-OPDI-

SPR/ŠA ze dne 4. 12. 2018 rozhodl dle § 140 odst. 3 správního řádu o rozdělení společného 

řízení, a to vyloučením bodu č. 23 s tím, že o něm rozhodne samostatně.   

 

Předmětem tohoto řízení zůstává posouzení kapitoly 3.6.6 Ostatní technické vybavení 

včetně zařízení pro mytí a čištění. 

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 

www.updi.cz 



 
 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu, máte jako 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 spisové značky UPDI-RPD0004/17 u ÚPDI, 

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.  

 

 

 

                    Mgr. Andrea Zemanská 

           vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

      odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

 

 

Oznámení o ukončení dokazování se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena 

po dobu 15 dnů na úřední desce ÚPDI v listinné podobě a současně i způsobem umožňující 

dálkový přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 2 

správního řádu. 

 

Vyvěšeno dne:  4. 12. 2018     Sejmuto dne:  

Na úřední desce ÚPDI vyvěšeno od 4. 12. 2018 do 19. 12. 2018 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 

110 00 Praha 1 

 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 

 Advanced World Transport a.s., IČO: 47675977, Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

 PDV Railway a.s., IČO: 22792597, Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 

 

Dotčený orgán: 

 Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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