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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, 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“), 
pokračuje v řízení ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného 
pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného od 1. 12. 2017,  
v rozsahu  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,  
se zákonem o dráhách. 
 
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-RPD005/18 u Úřadu, 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 
                  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 Úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 27 odst. 2 správního 
řádu. 

Vyvěšeno dne:  10. 10. 2019     Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 10. 10. 2019 do 25. 10. 2019 
 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – 

Nové Město 
 České dráhy, a. s., IČO: 70994226, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje 
 PDV Railway a.s., IČO: 22792597, Blahoslavova 927/62, 400 01 Ústí nad Labem 
 Advanced World Transport a.s., IČO: 47675977, Hornopolní 3314/38, 702 62 Moravská Ostrava 
Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 

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

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 
www.updi.cz 

*UPDIX000CP2U* 
UPDIX000CP2U 


		2019-10-10T11:56:29+0000
	Not specified




