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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
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“), a na základě ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen „správní řád“) rozhodl,
takto:
Řízení vedené pod sp. zn. UPDI-RPD0005/18, zahájené dne 22. 12. 2017,
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
se přerušuje.
Odůvodnění:
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. 12. 2017
a 8. 1. 2018 podání společností České dráhy, a.s., se sídlem nábř. L. Svobody 1222, 110 15
Praha 1, IČO: 70994226, a KŽC Doprava, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Koloděje, Meinlinova
336, PSČ 19016, IČO: 27423069, 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 se zákonem o dráhách. Tato řízení byla usnesením č. j. UPDI-0131/18-OPDISPR/AZ ze dne 12. 1. 2018 spojena a pod sp. zn. UPDI-RPD0004/17 je vedeno společné
řízení.
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 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.
O vyloučení bodu 23 konkrétně: 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, bylo rozhodnuto usnesením č. j. UPDI-3419/18-OPDI-SPR/ŠA ze dne
4. 12. 2018. Posouzení bodu 23 je předmětem řízení sp. zn. UPDI-RPD0005/18.
Vzhledem k povaze věci Úřad dospěl k závěru, že podkladem pro rozhodnutí ve věci musí být
výsledky cenové kontroly, která byla zahájena dne 28. 1. 2019. Řízení je vedeno pod sp. zn.

UPDI-STD0001/19. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad podle ustanovení § 64 odst. 1
písm. c) správního řádu přerušil správní řízení na dobu, než bude skončena cenová kontrola.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi Úřadu
prostřednictvím Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, 110 00
Praha 1, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení usnesení. Podle ustanovení § 76 odst. 5
správního řádu rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.
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Usnesení o přerušení řízení 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: 1. 2. 2019

Sejmuto dne:

Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 1. 2. 2019 do 16. 2. 2019.
Rozdělovník:
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě podle ustanovení § 27
odst. 1 správního řádu:




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, 110 15 Praha 1
KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Praha 9 - Koloděje, Meinlinova 336, PSČ 19016

Ostatní účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.
Dotčený orgán:
 Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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