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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 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“), Vás
tímto v řízení
ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu
jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018 (dále jen „Prohlášení
2020“) se zákonem o dráhách,
vedeném pod sp. zn. UPDI-RPD0001/19
na základě § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) vyrozumívá,
že v řízení přerušeném současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti a výzvou k úhradě
správního poplatku,
se pokračuje.
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, (dále jen „Úřad“), obdržel dne 2. 1. 2019 žádost
právnické osoby KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 19016 Praha 9
- Koloděje, označenou Podání ve smyslu § 34e zákona 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.
Žádost však neobsahovala údaje o tom v čem je spatřován rozpor mezi Prohlášením 2020 a
zákonem o dráhách, ani nebyly označeny důkazy potřebné k jeho prokázání, což jsou podstatné
náležitosti žádosti. Dále nebyl uhrazen správní poplatek.
Správní orgán proto vyzval žadatele, aby ve stanovené lhůtě 5 pracovních dnů doplnil své podání
a uhradil ve stanovené výši správní poplatek, přičemž současně ve smyslu § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu Úřad na dobu, než bude žádost náležitě doplněna a uhrazen správní poplatek,
zahájené správní řízení přerušil.
Současně bylo ve výzvě uděleno poučení o tom, že nebude-li návrh doplněn ve stanovené lhůtě,
přistoupí správní orgán po uplynutí lhůty bez dalšího k zastavení správního řízení ve smyslu § 66
odst. 1 písm. c) správního řádu.
Vzhledem k tomu, že dne 10. 1. 2019 obdržel Úřad odpověď na výzvu a dne 14. 1. 2019 byla na
účet Úřadu připsána úhrada správního poplatku ve výši 1.000 Kč, odpadl důvod přerušení, a v
řízení se proto pokračuje.
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Vyrozumění 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 bude vyvěšeno od 1. 2. 2019 do 16. 2. 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,
 KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje.
Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou
Dotčený orgán:
 Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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