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V Y RO ZUM ĚN Í  

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) 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“), vydal dne 23. 9. 2020 rozhodnutí č. j.: UPDI-3430/20/ZA, ve věci posouzení souladu 
prohlášení o dráze se zákonem o dráhách, kterým nařídil předběžné opatření a současně téhož 
dne vydal usnesení o přerušení řízení č. j.: UPDI-3512/20/ZA. 

V zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí podal rozklad účastník řízení, a to Správa železnic, státní 
organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.  

  
Úřad všem účastníkům řízení v příloze zasílá stejnopis rozkladu a současně podle § 86 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), účastníky řízení vyzývá, aby se 
k rozkladu vyjádřili ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto vyrozumění. 

Protože podaný rozklad obsahuje i text jiného samostatného podání, upozorňuje Úřad na tuto 
skutečnost, aby bylo účastníkům řízení zřejmé, k jakému textu je jejich vyjádření přípustné. 

 

Mgr. Andrea Zemanská 
ved. oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

 

Příloha: 
 Rozklad Správy železnic, státní organizace, č. j. 69198/2020-SŽ-GŘ-O25 ze dne 23. 9. 2020 

 
 
Vyrozumění 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 § 27 odst. 2 správního řádu.  
 
 
Vyvěšeno dne:       13. 10. 2020                                                               Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 13. 10. 2020 do 28. 10. 2020 
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Rozdělovník 
Účastníci řízení: 

 CityRail, a.s., IČO: 24199010, Magistrů 202/16, 140 00 Praha 4 
 Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

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