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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy
ve věcech drah, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákona
o dráhách“), obdržel dne 12. dubna 2022 podání Svazu osobních železničních dopravců, z. s.,
IČO: 14224500 se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00, Praha 8, (dále jen „SVOD Bohemia“),
označené jako námitka proti Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních.
Svým obsahem jde o návrh žadatele na posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách
regionálních platného pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 2023, účinného od
11. prosince 2021, č. j. 163021/2021-SŽ-GŘ-O5, zveřejněného dne 7. prosince 2021 (dále jen
„Prohlášení 2023“) se zákonem o dráhách, resp. s vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává
dopravní řád drah.
Úřad tímto oznamuje, že na základě výše uvedeného návrhu bylo dnem doručení podání, podle
ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájeno řízení
ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platného pro
přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 2023, se zákonem o dráhách,
v rozsahu druhého odstavce čl. 4.3.2,
které je Úřadem vedeno podle ustanovení § 34e zákona o dráhách a byl v této věci založen spis
RPD 001/22.
Úřad vyzval dne 22. 4. 2022 pod č. j. UPDI-1331/22/ZA navrhovatele k zaplacení poplatku podle
položky 59a bod b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (vydání rozhodnutí
o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách). Po jeho úhradě dne 27. 4. 2022, odpadla
překážka, pro niž by bylo mohlo být řízení zastaveno a Úřad oznamuje zahájení řízení.
Do spisu a podkladů řízení lze nahlédnout u Úřadu vždy od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 14.00
hodin, v pátek od 9.00 do 12.00 hodin, nejlépe po předchozí domluvě.
Úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení následující
poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni:
- namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud
účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku
neuplatnil;
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí;
- vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim Úřad informace o řízení,
nestanoví-li správní řád jinak;
- nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy
a právo na to, aby Úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí;
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činit podání;
žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony;
před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům; to se netýká účastníka, který se
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal;
zvolit si zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně
do protokolu u správního orgánu.

Účastníci řízení jsou zejména povinni poskytovat Úřadu veškerou potřebnou součinnost při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (ustanovení § 50 správního řádu) a označit důkazy
na podporu svých tvrzení (ustanovení § 52 správního řádu).
Úřad podle § 57a odst. 3 zákona o dráhách umožňuje Drážnímu úřadu, dotčenému orgánu, aby se
v řízení vyjádřil ve lhůtě 5 dní od doručení tohoto oznámení.

Mgr. Andrea Zemanská
vedoucí oddělení přístupu ke dráze
odboru přístupu k dopravní infrastruktuře

Oznámení zahájení správního řízení 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, zejména všem žadatelům dle čl. 3 odst. 19 směrnice 2012/34/EU.
Vyvěšeno dne: 29. 4. 2022

Sejmuto dne:

Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 29. 4. 2022 do 14. 5. 2022

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
 Svaz osobních železničních dopravců, z. s., IČO: 14224500 Křižíkova 148/34, 186 00, Praha 8
Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou
Dotčený orgán:
 Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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