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sp. zn. OKO006/22  č. j. UPDI-3739/22/ZA 
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Andrea Zemanská                                         Praha 11. 11. 2022 

 
 

 
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 (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“), 
na návrh společnosti Metrans Rail s.r.o. IČO 26361485, se sídlem Podleská 926, 104 00 Praha 
10, dne 12. 7. 2022 podle § 34e zákona o dráhách zahájil řízení o posouzení souladu  
 Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2022 a 

pro jízdní řád 2022 účinného od 11. 12. 2020 ve znění změn, č. j. 80929/2020-SŽ-GŘ-O5,  
 Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2023 a 

pro jízdní řád 2023 účinného od 11. 12. 2021 ve znění změn, č. j. 163021/2021-SŽ-GŘ-O5,  
obě vydaná Správou železnic, státní organizací, se zákonem o dráhách,  
v rozsahu článku 6.2 Pravidla provozu. 
 
Protože v průběhu řízení obdržel Úřad vyjádření od regulačního subjektu dotčeného státu 
(Rakousko), vkládá Úřad příslušné dokumenty do spisu a opakovaně oznamuje ukončení 
dokazování. 
 
Úřad oznamuje, že v tomto správním řízení ukončil shromažďování podkladů pro vydání 
rozhodnutí. 
 
Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte jako účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním 
rozhodnutí ve věci k podkladům pro rozhodnutí, včetně způsobu jejich opatření, popřípadě 
navrhnout jejich doplnění do spisu sp. zn. OKO006/22 nejpozději do 5 dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení. Nahlédnout do spisu můžete v sídle Úřadu, nejlépe po předchozí domluvě. 
Úřední hodiny jsou od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 14:00 hodin, v pátek od 9:00 do 12:00 hodin. 
 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 
 
Oznámení 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:   11. 11. 2022     Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od  11. 11. 2022 do 26. 11. 2022 
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Rozdělovník 
Účastníci řízení, jímž je ve správním řízení doručováno jednotlivě podle § 27 odst. 1 
správního řádu:  
 Metrans Rail s.r.o. IČO 26361485, Podleská 926, 104 00 Praha 10 
 Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 
 
Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 a § 144 
správního řádu.  
 
Dotčený orgán: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, IČO: 61379425 
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