
  

 

  

 

Sp. zn: UPDI-OPD0007/18                               Č.j.: UPDI-634/18-OPDI-SPR/UJ 

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Jana Urbancová Urdová        V Praze dne 13. 3. 2018 

 
 

ROZHODNUTÍ  

 

 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) jako orgán příslušný 

k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),  

 

 

rozhodl 

podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách  

 

o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy, resp. její části: 

 

„Vlečka Beck International“ (ÚP/1997/2133) 

 

Omezení provozu dráhy je schváleno na dobu nezbytně nutnou, 

potřebnou k odstranění překážek, tj. do 15. 4. 2018. 

 

 

Účastníci řízení: 

• CZ Logistics, s.r.o., IČ: 62957937, Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

• Beck International, s.r.o., IČ: 62741438, Blatecká 3344, 276 01 Mělník 

 

 

Odůvodnění: 

 

ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne 30. 1. 

2018 podání právnické osoby CZ Logistics, s.r.o., IČ: 62957937, se sídlem Semanínská 580, 

560 02 Česká Třebová, (dále jen „provozovatel dráhy“). 

 

Dnem doručení podání bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci 

předmětné řízení. ÚPDI oznámil pod čj. UPDI - 361/18-OPDI-SPR/JU ze dne 15. 2. 2018 

zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým 

účastníkům řízení. Současně ÚPDI vyzval podáním čj. UPDI-0362/18-OPDI-SPR/JU 

provozovatele dráhy k doplnění podkladů. Provozovatel dráhy podání doplnil a uvedl že 

- opakovaně vyzýval vlastníka vlečky, tj. firmu Beck International, s.r.o. k odstranění 

závad na dráze – vlečce /závady byly jednoznačně stanoveny ve výsledném protokolu o 

výkonu státního dozoru na dráhách č.j. DUCR-70379/17/Jp/  

- omezení bude trvat po dobu nezbytně nutnou a plán omezení provozování dráhy je 

zpracován do 15. 4. 2018 

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 

www.updi.cz 



 
 

Zároveň s výzvou k doložení podkladů, bylo správní řízení, podle § 64 odst. 1 správního řádu 

přerušeno. Po doplnění podkladů bylo dopisem č. j.: UPDI-0477/18-OPD-SPR/UJ oznámeno 

pokračování v řízení. ÚPDI písemností č. j. UPDI-568/18-OPDI-SPR/JU ze dne 5. 3. 2018 

sdělil všem účastníkům, že mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení tohoto 

oznámení. Této možnosti v dané lhůtě nevyužil žádný z účastníků řízení. 

 

ÚPDI v provedeném řízení zjistil, že z předložené dokumentace vyplývá, že k omezení 

provozování dráhy dojde na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu z důvodů 

uvedených v ustanovení § 23b  odst. 1 zákona o dráhách. ÚPDI dále zjistil, že návrh změny 

plánu omezení provozování dráhy obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 23b odst. 3 

zákona o dráhách. Provozovatel dráhy dopisem zn. 521/2018/CZL/PT ze dne  3. 2. 2018 sdělil 

vlastníkovi dráhy informaci o potřebném omezení provozování dráhy, ten na toto sdělení 

nereagoval. Tím provozovatel fakticky naplnil zákonnou podmínku projednání omezení 

provozování dráhy s vlastníkem. V současné době není na vlečce uzavřena smlouva s žádným 

dopravcem. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Z výše popsaných 

důvodů rozhodl ÚPDI tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi ÚPDI 

prostřednictvím odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, 

ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Andrea Zemanská 

    oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

• CZ Logistics, s.r.o., IČ: 62957937, Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

• Beck International, s.r.o., IČ: 62741438, Blatecká 3344, 276 01 Mělník 

 

Dotčený orgán: 

 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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