
  

 

 
 

Spis. zn.: UPDI-OPD0011/18                    Č. j.: UPDI-0714/18-OPDI-SPR/VV 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vítězslav Vacula              V Praze dne 16. 3. 2018 

        

  

R O Z H O D N U T Í  

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 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“),  

r o z h o d l 

 

podle ustanovení § 23c odst. 1 a 5 zákona o dráhách 

o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části, a to v rozsahu: omezení 

provozování dráhy v železniční stanici Beroun osobní nádraží 

 prostor: 

- staniční kolej č. 2 bez TV, zhlaví karlštejnské od návěstidla Sc2 po námezník výhybky 

č.15b v dopravně Beroun osobní nádraží; 

- staniční kolej č. 4 bez TV, zhlaví karlštejnské od náv. Sc4 po námezník výhybky č. 13  

v dopravně Beroun osobní nádraží; 

-  staniční kolej č. 6 bez TV, zhlaví karlštejnské od návěstidla Sc6 po námezník výhybky  
č. 22 a po námezník výhybky č. 27 v dopravně Beroun osobní nádraží; 

-  staniční kolej č. 8 bez TV, zhlaví karlštejnské v linii od návěstidla Sc8 - námezník výhybky č. 

27 - námezník výhybky č. 26 - po námezník výhybky č. 19 v dopravně Beroun osobní nádraží; 

- staniční kolej č. 4b bez TV, zhlaví střední od návěstidla Lc2, Lc4, Lc6, Lc8 po návěstidlo Sc2S 

v dopravně Beroun osobní nádraží; 

- staniční kolej č. 2S bez TV, zhlaví zdické od návěstidla Lc2S do km 40,550 v dopravně Beroun 

osobní nádraží; 

- staniční koleje č. 2, 2a, 4, 6, 6a, 8a, 8,10a, 10b, 12b, 14, 2S jen TV, napěťově od vložené izolace 

P12 (km 38,360) po vloženou izolaci P19 (km 40,575) v dopravně Beroun osobní nádraží; 

 

 rozsah a termín: 

120 dní nepřetržitě v termínu 18. 4. 2018 - 15. 8. 2018; 

 

 důvod omezení: 

rekonstrukce sudé kolejové skupiny v rámci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův 

Dvůr II. etapa". 

 

Železniční doprava v ŽST Beroun po dobu výluky bude provozována po nevyloučených staničních 

kolejích.  

 

Drážní doprava bude omezena tak, jízdy vlaků budou probíhat po nevyloučených staničních 

kolejích, přičemž kapacita dráhy snížena na cca 50 %. 

 

Účastníci řízení: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, Praha 1 - Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

 České dráhy, a.s., IČ: 70994226, Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015 

 Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 

3314/38, PSČ 70262 

 ČD Cargo, a.s., IČ: 28196678, Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000 
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Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 
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 KŽC Doprava, s.r.o., IČ: 27423069, Praha 9 - Koloděje, Meinlinova 336, PSČ 19016 

 SD - Kolejová doprava, a.s., IČ: 25438107, Tušimice 7, 432 01 Kadaň 

 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., IČ: 64049701, Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov 

 Ministerstvo dopravy, IČ: 66003008, 11000 Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12 

 Hlavní město Praha, IČ: 00064581, 11000 Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2 

 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, IČ: 60437359, 11000 Praha - Staré 

Město, Rytířská 406/10 

 Středočeský kraj, IČ: 70891095, 15000 Praha - Smíchov, Zborovská 81/11 

 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 05792291, Rytířská 

406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1  

 Plzeňský kraj, IČ: 70890366, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18 

 POVED s. r. o., IČ: 29099846, Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň   

 

O D Ů V O D N Ě N Í  

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) obdržel dne 22. 2. 2018 podání právnické 

osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSČ 11000, IČ 70994234, označené jako „Žádost o změnu plánu výluk na trati Beroun os.n. – 

Plzeň hl.n.“, č. j. 18112/2018-SŽDC-GR-O11, ve věci schválení změn návrhu plánu omezení 

provozování dráhy v železniční stanici Beroun osobní nádraží: 

 prostor: 

- staniční kolej č. 2 bez TV, zhlaví karlštejnské od návěstidla Sc2 po námezník výhybky 

č.15b v dopravně Beroun osobní nádraží; 

- staniční kolej č. 4 bez TV, zhlaví karlštejnské od náv. Sc4 po námezník výhybky č. 13  

v dopravně Beroun osobní nádraží; 

-  staniční kolej č. 6 bez TV, zhlaví karlštejnské od návěstidla Sc6 po námezník výhybky  
č. 22 a po námezník výhybky č. 27 v dopravně Beroun osobní nádraží; 

-  staniční kolej č. 8 bez TV, zhlaví karlštejnské v linii od návěstidla Sc8 - námezník výhybky č. 

27 - námezník výhybky č. 26 - po námezník výhybky č. 19 v dopravně Beroun osobní nádraží; 

- staniční kolej č. 4b bez TV, zhlaví střední od návěstidla Lc2, Lc4, Lc6, Lc8 po návěstidlo Sc2S 

v dopravně Beroun osobní nádraží; 

- staniční kolej č. 2S bez TV, zhlaví zdické od návěstidla Lc2S do km 40,550 v dopravně Beroun 

osobní nádraží; 

- staniční koleje č. 2, 2a, 4, 6, 6a, 8a, 8,10a, 10b, 12b, 14, 2S jen TV, napěťově od vložené izolace 

P12 (km 38,360) po vloženou izolaci P19 (km 40,575) v dopravně Beroun osobní nádraží; 

 

 rozsah a termín: 

120 dní nepřetržitě v termínu 18. 4. 2018 - 15. 8. 2018; 

 

 důvod omezení: 

rekonstrukce sudé kolejové skupiny v rámci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův 

Dvůr II. etapa". 

 

Železniční doprava v ŽST Beroun po dobu výluky bude provozována po nevyloučených staničních 

kolejích.  

 

Drážní doprava bude omezena tak, jízdy vlaků budou probíhat po nevyloučených staničních 

kolejích, přičemž kapacita dráhy snížena na cca 50 %. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj


 
 

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, které je ÚPDI 

vedeno podle ustanovení § 23c odst. 1 a 5 zákona o dráhách. ÚPDI následně oznámil dne 27. 2. 2018 

pod č. j. UPDI-0484/18-OPDI-SPR/VV zahájení řízení všem známým účastníkům řízení. 

 

Dne 2. 3. 2018 zaslal ÚPDI výzvu účastníku řízení Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČ 70994234 k doplnění žádosti pod  

č. j. UPDI-0544/18-OPDI-SPR/AZ o projednání omezení dopravy na měsíční výlukové poradě konané 

dne 23. 2. 2018. Zápis z měsíční výlukové porady včetně podkladů, které byly rozeslány dopravcům  

a objednavatelům dopravy, byl ÚPDI doručen dne 5. 3. 2018. 

 

Omezení provozování dráhy v období byla částečně projednávána 7. 9. 2017 v rámci projednávání ročního 

plánu výluk 2018 s dopravci a objednavateli osobní dopravy a 23. 2. 2018 v rámci akce „Optimalizace trati 

Beroun (včetně) – Králův Dvůr“. V rámci podkladů na výlukovou poradu dne 23. 2. 2018 byla zaslána 

dotčeným dopravcům a objednavatelům dopravy informace o dřívějším zahájení tohoto omezení 

provozování dráhy již od 18. 4. 2018.  

 

Dne 7. 3. 2018 vydal ÚPDI oznámení o ukončení dokazování, č. j. UPDI-0610/18-OPDI-SPR/VV, ve 

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

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

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

ÚPDI v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytl účastníkům řízení poučení o jejich 

základních procesních právech a povinnostech. Ze strany účastníků řízení nedošlo k podání námitky 

podjatosti úřední osoby, ani k jiným návrhům v rámci správního řízení. 

ÚPDI v provedeném řízení zjistil, že jsou splněny požadavky ustanovení § 23b zákona o dráhách pro 

schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části. Okruh účastníků řízení byl stanoven  

v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. Z výše popsaných důvodů rozhodl ÚPDI tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

  

P O U Č E N Í  

Proti tomuto rozhodnutí má podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení právo podat 

rozklad ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Rozklad se podle ustanovení § 152 odst. 1 

správního řádu podává k předsedovi ÚPDI, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1. 

 

 

 

 

            Ing. Vítězslav Vacula 

        oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

 

Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, Praha 1 - Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

 České dráhy, a.s., IČ: 70994226, Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015 



 
 

 Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 

3314/38, PSČ 70262 

 ČD Cargo, a.s., IČ: 28196678, Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000 

 KŽC Doprava, s.r.o., IČ: 27423069, Praha 9 - Koloděje, Meinlinova 336, PSČ 19016 

 SD - Kolejová doprava, a.s., IČ: 25438107, Tušimice 7, 432 01 Kadaň 

 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., IČ: 64049701, Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov 

 Ministerstvo dopravy, IČ: 66003008, 11000 Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12 

 Hlavní město Praha, IČ: 00064581, 11000 Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2 

 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, IČ: 60437359, 11000 Praha - Staré 

Město, Rytířská 406/10 

 Středočeský kraj, IČ: 70891095, 15000 Praha - Smíchov, Zborovská 81/11 

 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 05792291, Rytířská 

406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1  

 Plzeňský kraj, IČ: 70890366, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18 

 POVED s. r. o., IČ: 29099846, Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň   

 

Dotčený orgán: 

 Drážní úřad, IČ: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
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