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sp. zn. OPD023/20        č. j. UPDI-0757/20/ML 
oprávněná úřední osoba: Martinková Lucie    Praha 28. února 2020 

U S N E S E N 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, (dále jen „zákon o dráhách“) 
rozhodl  

o odložení věci 

 
podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) 
a dále na základě § 23c odst. 6 zákona o dráhách, ve věci podání společnosti České dráhy, a.s., 
IČO: 709 94 226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „ČD“),  
č. j. 116/20, týkající se omezení provozování dráhy na dráze/vlečce DKV Praha PP Praha 
Vršovice. 
 

Odůvodnění: 

Podle § 23c odst. 1 zákona o dráhách „Návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části 
schvaluje po jeho projednání na žádost provozovatele dráhy Úřad, jde-li o dráhu celostátní nebo 
regionální anebo veřejně přístupnou vlečku, nebo drážní správní úřad u ostatních drah….“ 

Ustanovení § 23c odst. 6 zákona o dráhách věta druhá uvádí, že „Odstavce 1 až 5 a § 23b odst. 2 až 
5 se nepoužijí na veřejně nepřístupnou vlečku.“  

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), obdržel dne 18. února 2020 podání ČD 
nazvané jako „Omezení provozování dráhy“. Protože z podání nebylo zřejmé, čeho se žadatel 
domáhá, tj. zda žádá o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy/veřejně přístupné vlečky 
podle § 23b  odst. 3 a 4 zákona o dráhách nebo podává oznámení ve smyslu ustanovení § 23c téhož 
zákona, byl vyzván k doplnění podání. 

Společnost ČD v odpovědi na výzvu doplnila projednání s dotčenými osobami, ale k charakteru 
dráhy/vlečky se nevyjádřila. Z vyjádření přídělce, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 
Pardubice, pak vyplývá, že na vlečku Vršovice je nahlíženo jako na vlečku veřejně 
nepřístupnou a tomuto tvrzení odpovídá i znění Prohlášení o dráze celostátní provozované 
společností České dráhy, a. s., účinné od 15. 12. 2019, aktualizované 11. 2. 2020, které je 
zveřejněno na webových stránkách přídělce. 

Znění výše zmiňovaných odstavců 1 až 5 (§ 23c) se týká kompetencí Úřadu nebo drážního 
správního úřadu k projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy, případně možností omezit 
provozování dráhy nebo její části z důvodů, které nejsou zahrnuty do schváleného plánu omezení. 
Protože odst. 6 tohoto § (viz výše) vylučuje v uvedené oblasti pravomoc Úřadu nebo drážního 
správního úřadu, není Úřad oprávněn o podání rozhodnout a k takovému rozhodnutí není 
příslušný ani žádný jiný správní orgán.  
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Podle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti není zahájeno a správní orgán věc 
usnesením odloží v případě, že bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný 
správní orgán. 

 

Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto usnesení lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode 
dne následujícího po dni, kdy bylo usnesení oznámeno. Rozklad se podává k předsedovi Úřadu se 
sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1 a rozhoduje o něm předseda Úřadu. S ohledem na § 76 
odst. 5 správního řádu rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek. 

 
 

 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
 

vedoucí oddělení přístupu ke dráze 
odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 
  

Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 

 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČO:70994226 
 ARRIVA vlaky s.r.o.,  Křižíkova 148/34,  18600 Praha 8, IČO:28955196 
 AŽD Praha s.r.o.,  Žirovnická 3146/2,  10600 Praha 10, IČO:48029483 
 Cargo Motion s.r.o.,  Vinařického 116/15,  70200 Ostrava, IČO:28270304 
 CityRail, a.s.,  Magistrů 202/16,  14000 Praha 4, IČO:24199010 
 CZ Logistics, s.r.o.,  Semanínská 580,  56002 Česká Třebová, IČO:62957937 
 ČD Cargo, a.s.,  Jankovcova 1569/2c,  17000 Praha 7, IČO:28196678 
 Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka,  Oldřichovská 696,  46334 Hrádek nad 

Nisou, IČO:29018889 
 Elektrizace železnic Praha a.s.,  náměstí Hrdinů 1693/4a,  14000 Praha 4, IČO:47115921 
 GJW Praha spol. s r.o.,  Mezitraťová 137/46,  19800 Praha 9, IČO:41192869 
 IDS CARGO a.s.,  Albertova 229/21,  77900 Olomouc, IČO:27820017 
 KK - provoz a opravy lok. s.r.o.,  75353 Býškovice 108, IČO:25834282 
 Kladenská dopravní a strojní s.r.o.,  Wolkerova 2766,  27201 Kladno, IČO:28170679 
 KŽC Doprava, s.r.o.,  Meinlinova 336/1a,  19016 Praha 9, IČO:27423069 
 Leo Express Global a.s.,  Řehořova 908/4,  13000 Praha 3, IČO:29016002 
 LokoTrain s.r.o.,  Školní 353,  56002 Česká Třebová, IČO:28903811 
 MBM rail s.r.o.,  Žižkova 595,  55101 Jaroměř, IČO:25277171 
 METRANS Rail s.r.o.,  Podleská 926/5,  10400 Praha 10, IČO:26361485 
 Puš s.r.o.,  Bezručova 1665,  54401 Dvůr Králové nad Labem, IČO:48154547 
 RegioJet a.s.,  náměstí Svobody 86/17,  60200 Brno, IČO:28333187 
 RETROLOK s.r.o.,  Nádražní 279/1,  15000 Praha 5, IČO:24830275 
 S u b t e r r a a.s.,  Koželužská 2246/5,  18000 Praha 8, IČO:45309612 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO:70994234 



 

 

 TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika,  Pražákova 1008/69,  63900 Brno, 
IČO:02765055 

 VÍTKOVICKÁ  DOPRAVA a.s.,  1. máje 3302/102a,  70300 Ostrava, IČO:25909339 
 WTT s.r.o., 39701 Drhovle 56, IČO:02732858 
 Ministerstvo dopravy,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČO:66003008 
 Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID),  Rytířská 406/10,  11000 

Praha 1, IČO:60437359 
 Univerzita Pardubice,  Studentská 95,  53009 Pardubice, IČO:00216275 

 
Dotčený orgán: 

 Drážní úřad,  Wilsonova 300/8,  11000 Praha 2, IČO:61379425 
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