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ROZHODNUTÍ
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) 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
podle ustanovení § 23c odst. 1 a 6 zákona o dráhách
o schválení změny plánu omezení provozování dráhy
na trati Přerov – Česká Třebová, v dopravně ŽST Olomouc
v souhrnném termínu 3. 5. – 12. 5. 2020
Účastníci řízení:















Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234
ARRIVA vlaky s.r.o., Křižíkova 148/34, 18600 Praha 8, IČO:28955196
Cargo Motion s.r.o., Vinařického 116/15, 70200 Ostrava, IČO:28270304
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO:70994226
ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7, IČO:28196678
DB Cargo Czechia s.r.o., Hlubinská 1378/36, 70200 Ostrava, IČO:25785419
Leo Express s.r.o., Řehořova 908/4, 13000 Praha 3, IČO:06661572
PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava,
IČO:47675977
RegioJet a.s., náměstí Svobody 86/17, 60200 Brno, IČO:28333187
RM LINES, a.s., Jednoty 1931/, 35601 Sokolov, IČO:27274489
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov,
IČO:64049701
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO:66003008
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, IČO:72556064
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, IČO:60609460
Odůvodnění:

Úřad obdržel dne 3. dubna 2020 podání právnické osoby Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 (dále jen „žadatel“) označené jako „Žádost
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o změnu plánu výluk“, č. j. 21203/2020-SŽ-GŘ-O12, ve věci schválení změny plánu omezení
provozování dráhy na trati Přerov – Česká Třebová, v dopravně ŽST Olomouc, v rozsahu:
a) ŽST Olomouc hlavní nádraží osobní nádraží: 16. staniční kolej pouze s trolejovým
vedením, 4a. staniční kolej včetně trolejového vedení,
v termínu 3. 5. – 7. 5. 2020
b) ŽST Olomouc přednádraží: 204c. staniční kolej bez trolejového vedení
226., 228., 230., 232., 234., 236., 238., 240., staniční kolej bez trolejového vedení částečně
od začátku výhybky č.: 417 po km 84,750,
kolejové výhybky č.:402, 406, 405, 409, 411, 413, 414, 416, 417
v termínu 9. 5. – 10. 5. 2020
c) ŽST Olomouc přednádraží: 224b. staniční kolej bez trolejového vedení,
224., 242., 244., 246., 248., 250., 252., 254., 256. staniční kolej bez trolejového vedení
částečně od začátku výhybky č.: 415 po km 84,750,
kolejové výhybky č.: 401, 403, 404, 406, 407, 408, 410, 412, 415
v termínu 11. 5. – 12. 5. 2020
Důvodem omezení je u bodu a) oprava havarijního stavu koleje č. 4a, dle b) a c) úprava
geometrického profilu koleje, oprava železničního svršku, výměna pražců, kolejnic, zřízení
bezstykové koleje.
Omezení kapacity dráhy bude dle bodu a) nemožné obsluhovat vlečky AMD, Solné mlýny
Olomouc, SSHR. Přes napěťově vyloučené úseky jízdy vlaků elektrické trakce se staženými sběrači
nebo s nasazením lokomotivy nezávislé trakce. Dle bodů b) a c) výluka pouze omezuje posun na
spádovišti- bez vlivu na dopravu vlaků po kolejích.
Výluky dle bodů a), b), c) nebyly zařazeny v ročním výlukovém plánu na rok 2020. Zhotovitel
požádal z důvodu dodatečně zjištěných opravných prací kvůli odstranění havarijního stavu
o prodloužení výluk
Dnem doručení podání, tj. 3. dubna 2020, bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci předmětné řízení, které je Úřadem vedeno podle
ustanovení § 23c odst. 1 a 6 zákona o dráhách. Protože byly splněny podmínky pro vedení řízení
o žádosti, Úřad následně oznámil pod č. j. UPDI-1430/20/BL ze dne 6. dubna 2020 zahájení řízení
všem známým účastníkům.
Dne 14. dubna 2020 vydal Úřad oznámení o ukončení dokazování pod č. j. UPDI-1500/20/BL , ve
kterém sdělil všem účastníkům řízení, že mají možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti v dané lhůtě nevyužil
žádný z účastníků řízení.
Úřad 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.
Po shromáždění nezbytných podkladů má Úřad za to, že nelze pochybovat o skutečnosti, že
k omezení provozování dráhy dojde na dobu nezbytně nutnou, v nezbytně nutném rozsahu z důvodů
uvedených v ustanovení § 23b odst. 1 zákona o dráhách. Úřad dále shledal, že změna plánu
omezení provozování dráhy obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 23b odst. 3
zákona o dráhách. Provozovatel dráhy doložil projednání omezení provozování dráhy s dotčenými
dopravci, dotčenými kraji a s Ministerstvem dopravy na regionální výlukové poradě v Přerově dne
10. března 2020 a dále doložil souhlasná stanoviska dopravců písemnou formou.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 správního řádu.

Protože jsou splněny požadavky ustanovení § 23b zákona o dráhách pro schválení plánu omezení
provozování dráhy nebo její části, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Poučení:
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. O podaném rozkladu rozhoduje
předseda Úřadu na návrh rozkladové komise. Rozklad se podle ustanovení § 152 odst. 1 správního
řádu podává k rukám předsedy Úřadu se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1.
Mgr. Andrea Zemanská
vedoucí oddělení přístupu ke dráze
odboru přístupu k dopravní infrastruktuře
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 PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Hornopolní 3314/38, 70200 Ostrava,
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 RegioJet a.s., náměstí Svobody 86/17, 60200 Brno, IČO:28333187
 RM LINES, a.s., Jednoty 1931/, 35601 Sokolov, IČO:27274489
 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov, IČ:64049701
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO:66003008
 Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková
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 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, IČO:60609460
Dotčený orgán:
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, IČO:61379425

