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*UPDIX000N909* 
UPDIX000N909 

 
sp. zn. OPD038/22        č. j. UPDI-1062/22/BL 
oprávněná úřední osoba: Boďo Luděk Ing.    Praha 31. března 2022 
  
 
 

      R O Z H O D N U T Í  

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle 
ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a v souladu s ustanovením § 70  zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád 

 
r o z h o d l  

 
o opravě zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí č. j. UPDI-0928/22/BL ze dne 22. 3. 2022,  

takto:    
 

ve výrokové části rozhodnutí se mezi účastníky řízení doplňují: 
 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 ČD Cargo, a.s., IČO: 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 
 Retrack Czech s. r. o., Matyášova2215, 56002 Česká Třebová  

 
Ve všech ostatních částech se rozhodnutí nemění. 

 
                                                                Odůvodnění: 
 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,  jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech 
drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona o dráhách,  zjistil až dne 21. 3. 2022, že žadatel ve svém 
podání označeném „Žádost o schválení změn plánu omezení provozování dráhy na měsíc květen 
2022 “ č. j. 14797/2022-SŽDC-GŘ-O12, ze dne 16. 2. 2022, uvedl i výše jmenované účastníky 
řízení, kteří administrativní chybou nebyli do řízení vedeného pod sp. zn. OPD 038/22 zahrnuti. 
Toto pochybení bylo zhojeno odesláním oznámení zahájení řízení dne 21. 3. 2022 a ukončením 
dokazování ze dne 23. 3. 2022, a to při zachování všech práv a lhůt těchto účastníků řízení.  
Rozhodnutí č. j. UPDI-0928/22/BL ze dne 22. 3. 2022, které bylo vydáno s ohledem na velký počet 
účastníků řízení a doručování do zahraničí v termínu, jenž odpovídal procesnímu postupu a 
stanoveným lhůtám řízení, je proto opraveno tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád opravu zřejmých nesprávností 
v písemném vyhotovení rozhodnutí provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Prvním úkonem 
správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí.  

 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí má podle ustanovení § 70 zákona č.500/2004 Sb. správní řád účastník 
řízení právo podat rozklad ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O podaném rozkladu 
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rozhoduje předseda Úřadu na návrh rozkladové komise. Rozklad se podle ustanovení § 152 odst. 1 
správního řádu podává k předsedovi Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře se sídlem 
Myslíkova 171/31, 110 00 Praha1. 
 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1. rozhodnutí č. j. UPDI-0928/22/BL ze dne 22. března. 2022 o schválení změny plánu 
omezení provozování dráhy na květen roku 2022 

2. přehled projednaných výluk  SŽ na měsíc květen 2022 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Účastníci řízení:  

 České dráhy, a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 ČD Cargo, a.s., IČO: 28196678, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 
 Retrack Czech s. r. o., Matyášova2215, 56002 Česká Třebová  

Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 

 
 
 


		2022-03-31T10:41:32+0000
	Not specified




