
  

 

 

 

sp. zn.: UPDI-RPD0002/18 č. j.:  UPDI-2166/18-OPDI-SPR/AZ 

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Andrea Zemanská       V Praze dne 19. 7. 2018 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

U S N E S E N Í   

o  z a s t a v e n í  ř í z e n 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, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o dráhách“) ve věci žádosti o posouzení souladu  Prohlášení o dráze celostátní a  

o veřejně přístupných vlečkách provozovaných společností České dráhy, a. s., účinné od 9. 12. 

2017, se zákonem o dráhách, kterou podala právnická osoba Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, rozhodl takto: 

 

řízení vedené pod sp. zn. UPDI-RPD0002/18, se podle § 66 odst. 1 písm. g)  

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   

z a s t a v u j e  

 

Účastníci řízení: 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,  

 IČ 70994234 

• České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 1222/12, IČ 70994226 

• Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice, 

IČ 00216275 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Dne 23. 1. 2018 byla Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) doručena 

žádost nazvaná „Návrh Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, dle ustanovení § 34e 

odst. 1 zákona o dráhách na přezkum Prohlášení o dráze celostátní a o veřejně přístupných 

vlečkách provozovaných společností České dráhy, a. s., JŘ 2018/2019, č. j. 59306/2017 

s účinností od 9. 12. 2017“. Dnem doručení  bylo současně zahájeno řízení o žádosti ve smyslu 

§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“). 

V průběhu vedeného řízení bylo zjištěno, že účastník řízení, který je nadán oprávněním k vydání 

prohlášení o dráze ve smyslu  § 33 zákona o dráhách, vydal dne 21. 6. 2018 nové Prohlášení o 

dráze celostátní a o veřejně přístupných vlečkách provozovaných společností České dráhy, a. s. 

(JŘ 2018/2019), č. j. sddf/0028/18 (DFJP)  a  č .j. 59306/2017 (ČD), (dále jen „nové Prohlášení“) 

a zveřejnil jej způsobem umožňující dálkový přístup.  

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 

www.updi.cz 
 



 
 

Protože toto nové Prohlášení doznalo tak zásadních úprav textu, včetně kapitol napadených 

návrhem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČ 70994234, (dále jen „SŽDC“) ze dne 23. 1. 2018, stala se žádost zjevně bezpředmětnou, neboť 

napadený text již v podobě, v jaké byl v době podání návrhu, neexistuje. 

V souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti 

usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. Správní orgán v tom případě 

vydá usnesení o zastavení řízení v té části žádosti, na kterou výše uvedené ustanovení dopadá. 

S ohledem na výše uvedené dospěl Úřad k závěru, že posouzení souladu Prohlášení o dráze 

celostátní a  o veřejně přístupných vlečkách provozovaných společností České dráhy, a. s., účinné 

od 9. 12. 2017 se zákonem o dráhách ve smyslu návrhu SŽDC nelze provést, a proto s ohledem 

na § 34e  zákona o dráhách rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í  

Proti tomuto usnesení lze podle § 152 ve spojení s § 76 odst. 5 a § 81 a násl. správního řádu podat 

rozklad u Úřadu se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1 ve lhůtě do 15 dnů. Lhůta pro 

podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení 

rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. 

Podání rozkladu proti tomuto usnesení nemá v souladu § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 

účinek. 
 

 

 

 
Mgr. Andrea Zemanská 

oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

Usnesení o zastavení řízení se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po 

dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňující dálkový 

přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 2 

správního řádu. 

 

Vyvěšeno dne:  19. 7. 2018      Sejmuto dne:  

Na úřední desce Úřadu bude vyvěšeno od 19. 7. 2018 do 3. 8. 2018 

 

 
Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČ 70994234 

• České dráhy, a.s., nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 

• Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice, 

IČ 00216275 

Ostatní účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 

 

Dotčený orgán: 

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