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Sp. zn: UPDI-OPD0001/17-4
V Praze dne 31. května 2017

Č.j.: UPDI- 107/17-OPDI-SPR/1

ROZHODNUTÍ
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) 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“)
rozhodl
podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách
o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy, resp. její části:





















Úsek Sokolovská (U Balabenky –Balabenka) v termínu 1. dubna 2017 až 12. dubna
2017,
Úsek Na Žertvách – U Balabenky v termínu 12. dubna 2017 až 27. května 2017,
Úsek Na Žertvách –Zenklova v termínu 22. dubna 2017 až 24. dubna2017,
Úsek Vinohradská – Želivského v termínu 5. května 2017 až 9. května 2017,
Úsek Sokolovská (U Balabenky – Zenklova) v termínu 27. května 2017 až 1. července
2017,
Úsek Karlovo náměstí – x Na Morání v termínu 24. června 2017 až 26. června 2016,
Úsek Ohrada – Nákladové nádraží (po lince č. 9) v termínu 1. července 2017 až 20.
července 2017,
Úsek Zenklova (Sokolovská – Na Žertvách) v termínu 10. července 2017 až 1. srpna
2017,
Úsek Klapkova (Březiněveská – Vozovna Kobylisy) v termínu 1. července 2017 až 31.
srpna 2017,
Úsek Libeňský Most – Zenklova (výtah – metro) v termínu 08. – 09 2017 (1 týden),
Úsek Nábř. E. Beneše (Štefánikův most – Čechův most) v termínu 1. srpna 2017 až 9.
srpna 2017,
Úsek Antonínská v termínu 9. srpna 2017 až 2. září 2017,
Úsek Albertov – Otakarova v termínu 2. září 2017 až 9. prosince 2017,
Úsek Komoko v termínu 29. září 2017 až 1. října 2017,
Úsek Střelničná v termínu 17. listopadu 2017 až 20. listopadu 2017,
Úsek Chotkova v termínu 25. listopadu 2017 až 4. prosince 2017,
Úsek Švehlova (podjezd Průmyslová – nádraží Hostivař) v termínu 9. prosince 2017 až
11. prosince 2017,
Úsek Metro C Florenc (nádraží Holešovice – Pražského povstání) v termínu 14. dubna
2017 až 18. dubna 2017,
Úsek Metro C Muzeum – I.P.Pavlova (Florenc- Pražského povstání) v termínu 1.
července 2017 až 10. července 2017,
Úsek Metro C Pražského povstání (Muzeum – Kačerov) v termínu 17. listopadu 2017 až
20. listopadu 2017.

Účastníci řízení:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, Sokolovská 217/42,
190 22 Praha 2

Hl město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01, IČ 00064581

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ
60437359
Odůvodnění:
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne 3. dubna
2017 žádost právnické osoby Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ
00005886, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 2 (dále jen „provozovatel dráhy“), o schválení
návrhu plánu omezení provozování dráhy, resp. její části ve výše uvedeném rozsahu. Dnem
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. ÚPDI
oznámil pod č.j. UPDI-20/17-OPDI-SPR/1 zahájení řízení ve věci ve věci schválení návrhu
plánu omezení provozování dráhy všem známým účastníkům řízení.
Jelikož to bylo pro projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy nezbytné,
vyzval (výzva č. j. UPDI-21/17-OPDI-SPR/1) ÚPDI provozovatele dráhy k doplnění žádosti o:
1. podklady prokazující projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy s vlastníkem
dráhy,
2. podklady prokazující projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy s dopravci,
provozujícími drážní dopravu na dotčených dráhách,
3. podklady prokazující projednání návrhu s Hlavním městem Praha,
4. podklad prokazující, že Ing. Ladislav Urbánek je oprávněn jednat jménem
provozovatele dráhy.
5. případně sdělení a doložení, že návrh plánu byl projednán se všemi zákonem
požadovanými subjekty dle ustanovení § 23b odst. 4 zákona o dráhách (za předpokladu,
že podklady uvedené v bodech 1 až 4 neexistují).
Na základě výše uvedené výzvy obdržel dne 18. dubna 2017 ÚPDI prohlášení
provozovatele dráhy, že:
1. Veškeré provozovaná tratě včetně dep a měníren jsou ve vlastnictví provozovatele
dráhy, s výjimkou tramvajové tratě Bráník – Modřany od úseku Bráník po ulici
Generála Šišky a s výjimkou tratí Myslbekova – Patočkova, Svatovítská – Letenské
náměstí a Partyzánská – Trojská. Tyto úseky jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy.
2. Veškeré provozované tratě speciální dráhy včetně dep a spojek v Praze jsou ve
vlastnictví provozovatele dráhy, který je současně jediným provozovatelem drážní
dopravy.
3. Lanová dráha Újezd – Petřín je ve vlastnictví provozovatele dráhy.
4. Provozovatel dráhy je současně i jediným provozovatelem drážní dopravy na těchto
dráhách.
Dne 20. dubna 2017 se vyjádřil účastník řízení, společnost Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy (dopis č.j. OMD/303/17/cis), která uvedla, že k předloženému
návrhu plánu omezení provozování dráhy tramvajové a metra na území hlavního města Prahy,
jejichž vlastníkem a provozovatelem dráhy i jediným společným provozovatelem drážní
dopravy je provozovatel dráhy, nemá připomínky. Tento účastník řízení současně doplnil, že
je v pozici objednatele drážní dopravy. Jinak nikdo z účastníků řízení nevznesl k plánu
omezení provozování dráhy námitky.
ÚPDI oznámením č.j. UPDI- 76/17-OPDI- SPR/VE sdělil všem účastníkům, že mají
možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního

řádu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení uvedeného oznámení. Této možnosti v dané
lhůtě nevyužil žádný z účastníků řízení.
ÚPDI v provedeném řízení zjistil, že jsou splněny požadavky § 23b zákona o dráhách
pro schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části. Okruh účastníků řízení
byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Z výše popsaných důvodů rozhodl ÚPDI tak,
jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi ÚPDI
prostřednictvím odboru přístupu k dopravní infrastruktuře, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
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