
  
 

 

 
Sp. zn: UPDI-OPD0015/17-6               Č.j.: UPDI- 185/17-OPDI-SPR/1 
         V Praze dne 3. července 2017 

R O Z H O D N U T Í  

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 na červenec a srpen 2017, resp. 
její části: 

 dráhy trolejbusové, v rozsahu celé trolejbusové dráhy v majetku provozovatele dráhy, 
z důvodu výměny opotřebených armatur výhybky a poškozeného trolejového vodiče v 
oblasti křižovatky ulic Důlce a Hrnčířská od 08. 07. 2017 od 00 hodin do 09. 07. 2017 
do 18 hodin. 

 dráhy trolejbusové, v rozsahu 5 linek 43, 51, 52, 55, 60 z důvodu výměny trolejového 
vodiče v ulici Mezní od 26. 08. 2017 od 06 hodin do 27. 08. 2017 do 18 hodin. 

Podmínky schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy: 
1. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zajistí splnění podmínky vyjádření  

Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku č.j.: 
MM/ODM/SÚ/47294/2017/Pav: „ za přerušenou drážní dopravu v rámci omezení 
trolejbusové dráhy bude na dotčených trolejbusových linkách, v souladu s ustanovením 
§ 18c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
zavedena náhradní autobusová doprava“. 

Účastníci řízení: 
 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO: 25013891, Revoluční 3088/26, Ústí 

nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
 Magistrát města Ústí nad Labem, IČ 00081531, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí 

nad Labem 
 Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Odůvodnění: 
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne 8. června 

2017 žádost právnické osoby Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ 25013891, 
Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (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-150/17-OPDI-SPR/1 zahájení řízení ve věci ve 
věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým účastníkům řízení.  
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Jelikož to bylo pro projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy nezbytné, 
vyzval (výzva č. j. UPDI-151/17-OPDI-SPR/1) ÚPDI provozovatele dráhy k doplnění žádosti 
o:  
 Vymezení časového období, na které je plán zpracován; 
 Rozsah omezení provozování drážní dopravy na dráze v podobě výčtu 5 trolejbusových 

linek, které budou přerušeny při výměně trolejového vodiče v ulici Mezní; 
 Doklad o projednání omezení provozování dráhy s vlastníkem dráhy, s dopravci, kteří 

na dotčené dráze provozují drážní dopravu, případně prohlášení že Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem a.s. je jediným provozovatelem drážní dopravy a vlastníkem celé 
dráhy; 

 Podklady prokazující projednání návrhu s Magistrátem města Ústí nad Labem, případně 
s jiným objednavatelem provozování veřejné dopravy. 

Dopisem ze dne 23. června 2017 doplnil provozovatel dráhy veškeré podklady 
požadované ve výzvě č. j. UPDI-151/17-OPDI-SPR/1. 

ÚPDI oznámením č.j. UPDI-166/17- OPDI-SPR/1 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.  

„otisk úředního razítka“              Ing. Pavel Kodym  
předseda Úřadu pro přístup       

k dopravní infrastruktuře  
 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO: 25013891, Revoluční 3088/26, Ústí 

nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
 Magistrát města Ústí nad Labem, IČ 00081531, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí 

nad Labem 
 Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
 Magistrát města Ústí nad Labem, IČ 00081531, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí 

nad Labem, Odbor dopravy a majetku 
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