
  
 

 

 
Sp. zn: UPDI-OPD0025/17-4                             Č.j.: UPDI- 797/17-OPDI-SPR/1 

  V Praze dne 17. 08. 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 resp. její části: 
 dráhy tramvajové (trať. č. 03 - Ostrava - Poruba) z důvodu kompletní rekonstrukce 

tramvajové tratě v úseku mezi zastávkami Nová Ves, vodárna - Svinov, mosty h.z. od 5.8. 
do 6.8.2017, 

 dráhy tramvajové (trať. č. 10 - Palkovského) z důvodu bourání silničního mostu 
na ul. Plzeňské vedoucí nad tramvajovou tratí na ul. Palkovskeho od 12.8. do 13. 8. 2017, 

 dráhy tramvajové (trať. č. 02 - Ostrava - Nová huť) z důvodu kompletní rekonstrukce 
tramvajové tratě v úseku mezi zastávkami Výstaviště - Hranečník od 22.8. do 31.8.2017, 

 dráhy tramvajové (trať. č. 10 - Palkovského) z důvodu bourání silničního mostu 
na ul. Plzeňské vedoucí nad tramvajovou tratí na ul. Palkovskeho od 26.8. do 27.8.2017, 

 dráhy trolejbusové (trať. č. 01 - Českobratrská) z důvodu kompletní rekonstrukce 
ul. Českobratrské v období od 1.8. do 31.8.2017. 

Účastníci řízení: 
 Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 
 EKOVA ELECTRIC a.s., IČO: 28642457, Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava Martinov 
 Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
 Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Odůvodnění: 
ÚPDI jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah obdržel dne 24. 07. 2017 

žádost právnické osoby Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (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-739/17-
OPDI-SPR/MM zahájení řízení ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem 
známým účastníkům řízení.  

ÚPDI oznámením č.j. UPDI-774/17-OPDI-SPR/MM 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. 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Myslíkova 171/31 
110 00 Praha 1 
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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, Myslíkova 171/31, 110 00 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 Ostrava a.s., IČ 61974757, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 
 EKOVA ELECTRIC a.s., IČO: 28642457, Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava Martinov 
 Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
 Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
 Magistrát města Ostravy, odbor, dopravy, IČ: 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 
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