
  
 

 

 
Sp. zn: UPDI-OPD0032/17-6           Č.j.: UPDI-1244/17-OPDI-SPR/ MM 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Michaela Mácová V Praze dne 25. 09. 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: 

Dráha Úsek 
Linky 

dotčené 
omezením 

Důvod omezení Termín 

trolejbusová 
zast. Smetanova - Česká 
(Moravské nám. - Brandlova -
Žerotínovo náměstí) 

32, 34, 36 rekonstrukce horkovodu 
od 26.06.2017 
do 30.09.2017 

tramvajová 
zast. Nerudova - Tererova (ul. 
Kounicova - Jana Babáka) 

12 
rekonstrukce tramvajové 
tratě (jednokolejný 
provoz) 

od 01.07.2017 
do 01.09.2017 

trolejbusová 
zast. Sušilova - Spojovací (ul. 
Kounicova mezi ul. 
Zahradníkova a Tábor) 

34, 36 
rekonstrukce tramvajové 
tratě a povrchů 
komunikace 

od 01.07.2017 
do 03.09.2017 

tramvajová 
zast. Zemědělská - Čertova 
rokle (tř. Generála Píky) 

9, 11 
rekonstrukce tramvajové 
tratě 

od 01.07.2017 
do 01.09.2017 

tramvajová 
zast. Geislerova - Juliánov 
(ulice Líšeňská) 

9 
rekonstrukce tramvajové 
tratě 

od 01.07.2017 
do 01.09.2017 

trolejbusová 
zast. Tomkovo nám. - Židenice, 
kasárna (ul. Provazníkova - 
Karlova) 

25, 26 
rekonstrukce a přeložky 
inženýrských sítí 

od 01.07.2017 
do 01.09.2017 

trolejbusová 
zast. Masná - Tržní /Životského 
(ul. Křenová - Olomoucká) 

31, 33 
rekonstrukce 
železničního přejezdu 

od 05.07.2017 
do 08.07.2017 

tramvajová 
zast. Masná - Životského 
(ul. Křenová - Olomoucká) 

8, 9, 10 

rekonstrukce 
železničního přejezdu 
včetně křížení 
s tramvajovou tratí 

od 05.07.2017 
do 08.07.2017 

tramvajová 
zast. Moravské náměstí - 
Jugoslávská (ul. Milady 
Horákové) 

3, 5, 9 
odstranění havárie 
horkovodu 

od 14.07.2017 
do 16.07.2017 

trolejbusová 
zast. Bystrc, Černého 
(ul. Černého) 

30 
obnova živičných 
povrchů ve smyčce 

od 22.07.2017 
do 23.07.2017 
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Dráha Úsek 
Linky 

dotčené 
omezením 

Důvod omezení Termín 

trolejbusová zast. Barvičova (ul. Barvičova) 39 
obnova živičných 
povrchů ve smyčce 

od 12.08.2017 
do 13.08.2017 

trolejbusová 
manipulační trať 
v ul. Hladíkova - Mlýnská - 
Rumiště 

  
obnova živičných 
povrchů na komunikaci 
Hladíkova 

od 24.08.2017 
do 02.09.2017 

tramvajová 

zast. Nerudova - 
Technologický park (ulice 
Kounicova - Jana Babáka - 
Purkyňova) 

12 

dokončení rekonstrukce 
tramvajové tratě 
Kounicova - Jana 
Babáka (zrušení 
jednokolejného 
provozu), oprava 
tramvajové tratě 
v křižovatce Purkyňova 
x Skácelova 

od 02.09.2017 
do 03.09.2017 

trolejbusová 
zast. Přívrat - Slovanské 
náměstí (ul. Královopolská -
Skácelova) 

30 
oprava tramvajové tratě 
v křižovatce Purkyňova 
x Skácelova 

od 02.09.2017 
do 03.09.2017 

trolejbusová 
zast. Štursova - Přívrat 

(ul. Štursova - Kroftova) 
30, 36 

výkopové práce při 
napojení kanalizace 

od 02.09.2017 
do 03.09.2017 

trolejbusová 
zast. Vychodilova 
(ul. Vychodilova) 

34, 36 
výkopové práce při 
napojení kanalizace 

od 02.09.2017 
do 03.09.2017 

tramvajová 

zast. Vozovna Husovice -
Babická (ul. Nováčkova -
Dačického - Dukelská -
Valchařská) 

4 

výměna kolejnic 
v oblouku Nováčkova - 
Dačického; vložení 
kolejové výhybky 
na Tomkově náměstí 

od 09.09.2017 
do 10.09.2017 

trolejbusová 

zast. Vozovna Husovice -
Tomkovo náměstí 
(ul. Nováčkova - Dačického -
Dukelská) 

25, 26 

výměna kolejnic 
v oblouku Nováčkova - 
Dačického; vložení 
kolejové výhybky 
na Tomkově náměstí 

od 09.09.2017 
do 10.09.2017 

tramvajová 
zast. Tomkovo náměstí -
Babická (ul. Valchařská) 

4 
rekonstrukce 
inženýrských sítí 
a tramvajové tratě 

od 11.09.2017 
do 31.10.2018 

tramvajová 
zast. Hlavní nádraží - Masná 
(ulice Křenová) 

8, 9, 10 
rekonstrukce tramvajové 
tratě (jednokolejný 
provoz) 

od 16.09.2017 
do 30.11.2017 

trolejbusová 
zast. Životského - Vlhká směr 
centrum (ulice Křenová) 

31, 33 
rekonstrukce tramvajové 
tratě a povrchů 
komunikace 

od 16.09.2017 
do 26.11.2017 

tramvajová 
zast. Šilingrovo nám. -
Mendlovo nám. (ul. Pekařská) 

5, 6 výměna kolejnic 
od 16.09.2017 
do 17.09.2017 



 
 

Dráha Úsek 
Linky 

dotčené 
omezením 

Důvod omezení Termín 

tramvajová zast. Novolíšenská - Mifkova 8 výměna kolejnic 
od 23.09.2017 
do 24.09.2017 

tramvajová 
zast. Hlavní nádraží - Masná 
(ulice Křenová) 

8, 9, 10 
rekonstrukce tramvajové 
tratě (úplná výluka) 

od 28.09.2017 
do 01.10.2017 

tramvajová 
zast. Moravské náměstí -
Semilasso (ulice Lidická - 
Palackého) 

1, 6 výměna kolejnic 
od 14.10.2017 
do 15.10.2017 

tramvajová 
zast. Moravské náměstí -
Semilasso (ulice Lidická - 
Palackého) 

1, 6 výměna kolejnic 
od 21.10.2017 
do 22.10.2017 

tramvajová 
zast. Jugoslávská (ulice 
Jugoslávská) 

3 
výměna výhybek 
a kolejnic 

od 28.10.2017 
do 29.10.2017 

tramvajová 
zast. Mendlovo nám. - Pisárky 
(ulice Hlinky) 

1 
výměna a strojní 
podbíjení kolejnic, 
výměna výhybky 

od 04.11.2017 
do 05.11.2017 

tramvajová 
zast. Hlavní nádraží - Česká 
(ulice Masarykova) 

4, 9 výměna kolejnic 
od 11.11.2017 
do 12.11.2017 

tramvajová 
zast. Vojenská nemocnice -
Stará osada (ul. Bubeníčkova) 

2, 3 výměna kolejnic 
od 17.11.2017 
do 19.11.2017 

tramvajová 
zast. Bohunická - Modřice, 
smyčka (ulice Vídeňská) 

2 strojní podbíjení kolejí 
od 18.11.2017 
do 19.11.2017 

tramvajová 
zast. Hlavní nádraží - Masná 
(ulice Křenová) 

8, 9, 10 
rekonstrukce tramvajové 
tratě (úplná výluka) 

od 25.11.2017 
do 26.11.2017 

Účastníci řízení: 
 Dopravní podnik města Brna, a.s.,  IČ 25508881, Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Doručovací číslo: 65646 
 Magistrát města Brna, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-střed, Brno-

město 
 Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno-střed 

 

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

23. 08. 2017  žádost právnické osoby Dopravní podnik města Brna, a.s.,  IČ 255 08 881, 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646 (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-1146/17-OPDI-SPR/MM zahájení řízení 
ve věci ve věci schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy všem známým 
účastníkům řízení.  



 
 

Vzhledem k tomu, že žádost o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy 
neobsahovala veškeré náležitosti vyžadované zákonem o dráhách, byl provozovatel dráhy 
vyzván v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 k odstranění nedostatků žádosti, výzva 
č. j. UPDI-1148/17-OPDI-SPR/MM, a to podklady prokazující projednání návrhu 
s Magistrátem města Brna. 

Na základě výzvy UPDI-1148/17-OPDI-SPR/MM doplnil provozovatel dráhy souhlasné 
stanovisko Magistrátu města Brna č. j. D273/17 ze dne 14. 09. 2017.  

ÚPDI oznámením č.j. UPDI-1203/17-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. 

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.  

            Ing. Pavel Kodym  
předseda Úřadu pro přístup       

k dopravní infrastruktuře  
 
 

 „otisk úředního razítka“  
 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Dopravní podnik města Brna, a.s.,  IČ 25508881, Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 

Doručovací číslo: 65646 
 Magistrát města Brna, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-střed, Brno-

město 
 Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno-střed 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
 Magistrát města Brna, Odbor dopravy, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 

Brno-střed, Brno-město 
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