
  

 

 
 

Spis. zn.: UPDI-OPD0052/18                    Č. j.: UPDI-2505/18-OPDI-SPR/VV 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vítězslav Vacula              V Praze dne 24. 8. 2018 

        

  

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“),  

r o z h o d l 

 

podle ustanovení § 23c odst. 1 a 5 zákona o dráhách 

o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části, a to Lanové dráhy Větruše 

PB 15 v termínech: 

 

Dne 3. 9. 2018 od 8 hodin do 4. 9. 2018 do 22 hodin. 

Bude provedena pravidelná měsíční údržba a konzervace nosného lana dráhy 1 a pravidelný nácvik 

evakuace cestujících s IZS a konzervace nosného lana dráhy 2. 

 

Dne 29. 10. 2018 od 9 hodin do 2. 11. 2018 do 20 hodin. 

Budou provedeny plánované roční revize strojní a elektrické části lanové dráhy, magnetoinduktivní 

kontrola nosných lan, tažného a záchranného lana, roční servis dieselagregátu a následná měsíční 

údržba. 

 

Účastníci řízení: 

 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ 25013891, Ústí nad Labem, Revoluční 26,  

PSČ 40111 

 Statutární město Ústí nad Labem, IČ 00081531, Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad 

Labem 

O D Ů V O D N Ě N Í  

ÚPDI obdržel 6. 8. 2018 podání právnické osoby Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., se sídlem 

Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111, IČ 25013891, označené jako „Oznámení o návrhu 

omezení provozování Lanové dráhy Větruše PB 15“, č. j. 27450/2018/VPLD/17sle, ve věci omezení 

provozování Lanové dráhy Větruše PB 15 v Ústí nad Labem. Svým obsahem podání se jednalo o žádost 

o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části podle ustanovení § 23c odst. 1 

zákona o dráhách v termínech: 

 

Dne 3. 9. 2018 od 8 hodin do 4. 9. 2018 do 22 hodin. 

Bude provedena pravidelná měsíční údržba a konzervace nosného lana dráhy 1 a pravidelný nácvik 

evakuace cestujících s IZS a konzervace nosného lana dráhy 2. 

 

Dne 29. 10. 2018 od 9 hodin do 2. 11. 2018 do 20 hodin. 

Budou provedeny plánované roční revize strojní a elektrické části lanové dráhy, magnetoinduktivní 

kontrola nosných lan, tažného a záchranného lana, roční servis dieselagregátu a následná měsíční 

údržba. 
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Dnem doručení 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, které je ÚPDI 

vedeno podle ustanovení § 23c odst. 1 zákona o dráhách. ÚPDI následně oznámil pod č. j. UPDI-

2392/18-OPDI-SPR/VV ze dne 8. 8. 2018 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení. 

 

Dne 16. 8. 2018 vydal ÚPDI oznámení o ukončení dokazování, č. j. UPDI-2420/18-OPDI-SPR/VV, ve 

kterém sdělil všem účastníkům, že mají možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve 

smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výše 

uvedeného oznámení. Této možnosti v dané lhůtě nevyužil žádný z účastníků řízení. 

 

ÚPDI v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytl účastníkům řízení poučení o jejich 

základních procesních právech a povinnostech. Ze strany účastníků řízení nedošlo k podání námitky 

podjatosti úřední osoby, ani k jiným návrhům v rámci správního řízení. 

 

ÚPDI v provedeném řízení zjistil, že jsou splněny požadavky ustanovení § 23b zákona o dráhách pro 

schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části. Okruh účastníků řízení byl stanoven 

v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. Z výše popsaných důvodů rozhodl ÚPDI tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

P O U Č E N Í  

Proti tomuto rozhodnutí má podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení právo podat 

rozklad ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Rozklad se podle ustanovení § 152 odst. 1 

správního řádu podává k předsedovi ÚPDI, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1. 

 

 

 

 

            Ing. Vítězslav Vacula 

        oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

 

Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ 25013891, Ústí nad Labem, Revoluční 26,  

PSČ 40111 

 Statutární město Ústí nad Labem, IČ 00081531, Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad 

Labem 

 

Dotčený orgán: 

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