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OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ 
 
 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní 
správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen 
„zákon o dráhách“), obdržel návrhy na posouzení souladu Změny č. 2 Prohlášení o dráze celostátní 
a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 ze dne 1. 12. 2019, č. j. 
70522/2019-SŽDC-GŘ-O5 se zákonem o dráhách. 

 
Oznamujeme ukončení dokazování ve věci posouzení 

souladu Změny č. 2 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního 
řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 se zákonem o dráhách, v rozsahu: 

 
 přílohy „B“ - Nová tabulka C: Kategorie železničních stanic a zastávek dle přístupových 

cest pro cestující, 
 přílohy „C“ část C bod I.2 a I.3 - nové znění,  
 přílohy „C“ část C bod III.3 - nové znění textu, 
 přílohy „C“ část C bod IV-nové znění bodu – cena za použití přístupových komunikací pro 

cestující ve vlaku osobní dopravy, 
 přílohy „C“ část C bod V-nové znění bodu – Zpracování informací ve výpočetním systému 

IS KAPO a odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen za použití dráhy jízdou vlaku. 

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), máte jako účastník 
řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to 
včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění do spisu spisové značky  
RPD005/19 v sídle Úřadu, v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 14.00 hod, v pátek od 9.00 do 12.00 hod, 
po předchozí domluvě, ale nejpozději do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

 

 Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 
 

Oznámení o ukončení dokazování se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po 
dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 správního řádu. 
 
Vyvěšeno dne: 22. 5. 2020       Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 22. 5. 2020 do 6. 6. 2020 
 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení, jímž je v řízení doručováno jednotlivě podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 
 ARRIVA vlaky s.r.o., IČO 28955196, Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8  
 České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 11015 Praha 1 
 KŽC Doprava, s.r.o., Meinliova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 
Ostatní účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou. 
 
Dotčený orgán: 
 Drážní úřad, IČO 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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