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oprávněná úřední osoba: Myslivec Tomáš Mgr.   Praha 3. července 2020 

O Z N Á M E N Í  O  U K O N Č E N Í  D O K A Z O V Á N Í  

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 dne 27. března 2020 podání právnické osoby RegioJet a.s., IČO: 
28333187, se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, zastoupené JUDr. Ondřejem 
Doležalem, advokátem advokátní kanceláře Doležal & Partners s.r.o., označené Návrh k prověření 
zákonnosti článku 4.5 a 4.4.1 Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platného pro 
přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 účinné od 12. 12. 2019, ve znění změny č. 1 
účinné od 17. 01. 2020 (dále jen „podání“) a dne 9. dubna 2020 podání právnické osoby RegioJet 
a.s., IČO: 28333187, se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, zastoupené JUDr. 
Ondřejem Doležalem, advokátem advokátní kanceláře Doležal & Partners s.r.o., označené Doplnění 
návrhu k prověření zákonnosti článku 4.5 a 4.4.1 Prohlášení o dráze celostátní a dráhách 
regionálních platného pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 účinné od 12. 12. 
2019, ve znění změny č. 1 účinné od 17. 01. 2020 a změny č. 2 účinné od 08. 04. 2020, ze dne 27. 
03. 2020 (dále jen „doplnění podání“). 

Dnem doručení podání a dnem doručení doplnění podání byla podle § 44 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), zahájena v těchto věcech předmětná řízení. 

Protože se obě žádosti vztahují k procesům přidělování kapacity dráhy pro období platnosti jízdního 
řádu 2021, jsou naplněny důvody pro postup podle § 140 správního řádu. 

 Úřad v souladu s procesní ekonomikou zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu obě řízení 
usnesením ze dne 3. 7. 2020 č. j. UPDI-2607/20/MT spojil pod sp. zn. RPD001/20 a účastníky 
o tom tímto vyrozumívá. 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu máte jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve 
věci možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to včetně způsobu jejich opatření, případně 
navrhnout jejich doplnění do spisu sp. zn. RPD001/20 v sídle Úřadu, v době od 9:00 do 14:00 
hodin, v pátek od 9:00 do 12:00 hodin, avšak pouze po předchozí domluvě, a to nejpozději do 5 dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení. 
 
 
 

 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 
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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 ustanovení § 27 odst. 2 správního 
řádu. 

 

Vyvěšeno dne:  3. 7. 2020      Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu bude vyvěšeno od 3. 7. 2020 do 18. 7. 2020 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě: 

 Doležal Ondřej, JUDr., advokát, Koliště 1912/13, 602 00 Brno 2 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 
Dotčený orgán: 

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