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sp. zn.: RPD003/20  č. j.: UPDI-2587/20/ZA 
oprávněná úřední osoba:  Mgr. Andrea Zemanská Praha 3. 7. 2020 

 
 

 

V Y R O Z U M Ě 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 podání společnosti CityRail, a.s., IČO: 24199010, se sídlem Magistrů 
202/16, Michle, 140 00 Praha 4, označené Návrh na vydání rozhodnutí ve věci rozporu Prohlášení o dráze 
celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 vydaného Správou 
železnic, státní organizací, (IČ: 70994234) ve znění změny č. 3 ze dne 16. 1. 2020, č. j. 2519/2020-SŽDC-
GŘ-O5, se zákonem (§ 34e odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v účinném znění), Návrh na vydání 
předběžného opatření. 
Následně, dne 10. 6. 2020, Úřad oznámil pod č. j. UPDI-2266/20/GP, zahájení řízení ve věci 
posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2021 
a pro jízdní řád 2021 se zákonem o dráhách, v rozsahu Popisu zařízení služeb. 
 
Jelikož obě řízení se vztahují k Popisu zařízení služeb, jako nedílné součásti Prohlášení o dráze,  
jsou naplněny důvody pro postup podle § 140 správního řádu. Proto Úřad v souladu s procesní 
ekonomikou zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu obě řízení usnesením poznamenaným do spisu 
ze dne 2. 7. 2020 č. j. UPDI-2573/20/ZA spojil a účastníky o tom tímto vyrozumívá. 
 
 

Mgr. Andrea Zemanská 
vedoucí oddělení přístupu ke dráze 

odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 
 
 
Příloha: Usnesení o společném řízení ze dne 2. 7. 2020 č. j. UPDI-2573/20/ZA 
 
 
Vyrozumění 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:       3. 7. 2020                                                               Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 3. 7. 2020 do 18. 7. 2020 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 

 Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 CityRail, a.s., IČO: 24199010, Magistrů 202/16, 140 00 Praha 4 

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 
Dotčený orgán: 

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

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 
www.updi.cz 
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