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O Z N Á M E N Í  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  
 

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah 
podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „Úřad“ a „zákon o dráhách“), 
oznamuje 

zahájení řízení z moci úřední 
 
ve věci o posouzení souladu Prohlášení o dráze regionální provozované společností KŽC, s.r.o., 
IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, se zákonem o dráhách. 
Prohlášení je zveřejněno bez č. j. s účinnosti od 25. 11. 2014. 
 
Podle § 46 odst. 1 správního řádu je řízení z moci úřední zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil 
zahájení řízení účastníkovi uvedenému v § 27 odst. 1 správního řádu. Jestliže je v řízení z moci 
úřední více účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, má pro zahájení správního řízení 
podle § 46 odst. 2 správního řádu význam oznámení o zahájení řízení prvnímu z nich.  
 
Poučení o základních procesních právech a povinnostech 
Do spisu a podkladů řízení lze nahlédnout u Úřadu, nejlépe po předchozí domluvě, a to na pondělí a 
středu, vždy od 9:00 do 14:00 hodin.  
 
Úřad v souladu s  § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení následující poučení 
o jejich základních procesních právech a povinnostech: 
 
V řízení jsou účastníci oprávněni: 

- namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud 
účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku 
neuplatnil; 

- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (Ve 
sporném řízení vychází správní orgán z důkazů, které byly účastníky navrženy. Pokud 
navržené důkazy nepostačují ke zjištění stavu věci, může správní orgán provést i důkazy 
jiné. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází správní 
orgán při zjišťování stavu věci z důkazů, které byly provedeny. Správní orgán může též vzít 
za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.);  

- vyjádřit v řízení své stanovisko (Pokud o to požádají, poskytne jim Úřad informace o řízení, 
nestanoví-li správní řád jinak);  

- nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy  
a právo na to, aby Úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí; 

- činit podání; 
- žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony; 
- před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům; to se netýká účastníka, který 

se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal; 
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- zvolit si zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně 
do protokolu u správního orgánu; 

- uzavřít smír, který podléhá schválení správního orgánu; 
- pokud měli ve věci úspěch, požadovat náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování 

nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.  
 
Účastníci řízení jsou zejména povinni poskytovat Úřadu veškerou potřebnou součinnost 
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu) a označit důkazy na podporu 
svých tvrzení (§ 52 správního řádu). 

   

 
        Mgr. Andrea Zemanská 

       vedoucí oddělení přístupu ke dráze 
       odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 

 

 
 
 
 
Oznámení zahájení správního řízení 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, zejména všem žadatelům dle čl. 3 odst. 19 směrnice 2012/34/EU. 
 
Vyvěšeno dne: 13. 9. 2021     Sejmuto dne:  
Na úřední desce Úřadu vyvěšeno od 13. 9. 2021 do 28. 9. 2021 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Účastníci řízení, jímž je ve správním řízení doručováno jednotlivě podle § 27 odst. 1 
správního řádu: 

 KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16 
 KŽC Doprava, s.r.o.., IČO 27423069, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje,  
 PSČ 190 16 

Ostatním účastníkům řízení (všem žadatelům ve smyslu čl. 3 odst. 19 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru) je doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 a § 144 správního 
řádu. 
Dotčený orgán:  Drážní úřad, IČO 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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