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*CRDUX00BACBN* 
CRDUX00BACBN 

 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY 
Č. j. došlého dokumentu: 11376/2017-SŽDC-GŘ-O11 V Praze dne:  14.03.2017 

Sp. zn.: OU-OPR0015/17  Telefon: 
+420 972 241 841 
(linka 403) 

Č. j.: DUCR-15668/17/Jv E-mail: vasicek@ducr.cz 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Vašíček Ev. číslo: OPR0015/17 
 
 
    

Veřejná vyhláška 

Oznámení o zahájení správního řízení 
 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), 
 
 

oznamuje 
 
podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „správní řád“), že dne 14.03.2017 bylo podle § 23c zákona o dráhách, na základě žádosti 
právnické osoby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, zahájeno správní řízení ve věci omezení 
provozování dráhy dráhy na tratích Praha-odb. Záběhlice - Praha-Vršovice, Praha-Vršovice - 
Praha odstavné n., Praha-Malešice - Praha-Vršovice vj. n., Praha-Krč - Praha-Vršovice 
v ŽST Praha-Vršovice v přilehlých traťových úsecích, a to: 
 
a) traťová kolej včetně TV v úseku Praha-Vršovice s. n. – Praha ONJ odjezd; 

4 dny nepřetržitě v měsících 07/2017 a 08/2017; 
b) traťová kolej č. 1 včetně TV v úseku Praha-odb. Záběhlice – Praha-Vršovice; 

2 dny nepřetržitě v měsíci 08/2017; 
c) traťová kolej č. 2 včetně TV v úseku Praha-odb. Záběhlice – Praha-Vršovice; 

2 dny nepřetržitě v měsíci 09/2017; 
d) spojovací kolej KSOZ včetně TV v úseku Praha-odb; Záběhlice – Praha-Vršovice s. n.; 

184 dní nepřetržitě V měsících 07/2017 -12/2017; 
e) staniční koleje č. 5 - 8, T18 - T22 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 

184 dní nepřetržitě v měsících 07/2017 -12/2017; 
f) staniční kolej č. 9 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 

132 dní nepřetržitě v měsících 08/2017 - 12/2017; 
g) staniční kolej č. T16 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 

126 dní nepřetržitě v měsících 08/2017 - 12/2017; 
h) traťové koleje č. 1, 2 včetně TV v úseku Praha - odb. Záběhlice - Praha-Vršovice; 

2 x 4 hodiny v noční době v měsíci 09/2017; 
i) staniční kolej č. 95 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 

10 x 4 hodiny v měsíci 08/2017; 
j) staniční koleje č. 9, 10 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 

4 x 4 hodiny v noční době v měsíci 08/2017; 
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k) traťová kolej č. 1 včetně TV v úseku Praha - odb. Záběhlice Praha-Vršovice; 
10 x 8 hodin v měsících 07/2017 a 08/2017; 

l) staniční koleje č. T1, T1a, 93 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 
10 x 8 hodin v měsících 07/2017 a 08/2017; 

m) traťová kolej včetně TV v úseku Praha-Vršovice – Praha ONJ odjezd; staniční koleje č. 
T3 - T11, T3a, 97 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 
20 x 8 hodin v měsících 07/2017 a 08/2017; 

n) traťová kolej včetně TV v úseku Praha-Vršovice Praha ONJ odjezd;  
5 x 8 hodin v měsících 07/2017 a 08/2017; 

o) traťové koleje č. 1, 2 včetně TV v úseku Praha-Malešice – Praha-Vršovice s. n.; staniční 
koleje č. 101–105 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice ček. kol.; 
staniční koleje č. 9, 10 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 
30 x 8 hodin v měsících 07/2017, 08/2017 a 11/2017; 

p)  traťová kolej včetně TV v úseku Praha-Vršovice – Praha ONJ odjezd;  
staniční koleje č. T1 - T11, Tla, T3a, 93, 97 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s.n.; 
12x4 hodiny v měsíci 12/2017; 

q) staniční koleje č. 9, 95 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice s. n.; 
22 x 8 hodin v měsících 08/2017 a 09/2017; 

r) staniční koleje č. 10, 94 včetně TV v dopravné Praha-Vršovice s. n.; 
22 x 8 hodin v měsících 09/2017 a 10/2017; 

s) traťová kolej č. 1 včetně TV v úseku Praha-Malešice – Praha-Vršovice s. n.; 
12 x 8 hodin v měsících 09/2017 a 10/2017; 

t) traťová kolej č. 2 včetně TV v úseku Praha - Malešice - Praha-Vršovíce s. n.; 
16 x 8 hodin v měsících 08/2017 a  09/2017; 

u) staniční koleje č. 101–104 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice ček. kol.;  
30 x 8 hodin v měsících 09/2017, 10/2017 a 11/2017; 

v) staniční kolej č. 105 včetně TV v dopravně Praha-Vršovice ček. kol.; 
6 x 8 hodin v měsících 09/2017 a 10/2017; 

w) traťová kolej v úseku Praha-Vršovice ček. kol. – Praha-Krč. 
10 x 8  hodin v měsících 09/2017 a 10/2017. 

 
 
Železniční doprava při výlukách dle bodů: 
Železniční doprava při výlukách dle bodů; 
● a), d), h), j), m), n), o), p), w) nebude provozována. 
● b), c), e), f), g), i), k), l), q), r), s), t), u), v) bude provozována po nevyloučených traťových 

a staničních kolejích. 
 
Důvod omezení:  
Realizace stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část - Praha 
Hostivař – Praha hl.n.". 
 
Výluky dle bodů: 
Výluky dle bodů a) – w) nebyly zařazeny v RPV 2017. Ve výlukách budou provedeny stavební 
práce původně plánované v roce 2016, které nebylo možné realizovat z důvodu opakování 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

 
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u Drážního úřadu, 

sekci provozně-technické, 3. patro, č. dveří 301, a to vždy v pondělí až čtvrtek v době od 8.00 
do 13.00 hodin, v pátek v době od 8.00 do 12.30 hodin po předchozí telefonické domluvě. Nechá-li 
se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou 
moc. 
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):   
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace;  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
  IČ 709 94 234 
 
 
 
 
 
                             Ing. Jan Lehovec 
                         ředitel odboru bezpečnosti a licencí 
 
 
 
 
Oznámení zahájení správního řízení se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po 
dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu v listinné podobě a současně i způsobem umožňující 
dálkový přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 2 
správního řádu. 
 
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě (ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace;  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
   
Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu):  
Veřejnou vyhláškou 
 


