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26.05.2022 

Poskytnutí informací vzahující se k vlečce ,,Egres Real - areál Přestanov“  
 

Vážený pane doktore, 

 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 24. 5. 2022 

žádost o informaci od právnické osoby METRANS, a.s., se sídlem Podleská 926/5, Uhříněves, 

104 00 Praha 10, IČO 407 63 811. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace ohledně vlastníka 

a provozovatele vlečky, nacházející se na pozemcích par. č. 225/4, par. č. 225/13a parc. č. 849/4, 

katastrálního území Unčín u Krupky [675318], zaústěné v železniční stanici Chabařovice, výhybka 

č. 22, v km 11,895 dráhy celostátní do koleje č. 22 (dále jen „vlečka“).  

 

Drážní úřad v současné době nezná faktického vlastníka předmětné vlečky a zároveň, s tím 

nedisponuje žádnými úředními doklady prokazující vlastnictví nebo vztahující se k předmětné 

vlečce. Drážní úřad může v současné době vycházet pouze z oznámení o změně vlastníka vlečky 

a změně názvu vlečky, které obdržel dne 9. 6. 2021 od právnické osoby Egres Real a.s., se sídlem 

Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, IČO 275 84 887 (dále jen „Egres Real a.s.“), 

ve kterém právnická osoba Egres Real a.s. pouze oznamuje, že je novým vlastníkem předmětné 

vlečky.  

 

V poslední řadě Drážní úřad konstatuje, že předmětná vlečka není v současné době provozována na 

základě úředního povolení. 

 

Se srdečným pozdravem  

 

 

 

 

                  Ing. Jan Lehovec 

                                                                                     ředitel odboru drážní dopravy a licencí 

Příloha: 

1x Oznámení o změně vlastníka vlečky  


