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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY 
Č. j. došlého dokumentu: 0241/2022-O11 V Praze dne:  15.08.2022 

Sp. zn.: OU-JOU0026/22  Telefon: 
+420 972 241 841 
(linka 402) 

Č. j.: DUCR-49482/22/Lg E-mail: lelkova@ducr.cz 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Dana Lelková   

Veřejná vyhláška 

R O Z H O D N U T Í 
 
Drážní úřad, jako příslušný drážní správní úřad ve smyslu § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dráhách“), rozhodl na základě § 3 odst. 2 
zákona o dráhách, o následující změně kategorie dráhy z regionální dráhy na vlečku. 
 
Železniční dráha – regionální dráha, kolej č. 2b, která je zaústěna do regionální dráhy 
v železniční stanici Kácov a začíná koncem odbočné výhybky č. 5 v km 16,513, je ukončena 
zarážedlem kusé koleje č. 2b v km 16,413 a jejíž celková stavební délka je 0,100 km, 
se zařazuje do kategorie vlečka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách. 
 

Vlastníkem této dráhy je právnická osoba České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L.Svobody 1222, 
110 15 Praha 1, IČO 709 94 226. Dráha se nachází v katastrálním území Kácov 661635 
na pozemcích p.č. 2049/2, 187, 713 a 714. 
 

Kategorie železniční dráhy se mění dnem 15. 9. 2022, 
ne však dříve než rozhodnutí nabude právní moci. 

 
Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu: 
1. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226 
2. Správa železnic, státní organizace, 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 
 

Odůvodnění 

Drážní úřad obdržel dne 22. 6. 2022 od právnické osoby České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží 
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226, žádost o změnu kategorie regionální dráhy 
na kategorii vlečka. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní 
řízení v dané věci, o čemž byli účastníci řízení vyrozuměni oznámením č.j. DUCR-39271/22/Lg 
ze dne 29. 6. 2022. Podle § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení rovněž dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí oznámením o ukončení dokazování č.j. DUCR-44385/22/Lg 
ze dne 21. 7. 2022. Uvedená oznámení byla doručena též veřejnou vyhláškou. Ve stanovené lhůtě 
nebyly vzneseny žádné námitky nebo připomínky ke změně kategorie předmětné dráhy. Správní 
poplatek ve výši 2000 Kč byl uhrazen na základě výzvy převodním příkazem. 

Protože Drážní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící změně kategorie dráhy, 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
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Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, 
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Odvolání se podává 
v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady Drážní úřad. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 
 
 
   „otisk úředního razítka“ 
 
 
 

                                                                                               z p. Ing. Lukáš Verner 
                                                                                           za ředitele odboru drážní dopravy a licencí 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí 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: 
 
 
 
Razítko a podpis úřední osoby podle správního úřadu, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 

 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení, jimž je ve správním řízení doručováno jednotlivě (ustanovení § 27 odst. 1 
správního řádu), dotčené orgány a další správní orgány – jednotlivě 

1. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
2. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Ostatní účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu) – veřejnou vyhláškou 

Dotčené orgány: 

3. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČO 660 03 008 
4. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, Hradčany, IČO 601 62 694 
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