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Veřejná vyhláška 

    

U S N E S E N Í  
 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů,  

rozhodl 
 
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), že správní řízení ve věci změny kategorie dráhy z části vlečky 
„Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.“ (dále jen „vlečka“) na místní dráhu podle § 3 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“) 
 

zastavuje. 
 

Právnická osoba Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace se sídlem Zelný 
trh 331/13, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 051 28 820, jež zastupuje na základě plné moci vlastníka 
dráhy - právnickou osobu Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČO 255 82 518, požádala o zastavení správního řízení v dané věci podle § 66 odst. 1 písm. a) 
správního řádu. 
 
Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu: 
1. Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 255 82 518; zastoupená 

právnickou osobou Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace Zelný trh 331/13, 
Brno-město, 602 00 Brno, IČO 051 28 820  

2. Vlečka BVV společnost s ručením omezeným  
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 645 10 221  

3. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 255 08 881  
4. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ 449 92 785  

Odůvodnění 
Drážní úřad obdržel dne 13. 6. 2022 od právnické osoby Kancelář architekta města Brna, 
příspěvková organizace se sídlem Zelný trh 331/13, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 051 28 820,  
jež zastupuje na základě plné moci vlastníka dráhy - právnickou osobu Veletrhy Brno, a.s.  
se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 255 82 518, žádost o změnu kategorie dráhy 
z části předmětné vlečky na místní dráhu podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách. Dnem  
podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení v dané věci.  
Drážní úřad vyrozuměl účastníky řízení o jeho zahájení oznámením č.j. DUCR-37112/22/Bp  
ze dne 17. 6. 2022. Podle § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost  
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí oznámením o ukončení dokazování č.j DUCR-41311/22/Bp ze 



 

Strana č. 2 ze 2 k č.j. DUCR-48006/22/Vo 
 

dne 8. 7. 2022. Dne 4. 8. 2022 Drážní úřad v rámci souběžně vedeného správního řízení ve věci 
zrušení části předmětné vlečky pod spisovou značkou OU-ZDR0008/22 obdržel žádost na zrušení 
celé předmětné vlečky právnické osoby Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem 
Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 471 16 901, jež zastupuje na základě plné moci 
zástupce - právnickou osobu AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, 
IČO 463 47 526, která dále zastupuje vlastníka dráhy právnickou osobu Veletrhy Brno, a.s. se 
sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 255 82 518. Následně Drážní úřad obdržel dne 
4. 8. 2022 žádost právnické osoby Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace se 
sídlem Zelný trh 331/13, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 051 28 820, jež zastupuje na základě plné 
moci vlastníka dráhy právnickou osobu Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 
00 Brno, IČO 255 82 518 žádost o zastavení předmětného správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. 
a) správního řádu. 

Poučení účastníků 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle § 76 odst. 5 správní řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost usnesení 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 nemá v souladu s § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
 
 
 
        „otisk úředního razítka“ 
 
                                                                                               Ing. Jan Lehovec  
                                                                                           ředitel odboru drážní dopravy 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:  
 
Razítko a podpis úřední osoby podle správního úřadu, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné 
vyhlášky: 
 
 
 
Rozdělovník  
Účastníci řízení, kterým je ve správním řízení doručováno jednotlivě (§ 27 odst. 1 správního řádu):  
1. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace  
    Zelný trh 331/13, Brno-město, 602 00 Brno  
2. Vlečka BVV společnost s ručením omezeným, Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno  
3. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
4. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,  
Ostatní účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):  
5. Veřejnou vyhláškou  
Na vědomí:  
6. Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno  
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