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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC
sekce stavební
Sp. Zn.: MO-SDO0018/14-29/Bk
Č. j.: DUCR-10508/14/Bk
Oprávněná úřední osoba: Bureš Jakub Ing.

V Olomouci dne 21. února 2014
Telefon: +420 972 741 315 (linka 214)
E-mail:
bures@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby
na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební

povolení

pro stavbu dráhy:
„DOZ Břeclav - Brno“
Stavba je členěna na:
PS 101 CDP Břeclav-Brno-(Česká Třebová)
PS 111 Úprava SZZ pro DOZ v úseku Břeclav-Brno
PS 112 Hustopeče u Brna-Šakvice, TZZ
PS 113 Velké Pavlovice-Zaječí, TZZ
PS 114 DOZ Břeclav-Brno, NRP - zabezpečovací zařízení
PS 201 Úprava a doplnění přenosového systému
PS 202 Úprava místní kabelové sítě
PS 203 Centralizace pevných dopravních okruhů
PS 205 Dispečersky řízená siť MRTS
PS 206 Úprava a doplnění informačního a rozhlasového systému
PS 207 Kamerový systém
PS 208 Úprava a doplnění EPS, EZS pro centrální dohled
PS 209 Začlenění EOV, osvětlení ŽST a zastávek a systémů EZS do centrálního dohledu
PS 210 Hlasové záznamové zařízení
PS 211 Sdělovací zařízení ve výtahu
PS 212 Úprava HiCom včetně přepojení na přenosový systém
PS 213 Úpravy a doplnění CDP Přerov
PS 214 Úpravy a doplnění dohledového pracoviště DC
PS 215 DOZ Břeclav-Brno, NRP - sdělovací zařízení
SO 301 Stavební úpravy CDP Přerov
SO 302 Stavební úpravy v ŽST na trati Břeclav-Brno
SO 401 Úprava EOV v úseku Břeclav
SO 403 Úprava silnoproudé části v úseku Břeclav-Brno
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Stavebník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, Nové Město, IČ:
70994234
Zástupce stavebníka:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258
Olomouc, IČ: 70994234
Popis stavby:
Předmětem stavby je vybudování dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého
zařízení a dalších navazujících technologií (dále jen „DOZ“). Stavba je navržena v traťovém úseku
Lanžhot – Břeclav (mimo) – Brno (mimo). V jednotlivých stanicích a zastávkách budou pro možnost
dálkového ovládání upravena vnitřní technologická zařízení. V rámci stavby budou realizovány nové
kamerové systémy, nová informační zařízení a dále budou doplněny přenosové zařízení a upraveny nebo
doplněny elektrické ohřevy výhybek. V souvislosti s tím bude provedena lokální úprava kabeláže.
Současně bude v traťovém úseku Velké Pavlovice – Zaječí a Hustopeče u Brna – Šakvice provedena
výměna zemního kabelového vedení za nové a současně budou provedeny úpravy na stávajícím
zabezpečovacím zařízení. Nová kabeláž bude v převážné míře vedena ve stávajících trasách.
Součástí stavby jsou mimo jiné stavební objekty a provozní soubory nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení, a to v rozsahu PS 101 CDP Břeclav-Brno-(Česká Třebová), PS 203 Centralizace pevných
dopravních okruhů, PS 213 Úpravy a doplnění CDP Přerov, SO 301 Stavební úpravy CDP Přerov, SO
302 Stavební úpravy v ŽST na trati Břeclav-Brno. Jedná se zejména o stavební úpravy budov a úpravu
nebo doplnění sítí elektronických komunikací.
Umístění stavby:
Na pozemku parc. č. st. 1300/1, st. 1300/2, 3133/5, vše v k.ú. Lanžhot, obec Lanžhot, okres Břeclav.
Budova č.p. 679 na pozemku p.č. st. 1300/1 v k.ú. Lanžhot, obec Lanžhot, okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. st. 590, st. 5318, vše v k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav. Budova č.p. 248
na pozemku parc. č. st. 590 v k.ú. Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. 1165 v k.ú. Ladná, obec Ladná, okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. 24, 2213/16, 2213/21, vše v k.ú. Podivín, obec Podivín, okres Břeclav. Budova bez
č,p./č.e na pozemku parc. č. 2213/16 v k.ú. Podivín, obec Podivín, okres Břeclav. Budova č.p. 343 na
pozemku parc. č. 24 v k.ú. Podivín, obec Podivín, okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. st. 764, 3820/3, 3843/3, 3847/1, 3847/2, 3851, 3855, 3889, vše v k.ú. Rakvice, obec
Rakvice, okres Břeclav. Budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 764 v k.ú. Rakvice, obec Rakvice,
okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. 4379/7, 4695, 4379/6, vše v k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres
Břeclav.
Na pozemku parc. č. st. 506/3, st. 508, st. 898, 4854/16, 4914, 5065/18, vše v k.ú. Zaječí, obec Zaječí,
okres Břeclav. Budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 898 v k.ú. Zaječí, obec Zaječí, okres Břeclav.
Budova č.p. 299 na pozemku parc. č. st. 506/3 v k.ú. Zaječí, obec Zaječí, okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. 1249/1, 4687, 4713, 4859/1, 4859/3, 4859/11, 4859/12, 4859/17, 4859/19, 4859/20,
vše v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav. Budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č.
4859/3 v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav. Budova č.p. 562 na pozemku parc. č.
4687 v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. 2651, st. 2691, 2908, vše v k.ú. Popice, obec Popice, okres Břeclav. Budova bez
č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 2691 v k.ú. Popice, obec Popice, okres Břeclav.
Na pozemku parc. č. 2162 v k.ú. Pouzdřany, obec Pouzdřany, obec Břeclav.
Na pozemku parc. č. st. 227, 2565/66, st. 1009, 2827, vše v k.ú. Vranovice nad Svratkou, obec Vranovice,
okres Brno-venkov. Budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 1009 v k.ú. Vranovice nad Svratkou,
obec Vranovice, okres Brno-venkov. Budova č.p. 112 na pozemku parc. č. st. 227 v k.ú. Vranovice nad
Svratkou, obec Vranovice, okres Brno-venkov.
Na pozemku parc. č. 1000/21, 1014, 1130, vše v k.ú. Žabčice, obec Žabčice, okres Brno-venkov. Budova
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1014 v k.ú. Žabčice, obec Žabčice, okres Brno-venkov.
Na pozemku parc. č. 860, 862/1, 862/4, 862/5, 869, 873/2, vše v k.ú. Hrušovany u Brna, obec Hrušovany
u Brna, okres Brno-venkov. Budova č.p. 112 na pozemku parc. č. 860 v k.ú. Hrušovany u Brna, obec
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Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov. Budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 862/5 v k.ú. Hrušovany
u Brna, obec Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov.
Na pozemku parc. č. 508, 681/1, 1475, vše v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, obec Vojkovice, okres Brnovenkov.
Na pozemku parc. č. 1109, 1116/1, vše v k.ú. Rajhrad, obec Rajhrad, okres Brno-venkov. Budova bez
č.p./č.e. na pozemku parc. č. 1109 v k.ú. Rajhrad, obec Rajhrad, okres Brno-venkov.
Na pozemku parc. č. 325 v k.ú. Popovice u Rajhradu, obec Popovice, Brno-venkov.
Na pozemku parc. č. 2165/5, 2174, 2170, vše v k.ú. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov. Budova
č.p. 217 na pozemku parc. č. 2174 v k.ú. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov. Budova bez
č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2170 v k.ú. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov.
Na pozemku parc. č. 835/2, 931/3, vše v k.ú. Přízřenice, obec Přízřenice, okres Brno.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební
povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními
stavebního zákona.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu
na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby
údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního
souhlasu.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel a stavebník při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které
jsou držiteli takového oprávnění.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát
o ochranu osob na staveništi.
Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá
Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení
v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za
odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
V případě nutnosti omezení provozu na pozemních komunikacích požádá stavebník příslušný
silniční správní úřad o stanovení přechodného dopravního značení na dotčených komunikacích.
Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení
stavebních prací.
V případě, že během provádění stavby vyvstane potřeba kácení dřevin definované zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, požádá vlastník stavby,
nebo jím pověřená třetí osoba, příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin.
Stavebník dodrží podmínky níže uvedených vyjádření a stanovisek:
•

•

•

podmínky vyjádření Krajského úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, sp.zn. S-JMK 51985ú2013/OŽP, č.j. JMK 51985/2013
ze dne 11.6.2013, zejména:
- V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost v důsledku
prováděných prací. (podmínka byla zapracována do podmínek pro provádění stavby jako
všeobecná, viz. bod č. 14 a č. 15)
- V případě produkce odpadů při realizaci stavby je nutno s nimi nakládat v souladu
s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou
Jihomoravského kraje č. 309/2004.
podmínky koordinovaného stanoviska Magistrátu města Brna, odbor územního plánování a
rozvoje, Kounicova 67, 60167 Brno, sp.zn. 4100/OÚPR/MMB/0164268/2013, č.j.
MMB/0164268/2013 ze dne 7.6.2013, zejména:
- Případný zásah nebo zábor pozemní komunikace, smí být realizován pouze na základě
povolení zvláštního užívání. (podmínka byla zapracována do podmínek pro provádění
stavby jako všeobecná, viz. bod č. 17)
- Doložení evidence vzniklých odpadů a dokladů o nakládání s odpadem k závěrečné
kontrolní prohlídce stavby, nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu.
- Během realizace stavby nesmí dojít k dotčení významného krajinného prvku – vodní tok
Leskava. V blízkosti vodního toku nesmí být ukládány žádné stavební či odpadní
materiály.
- Při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Břeclav, odbor kanceláře tajemníka,
nám. T.G. Masaryka 42/3, 69081 Břeclav, č.j. MUBR 30699/2013 ze dne 23.5.2013, zejména:
- Na pozemku p.č. 5065/28 v k.ú. Zaječí určeného k plnění funkce lesa nebude ukládán
výkopek ani žádný jiný materiál. Akce bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození tohoto
pozemku a porostů na něm rostoucích. Stavební mechanizace se nebude po tomto
pozemku pohybovat. K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na
životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými
hydraulickými kapalinami. Během realizace akce nedojde ke kácení lesních dřevin
s výjimkou případů, kdy nebude jiné technické řešení a po dohodě s vlastníkem lesa.
Pokud dojde k nutnosti kácení dřevin, bude o této skutečnosti minimálně 14 dní předem
písemně informován orgán státní správy lesů Městského úřadu Břeclav.
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•

•

•

•

•

podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100,
66701 Židlochovice, sp.zn. MuŽi/6422/2013/Vk, č.j. MuŽi/6422/2013-1 ze dne 14.6.2013,
zejména:
- Investor je povinen již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému
ústavu ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného
archeologického výzkumu. O jeho provádění bude v dostatečném časovém předstihu
uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací. (podmínka byla
zapracována do podmínek pro provádění stavby jako všeobecná, viz. bod č. 10)
podmínky souhrnného vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odbor územního plánování a
stavebního řádu, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice, sp.zn. SZ MUPO 10610/20130/05, č.j.
MUPO 10610/2013 ze dne 28.6.2013, zejména:
- Stavbou nedojde k dotčení ochranného pásma krajských silnic II. a III. třídy nebo
k zásahu do silničního pozemku těchto silnic.
- V případě nutnosti zásahu do ochranného pásma těchto silnic nebo do silničního
pozemku bude nutno postupovat podle § 32 respektive § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- V případě nutnosti omezení provozu na pozemních komunikacích při provádění stavby
bude třeba požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy o stanovení přechodného
dopravního značení na dotčených komunikacích.
podmínky vyjádření Městského úřadu Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2,
65270 Brno, sp.zn. OŽP/7169-2013/VID, č.j. OŽP-ČJ/27334-13-/VID ze dne 10.7.2013,
zejména:
- Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. Doklady o nakládání s dopadem
budou předloženy při kolaudaci.
- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě,
že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím
použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že
zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy
č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., ze kterého bude patrno, že jsou splněny stanovené limity.
Rozbory včetně původu zeminy budou předloženy při kolaudaci.
podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2,
69317 Hustopeče, zn. reg/2517/13/382/2, ze dne 3.7.2013, zejména:
- V případě nutnosti kácení stromů o obvodech kmenů 80 cm a více ve výšce 130 cm nad
zemí nebo souvislých keřových porostů na ploše 40 m2 a více je třeba podat žádost o
povolení ke kácení na příslušném obecním úřadě.
- Při provádění stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla
ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.
podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kaje, příspěvková organizace,
Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, zn. 5671/2013 ze dne 29.4.2013, zejména:
- V případě křížení silnice II/421 v místě mostu ev. č. 421-010 je chráničku nutno umístit
v dostatečné vzdálenosti od opěr a gabionových stěn, aby nedošlo k narušení jejich
statiky.
- V případě křížení silnice II/425 v místě mostu ev. č. 425-015 je nutno kabelovou trasu
umístit rovnoběžně s kolejemi v chráničce.
- V případě křížení silnice III/4203 v místě mostu ev. č. 420-3 je nutno umísti zařízení a
chráničky do takové vzdálenosti, aby nebyly demolicí dotčeny mezilehlé opěry.
- V případě křížení silnice III/42113 v ulici Nádražní ve Velkých Pavlovicích bude
provedeno protlačení chráničky přes celý silniční pozemek s minimální krytím 1,2 m od
nivelety vozovky. Povrch vozovky nesmí být narušen. Před započetím prací je nutné
vyžádat si samostatné rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče k uložení
zařízení do silničního tělesa. Po provedení prací bude přizván zástupce SÚS JMK, oblasti
Břeclav ke kontrole hloubky uložení chráničky.
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podmínka vyjádření společnosti NAVOS, a.s., Čelakovská 1858, 76716 Kroměříž ze dne
31.5.2013:
- Stavbou nebude dotčena stavba vlečky společnosti NAVOS, a.s.
podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno, zn. PM023325/2013203/Fi ze dne 12.6.2013, zejména:
- Prováděním stavebních prací nedojde k dotčení vodních toků ve správě Povodí Moravy,
s.p.
podmínky vyjádření společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., Regionální správa Hodonín,
Husova 1, 69542 Hodonín, zn. Z0344/12066354/3610080175 ze dne 17.6.2013, zejména:
- Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu elektrické stanice VN/NN, nadzemního
vedeni VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s
příslušnou Regionální správou (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní
opatřeni pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodního zařízení dle platné ČSN
EN50 110-1. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu nadzemního a podzemního
vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa přenosů dat a
radové sítě.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadí
bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší patrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak.
podmínky vyjádření společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,
Kounicova 688/26, 61143 Brno, č.j. 1463-RSM-45/13 ze dne 3.6.2013, zejména:
- Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
- Zahájení a ukončení prací bude minimálně 14 dní dopředu písemně oznámeno na ČD,
a.s., RSM Brno. Toto bude uvedeno písemnou formou ve stavebním deníku, nebo
v samostatném vyjádření. Přizvat správce pověřeného ČD, a.s, RSM Brno k zahájení
stavby, na kontrolní dny stavby a ukončení stavby. Před zahájení závěrečné kontrolní
prohlídky provede investor a pověřený pracovník RSM Brno zápis o ukončení všech
stavebních prací a předání pozemku (zařízení) dráhy.
- Na pozemku ve vlastnictví ČD, a.s, nesmí být ukládán odpad, zemina a stavební materiál.
Pozemek v okolí dráhy musí být náležitě upraven a přebytečný materiál odvezen na
skládku. Povrch terénu bude po ukončení prací uveden do souladu s PD, budou
odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby.
Všeobecné podmínky ochrany sítí elektronických komunikací uvedené ve vyjádření
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4, č.j.
550996/13 ze dne 29.3.2013,
podmínky vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156,
63801 Brno ze dne 17373/2013-Lo ze dne 5.4.2013, zejména:
- Oznámit zahájení prací minimálně 14 dní předem na provozní středisko Židlochovice
(VAS, a.s., divize Brno-venkov).
- Při provádění zemních prací v ochranném pásmu staveb nebo zařízení společnosti VAS,
a.s. nesmí dojít k omezení provozuschopnosti těchto staveb nebo zařízení.
- Před zásypem vodovodu a kanalizace přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole
jejich neporušenosti.
- Dojde-li k porušení vodovodu nebo kanalizace musí být neprodleně opraveny firmou,
která prováděla stavební činnosti, na její vlastní náklady.
- Další podmínky dle požadavků provozního střediska.
podmínky vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 18600 Praha 8 –
Karlín. zn. 056N-PZ/58/13 ze dne 15.5.2013, zejména:
- Stavebník uvědomí písemně provozní základnu společnosti Fiber Services, a.s. o zahájení
stavebních prací nejméně 15 dní předem.
- Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně trasy podzemního telekomunikačního vedení
společnosti Dial Telecom, a.s., nebude stavebník používat žádných mechanizačních
prostředků.
- Stavebník písemně uvědomí společnost Fiber Services, a.s. o ukončení stavebních prací
v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení.
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- V případě, že stavebník pověří prováděním stavebních prací v ochranném pásmu
podzemního telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit
s podmínkami a povinnostmi uvedenými ve vyjádření zn. 056N-PZ/58/13 ze dne
15.5.2013.
podmínky vyjádření společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.,
K černému dvoru 25a, Praha 3 13000 Praha 3, zn. 231301153 ze dne 18.4.2013, zejména:
- V ochranném pásmu podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě je
možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka tohoto podzemního
vedení a zařízení. Žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti TeliaSonera
(SITEL) zaslána minimálně 8 týdnů předem. Oprávněný zástupce společnosti
TeliaSonera (SITEL) bude přizván k předání staveniště.
- Podzemního vedení a zařízení nebude překládáno ani jinak upravováno.
podmínky vyjádření společnosti GTS Czech s.r.o, Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, zn.
331301788 ze dne 3.4.2013, zejména:
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti GTS Czech, s.r.o.
k odsouhlasení a to v rozsahu stavby zasahujícím do ochranného pásma podzemního
vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě GTS Czech s.r.o.
- V ochranném pásmu podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě je
možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka tohoto podzemního
vedení a zařízení. Žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti GTS Czech s.r.o.
zaslána minimálně 3 týdny předem.
- Podzemního vedení a zařízení nebude překládáno ani jinak upravováno.
podmínky vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 62800 Brno, č.
13/001142A ze dne 19.6.2013, zejména:
- Při zemních pracích v blízkosti dálkových optických propojů ve vlastnictví společnosti
SELF Servis lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od těchto
propojů. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m budou prováděny ručně.
podmínka stanoviska města Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40, 69106 Velké Pavlovice,
zn. 110692/13 č.j. 1175/13-51.3-V10 ze dne 25.6.2013, zejména:
- pokud budou stavbou narušeny pozemky ve vlastnictví města Velké Pavlovice, budou
tyto uvedeny do původního stavu. (podmínka byla zapracována do podmínek pro
provádění stavby jako všeobecná, viz. bod č. 16)
podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23,
69011 Břeclav, č.j. POZ-2013-002097 ze dne 21.6.2013, zejména:
- Během realizace stavby je nutno dodržet minimální vzdálenosti při křížení sítí podle ČSN
73 6005.
- Před záhozem kabelů bude přizván zástupce Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s ke
kontrole souběhu nebo křížení s vodovodem. O této kontrole bude pořízen písemný
záznam.

Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí
stavebník Drážnímu úřadu.
Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník o zavedení
zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 6 měsíců.
Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
vypracované nezávislým posuzovatelem podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24. dubna 2009
o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6
odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného
Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání
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kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona
a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn.
Ke kolaudaci bude předloženo posouzení shody podle TSI vypracované notifikovanou osobou.
K žádosti o vydání kolaudačnímu souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb,
které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
Stavba bude dokončena nejpozději do 1. března 2017, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:
1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, Nové
Město, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební
správa východ, Nerudova 1, 72258 Olomouc
podle § 109 písm. b) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li
stavebníkem:
1. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, adresa pro doručování: České
dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 686/26, 611 43 Brno
a ostatní účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou.
Výrok o námitkách účastníků:
Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.
Odůvodnění
Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1,
Nové Město, IČ: 70994234 v zastoupení Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební
správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ: 70994234, podal dne 13. ledna 2014 žádost o stavební
povolení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto
doklady a náležitosti:
• doklady o právu provedení stavby na pozemcích a stavbách, které nejsou ve vlastnictví stavebníka,
• územní rozhodnutí Městského úřadu Hustopeče, stavební úřad, Dukelské nám. 2/2, 69317
Hustopeče ze dne 18.11.2013 pod č.j. MUH/41248/13/19, sp.zn. výst/3829/13/19,
• souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona Městského úřadu Hustopeče, stavební úřad, Dukelské
nám. 2/2, 69317 Hustopeče sp.zn. výst/1119/14/22, č.j.: MUH/6952/14/22 ze dne 19.2.2014,
• vyjádření VÚŽ,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyjádření Krajského úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí
3/5, 60182 Brno, sp.zn. S-JMK 51985ú2013/OŽP, č.j. JMK 51985/2013 ze dne 11.6.2013,
vyjádření Krajského úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí
3/5, 60182 Brno, sp.zn. S-JMK 51985/2013/OŽP, č.j. JMK 69236/2013 ze dne 13.6.2013,
koordinované stanovisko Magistrátu města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova
67, 60167 Brno, sp.zn. 4100/OÚPR/MMB/0164268/2013, č.j. MMB/0164268/2013 ze dne
7.6.2013,
vyjádření Magistrátu města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 60167
Brno, sp.zn. 4100/OÚPR/MMB/0166656/2013, č.j. MMB/0180943/2013/Car,
koordinované stanovisko Městského úřadu Břeclav, odbor kanceláře tajemníka, nám. T.G.
Masaryka 42/3, 69081 Břeclav, č.j. MUBR 30699/2013 ze dne 23.5.2013,
koordinované stanovisko Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100, 66701 Židlochovice,
sp.zn. MuŽi/6422/2013/Vk, č.j. MuŽi/6422/2013-1 ze dne 14.6.2013,
souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. Městského úřadu Hustopeče, odbor životního
prostředí, Dukelské nám. 2/2, 69317 Hustopeče, zn. OZP/2668/13/321, č.j. MUH/21759/13/321 ze
dne 27.5.2013,
sdělení Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32, 66461 Rajhrad, zn. 1163/13/RM JID 2928/2013
ze dne 5.6.2013,
vyjádření Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 60200 Brno, sp.zn. SKHSJM00881/2013 č.j. KHSJM20622/2013/BV/HOK ze dne 16.5.2013,
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Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova
2687/84, 61500 Brno, č.j. 1816/2013-1383-ÚP-BR ze dne 19.6.2013,
souhrnné vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Vídeňská 699, 69123 Pohořelice, sp.zn. SZ MUPO 10610/20130/05, č.j. MUPO 10610/2013 ze
dne 28.6.2013,
vyjádření Městského úřadu Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 65270 Brno, sp.zn.
OŽP/7169-2013/VID, č.j. OŽP-ČJ/27334-13-/VID ze dne 10.7.2013,
koordinované stanovisko Městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69317 Hustopeče, zn.
reg/2517/13/382/2, ze dne 3.7.2013,
stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1,
61400 Brno, ev.č. HSBM-6-39-8/1-OPTS-2013 ze dne 9.8.2013,
sdělení města Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 69145 Podivín zn. 815/2013-REF ze dne
29.5.2013,
vyjádření města Lanžhot, Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot, č.j. 330-650/2013,
vyjádření obce Ladná, Masarykova 119/60, 69146 Ladná č.j. OÚ-LA/519/2013,
vyjádření obce Žabčice, Kopeček 4, 66463 Žabčice, zn. 302/2013/OUZab ze dne 13.5.2013,
vyjádření obce Vranovice, Školní 1, 69125 Vranovice, zn. 560/2013 ze dne 23.5.2013,
vyjádření obce Rakvice, Náměstí 22, 69103 Rakvice, č.j. 530/2013 ze dne 17.5.2013,
vyjádření obce Šakvice, Hlavní 12, 69167 Šakvice, ze dne 15.5.2013,
vyjádření ČOV Strachotín, Popice, Osvobození 87, 69301 Strachotín ze dne 18.6.2013,
vyjádření obce Popovice, Popovice 2, 66461 Rajhrad ze dne 27.5.2013,
vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kaje, příspěvková organizace, Žerotínovo
náměstí 3/5, 60182 Brno, zn. 5671/2013 ze dne 29.4.2013,
vyjádření společnosti NAVOS, a.s., Čelakovská 1858, 76716 Kroměříž ze dne 31.5.2013,
vyjádření společnosti Brněnské komunikace, a.s., Renneská 787/1a, 63900 Brno, zn. 3100-Se1203/13 ze dne 6.6.2013,
vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno, zn. PM023325/2013-203/Fi ze dne
12.6.2013,
vyjádření společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., Regionální správa Hodonín, Husova 1, 69542
Hodonín, zn. Z0344/12066354/3610080175 ze dne 17.6.2013,
vyjádření společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26,
61143 Brno, č.j. 1463-RSM-45/13 ze dne 3.6.2013,
vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4, č.j. 550996/13 ze
dne 29.3.2013,
vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 63801 Brno ze dne
17373/2013-Lo ze dne 5.4.2013,
vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 10000 Praha 10 ze dne
27.5.2013.
vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 18600 Praha 8 – Karlín. zn. 056NPZ/58/13 ze dne 15.5.2013,
vyjádření společnosti MAXPROGRES, s.r.o., Traťová 1, 61900 Brno, zn CR13040004 ze dne
9.4.2013,
vyjádření společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K černému dvoru 25a,
Praha 3 13000 Praha 3, zn. 231301153 ze dne 18.4.2013,
vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 10600 Praha 10, zn.
131301902 ze dne 18.4.2013,
vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6 zn.
ÚPTS/OS/89493/2013 ze dne 15.4.2013,
vyjádření společnosti SMART Comp. a.s., Kubíčkova 8, 63500 Brno, zn. V-201/2013/VS ze dne
9.4.2013,
vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 14000 Praha 4, Česká republika,
Bzenecká 2, 62800 Brno, zn. 130356/N/CM ze dne 4.4.2013,
vyjádření společnosti GTS Czech s.r.o, Přemyslovská 2845/43, 13000 Praha 3, zn. 331301788 ze
dne 3.4.2013,
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vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 62800 Brno, č. 13/001142A ze
dne 19.6.2013,
vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova
26, 61143 Brno, zn. 6553/2013-OŘ BNO-ÚT ze dne 23.4.2013,
vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10, zn.
53/BRN/491/13/16114/205.2013/Dv ze dne 27.6.2013,
stanovisko města Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40, 69106 Velké Pavlovice, zn. 110692/13
č.j. 1175/13-51.3-V10 ze dne 25.6.2013,
stanovisko obce Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna, č.j.
OHR0750/2013-HT ze dne 19.6.2013,
vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 69011 Břeclav, č.j.
POZ-2013-002097 ze dne 21.6.2013,
doklady o průběhu zpracování projektové dokumentace,
projektová dokumentace vypracovaná firmou SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 13080 Praha 3,
IČ: 25793249, Ing. Martin Raibr (ČKAIT 0009389, autorizovaný inženýr pro technologická zař.
staveb), Ing. Oldřich Hora (ČKAIT 0003806, autorizovaný inženýr pro technologická zař. staveb),
Ing. Jan Zářecký (ČKAIT 1004880, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb).

Okruh účastníků stavebního řízení byl Drážním úřadem stanoven podle § 109 stavebního zákona.
Řízení o podané žádosti bylo Drážním úřadem vyhodnoceno jako řízení s velkým počtem účastníků řízení
podle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Na základě
kladného posouzení stavebníkem předložených podkladů žádosti bylo Drážní úřad dne 15. ledna 2014
vydáno oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. DUCR-2034/14/Bk ze dne
14. ledna 2014. Jelikož byly Drážnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečné podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od
ohledání na místě i ústního jednání.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, byla před vydáním rozhodnutí ve věci dána účastníkům řízení možnost se vyjádřit k podkladům
pro rozhodnutí. Oznámení o ukončení dokazování bylo Drážním úřadem vydáno veřejnou vyhláškou dne
27. ledna 2014 pod č.j. DUCR-4590/14/Bk ze dne 27. ledna 2014.
Souhlasu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona k vydání stavebního povolení
speciálním stavebním úřadem byl vydán Městským úřadem Hustopeče, stavební úřad, Dukelské nám. 2/2,
69317 Hustopeče pod č.j. ÚPSŘ/91387/2013, sp.zn. výst/1119/14/22, č.j. MUH/6952/14/22 ze dne 19.
února 2014.
Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.
V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast
Olomouc, Nerudova 1, 77900 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1
správního řádu nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc
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Informace pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již
byla zahájena.
Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f),
bankovním převodem ve výši 10000 Kč (PV 35/2014).
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu,
dále na úřední desce Městského úřadu Hustopeče, Městského úřadu Břeclav, Obecního úřadu
Hrušovany u Brna, Obecního úřadu Ladná, Městského úřadu Lanžhot, Městského úřadu Modřice,
Městského úřadu Podivín, Obecního úřadu Popice, Obecního úřadu Popovice, Obecního úřadu
Pouzdřany, Úřadu městské části Brno-jih, Městského úřadu Rajhrad, Obecního úřadu Rakvice,
Městského úřadu Velké Pavlovice, Obecního úřadu Vojkovice, Obecního úřadu Vranovice,
Obecního úřadu Zaječí, Obecního úřadu Žabčice, Obecního úřadu Šakvice, Obecního úřad
Strachotín, Obecního úřadu Starovičky, Obecního úřadu Holasice, Obecní úřadu Přísnotice.
Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední
desce Drážního úřadu.

Sejmuto dne:

Vyvěšeno dne:

Podpis:
razítko
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:
• Drážní úřad – zde, www.ducr.cz
• Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
• Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
• Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 42 Hrušovany u Brna
• Obecní úřad Ladná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladná
• Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot
• Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
• Městský úřad Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín
• Obecní úřad Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice
• Obecní úřad Popovice, Popovice 2, 664 61 Rajhrad
• Obecní úřad Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
• Úřad městské části Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
• Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32,664 61 Rajhrad
• Obecní úřad Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice
• Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice
• Obecní úřad Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
• Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice
• Obecní úřad Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí
• Obecní úřad Žabčice, Kopeček 4, 664 63 Žabčice
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Obecní úřad Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
Obecní úřad Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
Obecní úřad Starovičky, 693 01 Starovičky 43
Obecní úřad Holasice, Václavská 29, 664 61 Holasice
Obecní úřad Přísnotice, Vranovická 75, 664 63 Přísnotice

Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
• Ověřená projektová dokumentace
• Štítek „Stavba povolena“
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:
1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, Nové
Město, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební
správa východ, Nerudova 1, 72258 Olomouc
podle § 109 písm. b) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li
stavebníkem:
1. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, adresa pro doručování: České
dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 686/26, 611 43 Brno
a ostatní účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou:
• doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů - rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů,
•

zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů - rozhodnutí bude umístěno na elektronické úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
• Drážní úřad – zde, www.ducr.cz
• Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
• Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
• Obecní úřad Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 42 Hrušovany u Brna
• Obecní úřad Ladná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladná
• Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot
• Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
• Městský úřad Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín
• Obecní úřad Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice
• Obecní úřad Popovice, Popovice 2, 664 61 Rajhrad
• Obecní úřad Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
• Úřad městské části Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
• Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32,664 61 Rajhrad
• Obecní úřad Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice
• Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice
• Obecní úřad Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
• Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice
• Obecní úřad Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí
• Obecní úřad Žabčice, Kopeček 4, 664 63 Žabčice
• Obecní úřad Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
• Obecní úřad Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
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Obecní úřad Starovičky, 693 01 Starovičky 43
Obecní úřad Holasice, Václavská 29, 664 61 Holasice
Obecní úřad Přísnotice, Vranovická 75, 664 63 Přísnotice.

Dotčené orgány:
1. Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
3. Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
4. Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
5. Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
6. Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
7. Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 657 70 Brno
8. Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno
9. Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
10. Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice
11. Městský úřad Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín
12. Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
13. Úřad městské části Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
14. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno,
oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
15. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 60200 Brno
Spis

13 /13

