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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA
sekce stavební - územní odbor Praha
V Praze dne 12. listopadu 2015
Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)
602 668 810
E-mail: vlasak@ducr.cz

Sp. Zn.: MP-SDP0850/14-13/Vv
Č. j.: DUCR-67656/15/Vv
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Vlasák

ROZHODNUTÍ
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 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

„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - DSP 1. část“
Stavebník:
Správa železniční dopravní cesty s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234
Zástupce stavebníka:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha, IČ:25793349
Stavba je členěna na:
D. Technologická část
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
PS 11-01.1ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ - část 1
PS 11-01.3ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ - část 3 provizorní stavy
D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů
PS 21-01.1Úprava sdělovací kabelizace SŽDC - část 1
D.2.2 Rozhlasové zařízení
PS 22-01.1Provizorní rozhlasové zařízení ŽSt Praha-Bubny - zřízení
D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
PS 23-01.1Úprava sdělovacího zařízení - část 1
E. Stavební část
E.1 Inženýrské objekty
E.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 11-01.1Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 1
SO 11-01.3Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 3 provizorní stavy
SO 11-02.1Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 1
SO 11-02.3Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 3 provizorní stavy
SO 11-03.1Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vystrojení trati - část 1
SO 11-03.3Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vystrojení trati - část 3 provizorní stavy
E.1.4 Mosty, návěstní krakorce
SO 14-08Železniční most v ev. km 410,884 (N 4)
SO 14-09Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)
SO 14-10Železniční most v ev. km 411,010 (N 6)
SO 14-11Železniční most v ev. km 411,136 (N 7)
SO 14-12Železniční most v ev. km 411,273 (N 8) mimo provizorních jímek
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SO 14-13Železniční most v ev. km 411,419 (N 9)
SO 14-14Železniční most v ev. km 411,594 (N 10) mimo provizorních jímek
SO 14-15Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)
SO 15-01.1Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1
SO 15-02.1Ochrana sdělovací kabelizace Telefónica O2 - část 1
SO 15-03Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom
SO 15-04Ochrana sdělovací kabelizace UPC
SO 15-06Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera
SO 15-07.1Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems PragoNet - část 1
SO 15-08Ochrana sdělovací kabelizace Telekom Austria
SO 15-10.1Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
SO 16-01.1Odvodnění viaduktu - část 1
E.1.8 Pozemní komunikace
SO 18-01.1Úpravy povrchů - část1
SO 18-02.1Dopravní opatření - část 1
E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 19-01.1Kabelovod - část 1
SO 19-01.3Kabelovod - část 3 provizorní stavy
E.2 Pozemní stavební objekty
E.2.1 Pozemní stavební objekty
SO 21-02Stavební úpravy vodárny
E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení
SO 31-01.1Masarykovo n.-(Hrabovka)-Bubny, úpravy TV - část 1
SO 31-01.3Masarykovo n.-(Hrabovka)-Bubny, úpravy TV - část 3 provizorní stavy
E.3.4 Ohřev výměn
SO 34-01.1Masarykovo n., úprava EOV - část 1
SO 34-01.3Masarykovo n., úprava EOV - část 3 provizorní stavy
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 36-01.1Masarykovo n., úprava DOÚO - část 1
SO 36-01.3Masarykovo n., úprava DOÚO - část 3 provizorní stavy
SO 36-02.1Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1
SO 36-02.3Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 3 provizorní stavy
SO 36-03Bubny, úprava rozvodu nn a osvětlení
SO 36-04.1Úprava kabelového vedení 22kV PREdistribuce na mostě - část 1
SO 36-04.3Úprava kabelového vedení 22kV PREdistribuce na mostě - část 3 provizorní stavy
SO 36-05.1Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce – Karlín - část 1
SO 36-05.3Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce – Karlín - část 3 provizorní stavy
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 37-01.1Masarykovo n.-(Hrabovka)-Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí - část 1
Umístění stavby:
k.ú. Karlín
p.č. 243, 246, 774/3, 779, 780, 782/1, 787/1, 800, 801/1, 812/1, 812/3, 812/4, 812/5, 846/2, 846/3, 853,
858, 860, 863/1, 864, 869, 870, 871, 873, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 875, 879, 881, 887/1, 889/3,
889/5, 943/1
k.ú. Holešovice
p.č. 1210/1, 1215/12, 1215/18, 1215/9, 1216/2, 1216/6, 2329/1, 2331/1, 2332/2, 2336/1, 2339, 2342,
2348/1, 2348/2, 2350/1, 2353, 2415/13, 2415/15, 2415/34, 2415/35, 2416/1, 2416/15, 2416/35, 2416/59,
2417, 2469
k.ú. Nové Město
p.č. 2537/1, 2537/102,2537/103, 2537/99, 2538, 2539/41, 2541,
k.ú. Žižkov
p.č. 4428/1
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Stručný popis stavby:
Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů, trakčního vedení, sdělovacího,
zabezpečovacího a energetického zařízení a s tím související úpravy - ochrana mimodrážních vedení v
místě stavby. Stavba je rozdělena na dvě části, předmětem tohoto řízení je 1. část v rozsahu z Holešovic
(nádraží Praha-Bubny) do Karlína, kde bude ukončena na severní straně ulice Křižíkova. Přípravné práce a
provizorní objekty se budou týkat i v oblasti za tímto rozhraním a budou probíhat až na Masarykovo
nádraží a Hrabovskou spojku. Podrobnosti viz projektová dokumentace.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.

2.

3.
4.

5.

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 požádal o řešení odlišné od vyhlášky, které spočívá:
2.1. Úlevové řešení z vyhl. č. 177/1995 Sb. § 11 odst. 2 písm. b) (prostorové uspořádání ve stanici) je
možné podle vyhl. 177/1995 Sb., § 11 čl. 10: Osová vzdálenost kolejí je menší než 4750 mm –
stávající stav a trať je vedena na mostech, které jsou prohlášeny za nemovitou kulturní památku a
dotčený orgán památkové péče nepovolil rozšíření říms zajišťující bezpečný normový stav.
2.2. Úlevové řešení z vyhl. č. 177/1995 Sb. § 11 odst. 6 (prostorové uspořádání volný schůdný a
manipulační prostor (VSMP) – odkaz na technické normy) je možné podle vyhl. 177/1995 Sb.,
§ 11 čl. 10: nedodržený VSMP podél zábradlí na mostních objektech dotčený orgán památkové
péče nepovolil rozšíření říms a změnu umístění zábradlí zajišťující bezpečný normový stav.
2.3. Úlevové řešení z vyhl. 177/1995 Sb. § 13 odst. 2 (poloměr oblouku v dopravních kolejích menším
než 300 m (ve stanicích v hlavních kolejích 600 m)) je možné podle vyhl. 177/1995 Sb., § 13, čl.
14: zachování cca stávajících oblouků s ohledem na polohu stávajících navazujících staveb a trať
je vedena na mostech, které jsou prohlášeny za nemovitou kulturní památku.
2.4. Úlevové řešení z vyhl. 177/1995 Sb. § 13 odst. 8 (sklon koleje) je možné podle vyhl. 177/1995
Sb., § 13, čl. 14: zachování cca stávajících podélných sklonů kolejí s ohledem na polohu
stávajících navazujících staveb.
2.5. Úlevové řešení z vyhl. 177/1995 Sb. § 19, odst. 2, písm. b (konstrukce výhybek) vychází z úlevy
2.1: (40 km.h-1 do odbočné výhybky) v místě napojení na stávající zhlaví ŽST Praha Masarykovo
nádraží.
2.6. Úlevové řešení z vyhl. 177/1995 Sb. § 15, čl. 5 (uspořádání staveb žel. spodku - výška zábradlí
dle čl. 14.5.5 ČSN 73 6201) vychází z úlevy čl. 14.5.7 ČSN 73 6201: užití normové výšky
zábradlí bylo zakázáno orgánem památkové péče.
2.7. Úlevové řešení z vyhl. 177/1995 Sb. § 15, čl. 5 (uspořádání staveb žel. spodku - tloušťky a obrysu
kolejového lože dle ČSN 73 6201 čl. 14.2.3 až 14.2.6): zachování stávajících nevyhovujících
poměrů
2.8. Úlevové řešení z vyhl. 177/1995 Sb. § 22, čl. 5 (uspořádání el. zařízení – vzdálenost trakčních
stožárů od osy koleje dle ČSN 34 1530 ed.2) vychází z úlevy 2.1: dotčený orgán památkové péče
nepovolil rozšíření říms a změnu umístění trakčních stožárů zajišťující bezpečný normový stav.
Řešení odlišná od vyhlášky byla povolena za podmínek odpovídajícími stavebnětechnickými
řešeními a organizačními opatřeními, které jsou součástí předložené dokumentace.
Dokumentace bude ověřena Drážním úřadem po nabytí právní moci toho rozhodnutí.
Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a kontaktní údaje na: stavbyvedoucího,
technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci. 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.
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který 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.
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.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
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 je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
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.
Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
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.

18.

Stavebník dodrží podmínky stanovisek vlastníků a správců sítí a zařízení, která jsou součástí
dokladové části H.2, H.4a H.5 ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení a byly
zapracovány do projektové dokumentace: UPC Česká republika s.r.o. zn. 1953/2014 ze dne
2.9.2014, PREdistribuce, a.s. zn. 100-3000221106/Kom ze dne 11.10.2014 a zn. 300023035 ze dne
13.2.2015, ELTODO Citelum s.r.o. zn. EC 0400/4946/14 ze dne 7.11.2014 a zn. 3840/14 ze dne
28.8.2014, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. zn. PVK 4392/OTPČ/15 ze dne 3.2.2015, Pražská
vodohospodářská společnost a.s. zn. 4804/14/2/02 ze dne 16.12.2014 a zn. 3531/15/2/02 ze dne
3.9.2015, T-Mobile Czech Republic a.s. zn. ÚR/58009/15-1 ze dne 13.1.2015, Pražská plynárenská
Distribuce a.s. zn. 2010/Be/OSDS/2015 ze dne 28.5.2015, Dial Telecom a.s. zn. PH271560 ze dne
8.1.2015, ČD-Telematika a.s. zn. 1259/2015-O ze dne 20.1.2015 a TSK hl.m. Prahy č.j.
50/2015/7100-Kl S-TSK/00707/15 ze dne 4.2.2015, Dopravní podnik hl.m. Prahy ze dne 15.9.2014
zn.240200/1625/14/Čp, ze dne 14.1.2015 zn. 240200/85/15/Čp, zn.192/250120/PR2014 ze dne
30.12.2014, ze dne 26.1.2015 zn. 100130/1Ku39/15.

19.

Stavebník dodrží podmínky stanovisek, která jsou součástí dokladové části H.3 ověřené projektové
dokumentace:
19.1. závazného stanoviska - Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravních agend č.j. MHMP281912/2015/ODA-O4/Ka ze dne 24.2.2015, č.j. MHMP-308108/2015/ODA-O2/No ze dne
2.3.2015 a č.j. MHMP-271271/2015/ODA-O4/Ka ze dne 23.2.2015
19.2. sdělení - Magistrát hl.m. Prahy, OŽP č.j. MHMP-1548255/2014/OZP-II/Ka ze dne 30.10.2014
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19.3. vyjádření a závazného stanoviska - Magistrát hl.m. Prahy, OŽP SZn. S-MHMP1100181/2014/1/OZP/VI ze dne 21.8.2014, zejména:
19.3.1. Stavebník učiní přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, tzn. umístí zařízení, v němž se zachází se
závadnými látkami v bezodtokém prostoru dostatečného objemu opatřeném izolací
odolnou působení závadné látky.
19.3.2. Stavebník předloží Plán opatření pro případ havárie dle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona
ke schválení vodoprávnímu úřadu OZP MHMP
19.4. závazného stanoviska - Magistrát hl.m. Prahy, odbor bezpečnosti a krizového řízení č.j. S-MHMP
1218084/2014/BKR ze dne 17.9.2014, zejména:
19.4.1. Povodňový plán bude po posouzení správcem povodí předložen k potvrzení souladu s
povodňovými plány Městské části Praha 7 a Městské části Praha 8. V povodňovém plánu
budou zaneseny aktuální povodňové komise hl. m. Prahy a MČ. Odbor bezpečnosti a
krizového řízení MHMP a Správa služeb HMP budou zváni na kontrolní dny týkající se
rekonstrukce úseku na nábřeží Kapitána Jaroše a Bubenského nábřeží, kde se nacházejí
boční vedení mobilních částí PPO HMP. PPO HMP musí být v kterékoliv fázi
rekonstrukce plně funkční a přístupná.
19.5. závazných stanovisek - Magistrát hl.m. Prahy, OPP č.j. S-MHMP 1096334/2014 ze dne 10.9.2014
a č.j. S-MHMP 1133385/2014 ze dne 5.12.2014:
19.5.1. Budou vytvořeny vzorky barevnosti nátěru kovových prvků, vzorky materiálu
doplňovaných kamenů, jejich opracování, retuší a spárování. O skutečnosti, že jsou tyto
vzorky vyhotoveny informuje vlastník písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný
výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorků s výše
uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
19.5.2. Pro rekonstrukci celnice vestavěné pod oblouky:
19.5.2.1. Po ukončení rekonstrukce oblouku č. 45 a č. 46 bude skruž odstraněna.
19.5.2.2. Způsob zajištění stavby proti vniknutí osob a proti neřízenému ukládání odpadu ve
variantách, který bude MHMP OPP předložen k projednání v samostatném správním
řízení.
19.5.2.3. Všechny kamenné dlaždice budou zachovány.
19.5.2.4. Budou provedeny sondy do zazdívky prostor, kterými bude zjištěno, kde jsou
původní okenní a dveřní otvory a jaký je jejich tvar.
19.6. stanovisko Úřad městské části Praha 1, odbor dopravy č.j. ÚMČP1 126160/2014/ODOP/287/Ku
ze dne 7.8.2014
19.7. stanovisko Úřad městské části Praha 7, odbor dopravy zn. MČ P7 000511/2015/ODO/Mik. ze dne
12.1.2015 a zn. MČP7027058/2015/ODO/Mik ze dne12.6.2015
19.8. závazné stanovisko Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy č.j. MCP8 173567/2014 ze dne
14.1.2015 a č.j. MCP8 018532/2015 ze dne23.2.2015
19.9. stanovisko Úřad městské části Praha 1, OŽP č.j. ÚMČP1/123450/14/OŽP/ŘÍ ze dne 29.8.2014
19.10.
stanovisko Úřad městské části Praha 3, OŽP č.j. UMCP3 075144/2014 ze dne 21.8.2014 a
č.j. UMCP3 089311/2014 ze dne 24.9.2014
19.11.
závazné stanovisko Úřad městské části Praha 7, OŽP zn. zn. MČ P7
025503/2014/OŽP/Mal ze dne 25.7.2014
19.12.
stanovisko Úřad městské části Praha 8, OŽP sp.zn. MCP8 106338/2014/2 ze dne 4.8.2014
19.13.
vyjádření Policie ČR - KŘ hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie č.j. KRPA-3331863/ČJ-2014-0000DŽ ze dne 22.1.2015 a č.j. KRPA-55833-3/ČJ-2015-0000DŽ ze dne 26.5.2015
19.14.
vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava zn. 61425/2014-263 ze dne 21.8.2014
19.15.
stanovisko TSK hl.m. Prahy, svodná komise zn. TSK/28162/14/2200/Me ze dne 2.12.2014
19.16.
závazné stanovisko Hygienická stanice hlavního města Prahy č.j.HSHMP 38371/2014 ze
dne 20.10.2014 a č.j. HSHMP 11714/2015 ze dne 15.4.2015
19.17.
závazné stanovisko Státní plavební správa zn. 5221/PH/14 ze dne 5.9.2014
19.18.
Souhrnné stanovisko GŘ ČD a.s. č.j. 1394/2014-O3 ze dne 19.11.2014, zejména:
19.18.1.Stavebník kladně projedná dočasné a trvalé zábory nemovitostí ČD, a.s. v obvodu žst.
Praha Masarykovo nádraží s dlouhodobým nájemcem, společností Masaryk Stadion
Development a.s., zastoupeným společností Penta Investments s.r.o.
19.18.2.Stavebník zajistí koordinaci aktuální částečné časové a věcné kolize stavebních aktivit
dlouhodobého nájemce s provozem zařízení staveniště Z1.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Osoba odpovědná za zajištění stavby pro případ ohrožení povodní a jiných mimořádných událostí:
Ing. Jiří Ambrož, tel: 284 810 612, mobil: 606625603, Mail: AmbrozJ@szdc,; IDDS: uccchjm;
adresa pracoviště: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Pod Plynojemem
17, 180 00 Praha 8. V případě změny osoby nebo kontaktních údajů, stavebník neprodleně
vyrozumí úřady městských částí dotčených stavbou a odbor BKR MHMP o této změně.
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 nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na minimální dobu 12 měsíců. Žádost o
zavedení zkušebního provozu je nutno podat minimálně 20 dní předem před uvažovaným
zahájením užívání stavby ve zkušebním provozu.
Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
nezávislého posuzovatele 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
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 předpisů.
K žádosti o vydání kolaudačního 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 30. listopadu 2018, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:
Správa železniční dopravní cesty s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234
zastoupený společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha, IČ:25793349
a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje.

Výrok o námitkách účastníků:
Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění
Stavebník SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha, IČ:25793349 podal dne 14.
listopadu 2014 žádost o stavební povolení.
Dnem podání bylo podle § 44, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení.
Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními
předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR69604/14/Vv ze dne 1. prosince 2014 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR69597/14/Vv ze dne 1. prosince 2014. Dne 22. září 2015 byly odstraněny nedostatky žádosti.
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního
řádu.
Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení č.j.: DUCR-56564/15/Vv dne 25. září 2015, podle
112 odst. 1 stavebního zákona formou veřejné vyhlášky a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště
a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
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provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní
úřad stanovil lhůtu do 10 dnů po doruční tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.
Drážní úřad vyzval zástupce stavebníka 22. října 2015 pod č.j. DUCR-62756/15/Vv k zaplacení
správního poplatku. Správní poplatek byl uhrazen převodem ke dni 26. října 2015.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán stavebními
úřady: Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby č.j. MCP8 121364/2014 dne 3.9.2014, oprava č.j.
MCP8 140440/2014 dne 14.10.2014 a Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby sp.zn. S
UMCP1/140685/2014/VÝS-Zi-2/negrelliho viadukt dne 25.9.2014.
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
-

projektová dokumentace vypracovaná společností SUDOP PRAHA a.s. IČ: 25793349, autorizace doc.
Ing. Marek Foglar, Ph.D. ČKAIT 0010609 a další přizvaní oprávnění projektanti s příslušnou
specializací

-

plná moc

-

smlouvy zakládající právo provést stavbu (umístění a provedení stavby)

-

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

-

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

-

Innominátní smlouva

-

smlouva o nájmu pozemků

-

rozhodnutí
Úřad městské části Praha 3, OŽP č.j. S UMCP3 049662/2015 ze dne 15.7.2015
Úřad městské části Praha 7, OŽP č.j. MČ P7 038361/2014/OŽP/Hrd ze dne 30.6.2015
Úřad městské části Praha 7, OVÚR zn. P7 30637/2014/OVT/Hart ze dne 15.10.2014
Magistrát hl.m. Prahy, OPP č.j. S-MHMP 1086462/2014 ze dne 27.8.2014
Magistrát hl.m. Prahy, OPP č.j. S-MHMP 1800442/2014 ze dne 26.2.2015

stanoviska dotčených orgánů
- Magistrát hl.m. Prahy, OBKR č.j. S-MHMP 1218084/2014/BKR ze dne 17.9.2014
- Magistrát hl.m. Prahy, ODA č.j. MHMP-1197148/2014/ODA-O4/Ka ze dne 20.8.2014, č.j.
MHMP-281912/2015/ODA-O4/Ka ze dne 24.2.2015, č.j. MHMP-308108/2015/ODA-O2/No ze
dne 2.3.2015,
č.j. MHMP-271271/2015/ODA-O4/Ka ze dne 23.2.2015, č.j. MHMP1151701/2015/ODA-O4/Ka ze dne 25.6.2015
- Magistrát hl.m. Prahy, OŽP SZn. S-MHMP-1100181/2014/1/OZP/VI ze dne 21.8.2014 a č.j.
MHMP-1548255/2014/OZP-II/Ka ze dne 30.10.2014
- Magistrát hl.m. Prahy, OPP č.j. S-MHMP 1096334/2014 ze dne 10.9.2014, č.j. S-MHMP
1265168/2014 ze dne 16.10.2014, č.j. S-MHMP 1265162/2014 ze dne 21.10.2014, č.j. S-MHMP
1133385/2014 ze dne 5.12.2014, č.j. S-MHMP 301764/2015 ze dne 22.4.2015, č.j. S-MHMP
1096783/2015 ze dne 3.8.2015 a č.j. S-MHMP 1375383/2015 ze dne 3.9.2015
- Úřad městské části Praha 1, OD č.j. ÚMČP1 126160/2014/ODOP/287/Ku ze dne 7.8.2014 a č.j.
ÚMČP1 022720/2015/ODOP/373/Ku ze dne 23.2.2015
- Úřad městské části Praha 3, OD č.j. S ÚMČP3 073949/2014 ze dne 13.8.2014
- Úřad městské části Praha 7, OD zn. MČ P7 026207/2014/ODO/Mik. ze dne 13.8.2014, zn.
MČ P7 000511/2015/ODO/Mik., ze dne 12.1.2015, zn. MC P7/ODO/007020/0331/2015/Ha ze dne
2.3.2015, zn. MČP7027058/2015/ODO/Mik ze dne 12.6.2015
- Úřad městské části Praha 3, OD č.j. MCP8 108454/2014/2014 ze dne 2.9.2014, č.j.
MCP8
173567/2014 ze dne 14.1.2015, č.j.
MCP8 018532/2015 ze dne 23.2.2015
- Úřad městské části Praha 1, OŽP č.j. OŽP č.j. ÚMČP1/123450/14/OŽP/ŘÍ ze dne 29.8.2014
- Úřad městské části Praha 3, OŽP č.j. UMCP3 075144/2014 ze dne 21.8.2014 a č.j. UMCP3
089311/2014 ze dne 24.9.2014
- Úřad městské části Praha 7, OŽP zn. zn. MČ P7 025503/2014/OŽP/Mal ze dne 25.7.2014
- Policie ČR - KŘ hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie č.j. KRPA-333186-1/ČJ-2014-0000DŽ
ze dne 17.9.2014, č.j. KRPA-333186-3/ČJ-2014-0000DŽ ze dne 22.1.2015, KRPA-55833-3/ČJ2015-0000DŽ ze dne 26.5.2015 a č.j. KRPA-55833-1/ČJ-2015-0000DŽ ze dne 19.2.2015
- Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava zn. 61425/2014-263 ze dne 21.8.2014
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-

Úřad městské části Praha 8, OŽP sp.zn. MCP8 106338/2014/2 ze dne 4.8.2014
HZS hl.m. Prahy č.j. HSAA-9373-3/2014 ze dne 18.8.2014
HS hl.m. Prahy č.j. HSHMP 38371/2014 ze dne 20.10.2014, č.j. HSHMP 11714/2015 ze dne
15.4.2015
Státní plavební správa zn. 5221/PH/14 ze dne 5.9.2014
Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů sp.zn. 78574/2014-8201-OÚZ-PHA ze
dne 21.1.2015

-

vyjádření vlastníků nemovitostí

-

souhrnné stanovisko ČD a.s č.j. 1394/2014-O3 ze dne 19.11.2014

-

TSK hl.m. Prahy zn. TSK/28162/14/2200/Me ze dne 2.12.2014

-

vyjádření správců sítí a zařízení, provozovatelů dráhy (SŽDC s.o. a DP hl.m. Prahy)

-

dalších vlastníků správců sítí a zařízení

-

stanovisko ověření (interoperabilita)
- Dílčí stanovisko ověření 1714/8/SG/14/ENE/CS/1525 ze dne 27.11.2014
- Dílčí stanovisko ověření 1714/8/SG/14/INF/CS/1526 ze dne 27.11.2014

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. 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 - územní odbor
Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82
odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Miroslav Hron v.r.
ředitel územního odboru Praha
„Otisk úředního razítka“
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 10 000 Kč.
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Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
•
Ověřená projektová dokumentace
•
Štítek „Stavba povolena“
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecních úřadů:
Úřad městské části Praha 1, Úřad městské části Praha 3, Úřad městské části Praha 7, Úřad městské
části Praha 8. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení.
Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu (podle § 25 odstavec 3
správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 odstavec 3 správního řádu příslušným
obecním úřadům - s žádostí o vyvěšení :
− Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 11568 Praha
− Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 13085 Praha
− Úřad městské části Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, 17000 Praha
− Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 18048 Praha 8
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník
− Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 zastoupený společností
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha
ve smyslu ustanovení § 25 odstavce 2 a § 144 správního řádu se dalším účastníkům stavebního řízení
(podle § 109 písm. b) až g) stavebního zákona) doručuje oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na
úřední desce výše uvedených úřadů
Dotčené orgány:
- Magistrát hl.m. Prahy, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
- Odbor památkové péče
- Odbor dopravních agend
- Odbor životního prostředí
- Odbor krizového řízení
− Úřad městské části Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, 17000 Praha
- odbor výstavby a územního rozhodování
- odbor dopravy
- odbor životního prostředí
− Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 18048 Praha 8
- odbor výstavby
- odbor dopravy
- odbor životního prostředí
− Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 11568 Praha, posta@praha1.cz
- odbor výstavby
- odbor dopravy
- odbor životního prostředí
− Úřad městské části Praha 3, odbor dopravy, Seifertova 559/51, 13000 Praha 3
− Policie České republiky - Krajské ředitelství hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie,
Kongresová 2/1666, 14600 Praha 4
− Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 12124 Praha
− Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 11001 Praha
− Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, sekce ekonomická a majetková
MO, Hradební 772/12, 11005 Praha
Na vědomí:
− Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
- Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 19000 Praha 9
- Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 17000 Praha 7
− Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
Spis
- Drážní úřad, sekce stavební
- MP-SDP0850/14
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