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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC 
sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0202/21/Sj V Olomouci dne 24. listopadu 2021 
Č. j.: DUCR-68753/21/Sj Telefon: +420 972 741 315 (linka 217) 
Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr. E-mail: skopalova@ducr.cz 

 
V e ř e j n á  v y h l á š k a 

 
S P O L E Č N É  P O V O L E N Í 

 
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 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“) a  v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p  
a s přihlédnutím k § 115 odst. 2 stavebního zákona 

s p o l e č n é  p o v o l e n í  

pro soubor staveb s názvem 
Bystřice pod Hostýnem 

 
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 

v rozsahu: 
 

D.1   TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.1.1   ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

D.1.1.1 PS 13-01-11 Žst. Bystřice pod Hostýnem, SZZ 

D.1.1.1 PS 13-01-11.1 Žst. Bystřice pod Hostýnem, definitivní SZZ 

D.1.1.1 PS 13-01-11.3 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přechodné SZZ 

D.1.1.1 PS 13-01-31 PZS v km 35,293 (P7272) 

D.1.1.1 PS 15-01-11 Žst. Osíčko, úprava SZZ 

D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

D.1.1.2 PS 14-01-21 Osíčko - Bystřice pod Hostýnem, traťové zabezpečovací zařízení 

D.1.1.2 PS 12-01-21 Bystřice pod Hostýnem - Holešov, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

D.1.1.5   Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

D.1.1.5 PS 10-01-51 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

D.1.2   ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.2.1   Místní kabelizace 

D.1.2.1 PS 13-02-11 Žst. Bystřice pod Hostýnem, místní kabelizace 

D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 

D.1.2.2 PS 13-02-21 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozhlasové zařízení 

D.1.2.3   Integrovaná telekomunikační zařízení 
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D.1.2.3 PS 13-02-31 Žst. Bystřice pod Hostýnem, telefonní zapojovač 

D.1.2.3 PS 13-02-32   Žst. Bystřice pod Hostýnem, sdělovací zařízení 

D.1.2.4   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.1.2.4 PS 13-02-41 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EZS 

D.1.2.5   Dálková, optická, závěsná  kabelizace (DK, DOK, ZOK) 

D.1.2.5 PS 12-02-51 Holešov - Bystřice pod Hostýnem, traťový kabel 

D.1.2.5 PS 12-02-52 Holešov - Bystřice pod Hostýnem, DOK, TOK 

D.1.2.5 PS 14-02-51 Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, DOK, TOK, TK 

D.1.2.5 PS 10-02-51 Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace SŽ 

D.1.2.5 PS 10-02-52 Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 

D.1.2.6   Informační systém pro cestující 

D.1.2.6 PS 13-02-71 Žst. Bystřice pod Hostýnem, informační zařízení pro cestující 

D.1.2.7   Jiné sdělovací zařízení 

D.1.2.7 PS 13-02-91 Žst. Bystřice pod Hostýnem, kamerový systém 

D.1.2.8   Přenosový systém 

D.1.2.8 PS 10-02-91 Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, přenosový systém a TDS 

D.1.2.9   Rádiové systémy 

D.1.2.9 PS 13-02-81 Žst. Bystřice pod Hostýnem, úpravy rádiového systému TRS a MRS 

D.1.2.10   DOZ a další nadstavbové systémy  

D.1.2.10 PS 13-02-92 Žst. Bystřice pod Hostýnem, DDTS ŽDC 

D.1.2.10 PS 19-02-92 CDP Přerov, doplnění DDTS ŽDC 

D.1.3   SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

D.1.3.5   Technologie transformačních stanic VN a NN 

D.1.3.5 PS 13-03-51 Žst. Bystřice pod Hostýnem, trafostanice 22/0,4kV 

D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 

D.1.3.7 PS 13-03-71 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvodna nn - VB 

D.1.3.7 PS 13-03-72 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvodna nn - TO 

D.1.3.7 PS 13-03-73 Žst. Bystřice pod Hostýnem, ZZEE 

Stavební část 

D.2.   STAVEBNÍ ČÁST 

D.2.1    INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1   Železniční svršek a spodek 

D.2.1.1 SK 13-10-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční svršek a spodek 

D.2.1.1 SO 13-10-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční svršek 

D.2.1.1 SO 13-11-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, železniční spodek 

D.2.1.1 SO 13-14-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, výstroj trati 

D.2.1.2   Nástupiště 

D.2.1.2 SO 13-12-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, nástupiště 

D.2.1.3   Železniční přejezdy 

D.2.1.3 SO 13-13-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, Žel. přejezd č. P7272 v km 35,293 

D.2.1.4   Mosty, propustky, zdi 

D.2.1.4 SO 13-21-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, propustek v ev. km 35,297 - zrušení 

D.2.1.4 SO 13-22-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, silniční propustek v km 35,297 

D.2.1.5   Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.5 SO 13-02-91 Bystřice pod Hostýnem, přeložky mimodrážních sdělovacích vedení 
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D.2.1.6   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)  

D.2.1.6 SO 13-31-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, hospodaření s dešťovými vodami 

D.2.1.6 SO 13-31-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB - úprava kanalizační přípojky 

D.2.1.6 SO 13-32-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB - úprava vodovodní přípojky 

D.2.1.8   Pozemní komunikace – vedlejší stavby 

D.2.1.8 SO 13-51-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, parkovací plochy 

D.2.1.8 SO 13-52-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, zpevněné plochy  

D.2.1.9   Kabelovody, kolektory 

D.2.1.9 SO 13-60-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, kabelovou 

D.2.2    POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.2.2.1   Pozemní stavební objekty budov  

D.2.2.1   Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek 

D.2.2.1 SO 13-71-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB 

D.2.2.1 SO 13-71-01.10 Architektonicko stavební řešení 

D.2.2.1 SO 13-71-01.20 Stavebně konstrukční řešení 

D.2.2.1 SO 13-71-01.30 Požárně bezpečnostní řešení 

D.2.2.1 SO 13-71-01.40 Technika prostředí staveb 

D.2.2.1 SO 13-71-01.41 Zdravotně technické instalace 

D.2.2.1 SO 13-71-01.42 Vzduchotechnické zařízení 

D.2.2.1 SO 13-71-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

D.2.2.1 SO 13-71-01.49 
Mechanické zábranné prostředky a jiné technické prostředky fyzické ochrany 
objektu 

D.2.2.1   Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov 

D.2.2.1 SO 13-72-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba technologického objektu 

D.2.2.1 SO 13-72-01.10 Architektonicko stavební řešení 

D.2.2.1 SO 13-72-01.20 Stavebně konstrukční řešení 

D.2.2.1 SO 13-72-01.30 Požárně bezpečnostní řešení 

D.2.2.1 SO 13-72-01.40 Technika prostředí staveb 

D.2.2.1 SO 13-72-01.41 Zdravotně technické instalace 

D.2.2.1 SO 13-72-01.42 Vzduchotechnické zařízení 

D.2.2.1 SO 13-72-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.2 SO 13-74-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, zastřešení nástupišť 

D.2.2.2 SO 13-75-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.4   Orientační systém 

D.2.2.4 SO 13-77-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, orientační systém 

D.2.2.6   Drobná architektura a oplocení 

D.2.2.6 SO 13-79-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, mobiliář a přístřešek na kola 

D.2.3    TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

D.2.3.4   Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 

D.2.3.4 SO 13-84-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, EOV 

D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.6 SO 13-86-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, venkovní osvětlení 

D.2.3.6 SO 13-86-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, osvětlení nástupiště 

D.2.3.6 SO 13-86-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem, rozvody nn 

D.2.3.6 SO 13-86-04 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky silnoproudých rozvodů nn 



 

4 / 21 

D.2.3.6 SO 13-86-07  Žst. Bystřice pod Hostýnem, napájecí stojan elektroauta  

D.2.3.6 SO 13-86-08 Žst. Bystřice pod Hostýnem, napájecí stojan elektrokola 

D.2.3.8   Vnější uzemnění 

D.2.3.8 SO 13-88-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem – uzemnění rozvodny nn a objektu VB 

D.2.3.8 SO 13-88-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem – uzemnění rozvodny nn a objektu TO 

D.2.3.8 SO 13-88-03 Žst. Bystřice pod Hostýnem – uzemnění trafostanice 

D.2.3.9   Ostatní kabelizace 

D.2.3.9 SO 13-86-05 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky kabelu NN externí odběratel 

D.2.3.9 SO 13-86-06 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložka VO obce Bystřice pod Hostýnem 

D.2.4   OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.2.4.1   Kácení  

D.2.4.1 SO 10-92-01 Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, kácení zeleně 

D.2.4.2   Náhradní výsadba 

D.2.4.2 SO 10-96-01 Bystřice pod Hostýnem - Osíčko, náhradní výsadba 
Pozn: kurzívou jsou označeny vedlejší stavby souboru staveb  
 
Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234  
zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357 

Umístění stavby:  
k.ú. Bystřice pod Hostýnem: p.č.st. 469 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e. – 
doprava, p.č. st. 1548/1 - zastavěná  plocha a nádvoří, součástí je stavba Bystřice pod Hostýnem č.p. 409 – 
doprava, p.č. st. 3080 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e. – doprava, p.č. 2852/27, 
2906/1, 2906/5, 2906/6, 2906/15, 3018/75, 2906/16, 2906/60, 2906/10, 2850/2, 2850/3, 2850/6, 2850/7, 
2852/12, 2852/282852/34, 2853/1, 2905/2, 2905/4, 2906/52, 2906/53, 3103, 3018/4, 1120/2 – vše ostatní 
plocha, p.č. 1174/6, 2128/1, 3017/3, 703/3, 709/3, 715/3, 747/3, 748/3, 755/3, 702/3, 739/3, 1174/8, 721/3, 
720/3,  727/3, 708/3, 740/3, 732/3, 726/3  – vše orná půda, p.č. 1174/15 – vodní plocha, p.č. 2159/24 – trvalý 
travní porost, p.č. 1118/5 - zahrada 
k.ú. Chvalčova Lhota: p.č. 652 – ostatní plocha 
k.ú. Chvalčov: p.č. 1176, 1177 – obě ostatní plocha 
k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem:  p.č.st. 270 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez 
č.p./č.e. – doprava, p.č. 5897, 5412,  5861, 5901, 5949, 5246, 5413, 5280, 5512, 5858, 5900  – vše ostatní 
plocha, p.č. 5509, 6110, 6539 – vše vodní plocha, p.č. 5274, 5275, 5272, 5273, 5276  – orná půda 
k.ú. Příkazy u Osíčka: p.č. st. 29 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Osíčko č.p. 129 – občanská 
vybavenost, p.č. 942/3 – ostatní plocha  

Popis stavby: 
Stavba „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ je veřejně prospěšnou dopravní stavbou, jejímž 
základním účelem zajištění zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění bezbariérových přístupů, 
zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků a bezpečnosti železničního provozu, zajištění spolehlivého 
železničního provozu a odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, a také 
splnění požadavků platné legislativy. Cílem díla je rovněž optimalizace prostor výpravní budovy tak, aby 
odpovídala požadavkům moderní vlakové dopravy. Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem spočívá 
především v úpravě, přizpůsobení dispozice kolejiště aktuálním potřebám vyjma valašskomeziříčského 
zhlaví, které již bylo rekonstruováno. Bude provedena  rekonstrukce kolejového spodku a svršku, výstavba 
nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK a přístupových komunikací, bude vybudováno 
nové staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení  a nové traťové zabezpečovací a sdělovací zařízení úseku 
Bystřice pod Hostýnem – Osíčko.  
Bude provedena demolice dosavadní výpravní budovy (povoleno v samostatném řízení), která bude 
nahrazena novostavbou výpravní budovy s novou dispozicí – včetně odjezdové haly, čekárny pro cestující, 
prodej jízdenek a jeho zázemí, WC pro cestující, místnosti pro potřeby SŽ (denní místnost, šatny a WC 
personálu, rozvodnu NN, technickou místnost, sdělovací místnost) a plochy pro komerční využití. 
Novostavba budovy bude nově napojena přípojkami na stávající technickou infrastrukturu (vodovod, 
kanalizace), současně bude také zrušeno přípojné místo plynovodu. Je navržen jednopodlažní nepodsklepený 
objekt obdélníkového půdorysu zastřešený plochou střechou. Povrchová úprava fasády bude v kombinaci 
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hrubé omítky a cihelných obkladových pásků. Štít VB orientovaný do přednádražního prostoru bude doplněn 
okrasnou popínavou zelení, která bude jako oporu využívat nerezový lankový systém uchycený do fasády 
budovy. Střešní krytina je navržena z asfaltových pásů, které jsou kryty betonovou dlažbou na terčích. 
Obvodové zdivo tl. 500mm z cihelných bloků + tepelně izolační omítka, vnitřní nosné stěny tl. 300mm 
z cihelných bloků. Příčky jsou zděné z cihelných bloků. V objektu jsou umístěny technologické prostory 
sdělovacího zařízení a zařízení silnoproudých rozvodů. Technologická zařízení VZT a chlazení jsou 
pohledově kryta za atikou ploché střechy. Objekt bude šířky 13 m, délky 34 m a maximální výšky u hlavního 
vstupu do objektu cca 6,650 m nad terénem. Založení bude provedeno na betonových pásových základech a 
základových patkách. Objekt nebude podsklepen. Současně bude také modernizována stožárová napájecí 
trafostanice 22kV pro potřeby napájení celé železniční stanice a návrh nové technologie.   
Součástí stavby bude nový technologický objekt, dispozičně uzpůsobený požadavkům drážních technologií - 
zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a silnoproudé zařízení. Je navržen jednopodlažní nepodsklepený 
objekt s plochou střechou. Pod částí objektu se nachází kabelový prostor s.v. 1,20 m. Fasáda objektu bude 
z hlazené omítky s hrubým zrnem, částečně doplněná popínavou zelení na nerezových sítích, střešní krytina 
je navržena z folie na bázi TPO s násypem z kačírku. Objekt bude založen na železobetonové desce. 
V objektu jsou umístěny technologické prostory zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a zařízení 
silnoproudých rozvodů. V objektu je zřízeno pracoviště nouzové obsluhy – nejedná se o trvalé pracovní 
místo. Objekt bude půdorysu 12,5x13,0m s plochou střechou a šikmou atikou. Konstrukční systém je příčný, 
stěnový se středovou nosnou stěnou. 
V rámci stavebního objektu „nástupiště“ jsou navržena dvě nástupiště – vnější u výpravní budovy a 
jednostranné poloostrovní u koleje č. 1. Délka obou nástupišť je 130 m. Šířka vnějšího nástupiště je navržena 
na 3,0 m (v úseku mimo výpravní budovu), šířka poloostrovního 4,33 m (vychází z osové vzdálenosti kolejí), 
výška nástupní hrany v obou případech 550 mm nad TK. Příčný sklon nástupišť navržen na 2 % (klesá od 
nástupní hrany). Přístup na poloostrovní nástupiště navržen pomocí zabezpečeného přechodu přes kolej č. 2. 
Nástupiště mají klasickou konstrukci, tj. nástupištní bloky L 130 s hranou H u nástupní hrany a nástupištní 
bloky L 130 na nenástupní hraně. Nástupiště jsou doplněna služebními schody. U poloostrovního nástupiště 
je příchod navržen pomocí pryžové přejezdové konstrukce se závěrnými zídkami, dále navazuje přístupový 
chodník ve sklonu 8,33 %. 
Na nástupištích je navrženo nové zastřešení, na poloostrovním nástupišti jsou navrženy dva přístřešky pro 
cestující, podél výpravní budovy je navrženo zastřešení části vnějšího nástupiště a přístupu na centrální 
přechod. Zastřešení je dále protaženo k hlavnímu vstupu do VB. Stávající zastřešení bude zdemolováno, 
počítá se také se snesením a úpravou navazujícího městského zastřešení. Vedle VB je navržen přístřešek na 
kola. Nová nástupiště i příchody k nim budou osvětlena, rekonstruuje se také nové osvětlení celé stanice dle 
provozních potřeb dráhy, včetně komplexní rekonstrukce rozvodů silnoproudu i přípojek NN. ŽST bude 
vybavena novým rozhlasem, kamerovým a informačním systémem. Hlavní sdružená trasa kabelů NN, 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení bude vedena v kabelovodu s výstupy do technologického objektu a 
výpravní budovy. Součástí stavby jsou také potřebné a vyvolané přeložky dosavadních inženýrských sítí, 
včetně odpojení sítí od demolovaných objektů. Pro potřebu správy, údržby a zásobování objektů Správy 
železnic jsou také nově navrženy parkovací místa v blízkosti výpravní a technologické budovy. Dále budou 
rozšířena parkovací místa pro veřejnost stávajícího městského parkoviště s návrhem nového bezbariérového 
přístupu k VB. Stavebně i technologicky bude upraven staniční přejezd v ž. km 35,293, nově bude na 
přejezdu navržen chodník z jedné strany napojen na stávající chodník, z druhé strany bude v rámci 
samostatné investice města  navrženo prodloužení a napojení chodníku podél nezpevněné plochy. Přejezd 
bude nově PZS se závorami. Pro potřeby úprav přejezdu bude také rozšířen stávající silniční propustek a 
současně bude zdemolován propustek drážní ev. ž. km 35,297.  V rámci realizace bude také zrušena vlečka 
Matyska (snesení v rozsahu pozemků SŽ). Zrušení vlečky bylo povoleno samostatným rozhodnutím 
Drážního úřadu pod č.j.  DUCR-60813/20/Zv. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna podle dokumentace zpracované firmou MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., 

Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 64610357, a ověřené Drážním úřadem ve společném 
řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací a tímto 
rozhodnutím odborně způsobilou osobou. 
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., 
Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 64610357, a ověřené Drážním úřadem ve společném 
řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. 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.  

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. 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. 

5. 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 nebo 
kolaudačního rozhodnutí. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá 
z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) 
sítí, uvedené ve vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací, jenž jsou 
součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány v celém rozsahu.  

9. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu zahájení 
stavebních prací. 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.  

10. S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou 
prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. 
Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními. 
Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude 
zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.  

11. 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. 

12.  Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření 
situačními a výškovými kótami. 

13.  Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude další 
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců. 

14.  Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací 
pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce 
zahájeny. 

15.  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 provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 
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16.  Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na 
staveniště po celou dobu výstavby. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky 
(správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

17.  Hlučné stavební  práce nebudou prováděny v noční době. Stavebník zajistí realizaci technických a 
organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. 

18.  Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami 
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. Stavebník bude v dostatečném předstihu 
informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.  

19.  Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření, doložených v dokladové části 
dokumentace: 

Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ00287563 – stanovisko č.j. 18/2021 z 18.1.2021  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko správce povodí a správce vodních toků č.j. 
PM-52646/2020/5203/Fi z 5.3.2021 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové– vyjádření 
správce toku č.j. LCR942/054574/2021 z 25.1.2021 a č.j. LCR957/00494960/2017 z 19.10.2017 
Město Bystřice pod Hostýnem – vyjádření č.j. MUBPH 45801/2021 z 30.4.2021, bez č.j.  z 21.4.2020 
RAAB Computer s.r.o., Čs. Brigády 421, 768 61 Bystřice pod Hostýnem – vyjádření bez č.j.  ze dne 
28.4.2021 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha – vyjádření č.j. 537014/21 z 17.2.2021 
GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – 
vyjádření č.j. 5002307418 z 5.3.2021 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha – vyjádření č.j. 537014/21 z 17.2.2021 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – vyjádření č.j. L4570-27027841 z 24.2.2021, č.j. H18502-
26090742 z 20.1.2021 
České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226 – souhrnné stanovisko č.j. 
703/2021-O32 z 1.3.2021 
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha- vyjádření č.j. 2650/2017-O z 27.2.20217 s prodloužením 
platnosti dne 20.3.2020 
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7, IČ 60193531 – vyjádření č.j. 6245/20 
z 28.5.2020 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž – stanovisko č.266/2021 
z 18.3.2021  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž – stanovisko č.475/2020 
Správa železnic, státní organizace – vyjádření č.j. 09884/2020-SŽDC-OŘ OLC-OPSŠpB z 16.4.2020 a č.j. 
7174/2020-SŽ-CDT-ÚŽT z 28.7.2020– vlastní sítě stavebníka 
T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha – vyjádření č.j. E12690 z 19.3.2020 
InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno – vyjádření č.j. E004499/20 z 19.3.2020 
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření č.j. 200319-1858156538 
Obec Loukov – vyjádření bez č.j. z 8.7.2020 
Obec Osíčko – vyjádření bez č.j.  z 23.7.2020 
20. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených závazných stanovisek, doložených v dokladové části 
dokumentace: 

A. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem –  
koordinované závazné stanovisko č.j. MUBPH 27007/2020 z 8.3.2020 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů  
A.1. při realizaci stavby, bude dostupnými technickými prostředky zabráněno poškození okolních stromů a 
porostů (viz ČSN 83 9061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) a 
arboristického standartu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, 
A.2. případný přebytečný výkopový materiál bude odvezen mimo údolní nivu, 
A.3. v údolní nivě (mimo prostor stavby) nedojde ke zvýšení ani snížení půdního povrchu navážkou ani 
nebude půdní povrch zhutňován pojezdy mechanizace  
A.4. nejpozději do kolaudace stavby bude terén v údolní nivě uveden do původního stavu včetně zpětného 
ohumusování, pokud bude prováděno zatravnění, travní porost bude založen travním semenem místního 
druhového složení, v souvislosti se stavbou nesmí dojít k zavlečení a rozšíření geograficky nepůvodních 
druhů rostlin, 
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A.5. žadatel oznámí zahájení provádění zásahu nejméně 14 dnů předem příslušné místní organizaci 
Moravského rybářského svazu,  
A.6. při provádění stavebních prací nesmí dojít k úniku ropných látek ze stavebních strojů ani jiné 
kontaminaci významných krajinných prvků (např. materiálem použitým při stavbě). 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů: 
A.7. Okolní pozemky, určené k plnění funkce lesa a dřeviny na nich rostoucí , včetně jejich přesahujících 
částí, nebudou v průběhu stavebních prací ani stavbou samotnou nijak dotčeny. 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:   
A.8. zdejší silniční správní úřad vydá povolení zvláštního užívání  - umístění podzemního kabelu 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení o silničního pozemku místní komunikace ul. Sokola Tůmy, 
označené v pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 468c, o něž stavebník požádá, dle 
ust. § 25 odst. 6 písm.d) zákona o pozemních komunikacích, a které bude podkladem pro povolení výše 
uvedené stavby příslušného stavebního úřadu  (pozn. Drážního úřadu – rozhodnutí o zvláštním užívání  bylo 
vydáno pod č.j.  MUBPH 7661/2021 dne 19.4.2021)  
Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů: 
 A.9. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace pro společné územní  a 
stavební řízení, která je opatřena razítkem odboru územního plánování a byla podkladem pro toto závazné 
stanovisko. 
B. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín – 
závazné stanovisko č.j. KHSZL 30769/2020 z 14.1.2021 
B.1. Před uvedením výše uvedené stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u 
vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u 
vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou  ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.  
B.2. Ve zkušebním provozu stavby bude provedeno v denní a noční době měření hluku vlakové dopravy 
v měřicích místech chráněného venkovního prostoru staveb situovaných v okolí řešeného úseku železnice  
k prokázání že po realizaci stavebních úprav „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ nebudou 
překračovány hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku stanovené pro hluk z dopravy na 
drahách, chráněný venkovní prostor staveb a denní  a noční dobu v § 12 odst.1, 3 a v příloze č.3, část A) 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Výběr měřících bude před provedením měření hluku předem projednán s Krajskou 
hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.    
B.3. Měření hluku bude provedeno v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů., držitelem osvědčení o akreditaci 
nebo držitelem autorizace podle § 83c) shora citovaného zákona. Výsledky měření budou předloženy 
Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení. 
B.4. V případě, že měřením hluku bude doloženo překročení hygienických limitů hluku stanovených 
v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní a noční dobu, budou provedena 
dodatečná protihluková opatření předem projednaná s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se 
sídlem ve Zlíně.       
C. Obecní úřad Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov, IČ 00488895 – závazné stanovisko č.j. 
1289/2020 z 13.1.2020  - souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 zák.č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajina, ve znění pozdějších předpisů: 
- kácení lze provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby 
- kácení lze provést pouze v době vegetačního klidu, tj. od 01.10. do 31.3. 
D. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha – souhlasné závazné 
stanovisko Sp.zn. 108119/2021-1150-OÚZ-BR z 9.2.2021  
Při prováděných opravách požadujeme zabezpečit přístupovou cestu do areálu odloučeného skladu Loukov 
buď komunikací přes stávající železniční přejezd nebo jinou provizorní komunikací a to nepřetržitě. Tento 
přístup musí být umožněn i pro průjezd těžkých nákladních automobilů pro dovoz a vývoz uskladněného 
materiálu a techniky (kontaktní osoba pan Ing. Jiří Teplý – tel. 973 428 750, mob. 724 030 517).    
E. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – závazné 
stanovisko č.j. MUBPH 8063/2021 z 15.4.2021 – souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les 
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Termín ke skácení dřevin se stanovuje na dobu od 1.11.2021 do 15.3.2022 a do 1.11.2022 do 15.3.2022. 
Současně ukládá žadateli, právnické osobě Správě železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, I%CO70994234 náhradní výsadbu v počtu 2 ks dřevin ve druhu Prunus maheleb, 2 ks dřevin 
ve druhu Carpinus betulus a 2 ks dřevin ve druhu Primus avium na pozemku parc.č. 2906/16 v k.ú. Bystřice 
pod Hostýnem, 3 ks dřevin ve druhu Prunus serrulata „Royal Burgundy“ na pozemku parc.č. st. 1548/1 
v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, 4 ks dřevin ve druhu Cornus mas na pozemku parc.č. st.1548/1 v k.ú. Bystřice 
pod Hostýnem, 1 ks dřeviny ve druhu Sophora japonova „Princeton Upright“ na pozemku parc.č. 2850/2 
v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, 2 ks dřevin ve druhu Sophora japonova „Princeton Upright“ na pozemku 
parc.č. 2906/53 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem ( viz příloha č.j. Výsadba nádraží Bystřice pod Hostýnem ) a 
26 ks dřevin ve druhu Prunus subhirtela „Fukubana“ na pozemku parc.č. 2811/3 v k.ú. Bystřice pod 
Hostýnem a 7 ks dřevin ve druhu Prunus subhirtella „Fukubana“ na pozemku parc.č. 2879/45 v k.ú. Bystřice 
pod Hostýnem (viz příloha č. 2 Výkres Sušilova ulice, stromy označené č.1-33) s velikostí kmínku 
minimálně 12-14 cm, v termínu do 30.11.2023 a následnou péčí o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let. 
Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky 
okrasných dřevin a výsadba bude provedena dle arboristického standartu SPPK A02 001:2013 Výsadba 
stromů (dostupné on-line http://standardy.nature.cz) včetně provedení úpravy stanoviště (odstranění 
nežádoucích materiálů a případná výměna kontaminované či nevhodné půdy).         

F. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – závazné 
stanovisko č.j. MUBPH 6118/2021 z 22.4.2021 k vedlejší stavbě souboru – SO 13-31-01 Žst. Bystřice pod 
Hostýnem, hospodaření s dešťovými vodami  

F.1. Stavební záměr vedlejší stavby (vodních děl) stavebního objektu SO 13-31-01 Žst. Bystřice pod 
Hostýnem, hospodaření s dešťovými vodami bude realizován v souladu s dokumentací předloženou 
dotčenému orgánu ke stavbě vedlejší, zpracovanou společností MORAVI A CONSULT  Olomouc a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ:64610357 a kterou ověřila Tereza Junaedi, autorizovsný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1202280 v 11/2020. 

F.2. Stavba vedlejší bude provedena odbornou osobou mající příslušné oprávnění (podle ust. § 160 
stavebního zákona). 

F.3. Před započetím výkopových prací na stavbě je povinností stavebníka, nebo osoby vykonávající stavební 
dozor zajistit vytyčení vedení všech dotčených správců sítí technické infrastruktury v prostoru staveniště, 
učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození  a zajistit plnění podmínek a povinností stanovených 
k jejich ochraně (podle ust. § 153 stavebního zákona). 

F.4. Stavebník je povinen zajistit, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky a měření předepsané zvl. právními předpisy  (podle ust. § 152 stavebního zákona). 

F.5. Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno 
a uvedeno do provozu, dodržovat provozní řád (podle ust. § 59 odst. 1 písm.a) vodního zákona)    

G. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – závazné 
stanovisko č.j. MUBPH  10383/2021 z 12.5.2021 k vedlejším stavbám souboru: 

SO 13-86-06 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložka VO obce Bystřice pod Hostýnem - Osvětlení veřejné  

Pro umístění  a provedení vedlejších staveb souboru: 

SO 13-02-91 Bystřice pod Hostýnem, přeložky mimodrážních sdělovacích vedení 

SO 13-01-02 Žst. Bystřice pod Hostýnem, novostavba VB – úprava kanalizační přípojky 

SO 13-32-01 Žst. Bystřice pod Hostýnem, - úprava vodovodní přípojky 

SO 13-86-05 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložky kabelu NN externí odběratel 

SO 13-86-06 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přeložka VO obce Bystřice pod Hostýnem - Osvětlení veřejné  

stanoví dotčený orgán podle §94j stavebního zákona následující podmínky:  

G.1. Shora specifikované vedlejší stavby souboru budou v území umístěny dle situačních výkresů č. 
C2/1.002 a C3/1.002, které jsou součástí dokumentace, datované 17.11.2020 – 10.5.2021 a zpracované Ing. 
Stanislavem Vávrou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby; Ing. Dagmar Stratilovou, 
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; Ing Richardem 
Mikudíkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb a techniku prostředí staveb, 
spec.elektrotechnická zařízení; Ing. Milanem Oharkem, autorizovaným inženýrem pro technologická 
zařízení staveb. 

http://standardy.nature.cz/
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G.2. Stavebník zajistí před zahájením shora specifikovaných vedlejších staveb souboru vytyčení prostorové 
polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

G.3. Stavebník si zajistí před zahájením shora specifikovaných vedlejších staveb souboru vytyčení 
podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky jejich správců (viz. Dokladová část dokumentace). 

G.4. Při realizaci shora specifikovaných vedlejších staveb souboru musí  být postupováno v souladu 
s příslušnými souvisejícími právními předpisy a zákony (včetně prováděcích vyhlášek  k těmto zákonům), 
příp. příslušnými ČSN a v souladu se  závaznými stanovisky dotčených orgánů, která jsou součástí 
Dokladové části dokumentace, musí být dodrženy podmínky správců jednotlivých sítí technické a dopravní 
infrastruktury, uvedené v jejich vyjádřeních, která jsou součástí Dokladové části dokumentace. 

G.5. Při provádění shora specifikovaných vedlejších staveb souboru je nutno dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit 
ochranu zdraví a života osob na staveništi.   

G.6. Při provádění shora specifikovaných vedlejších staveb souboru budou dodržena ustanovení vyhlášky  

o technických požadavcích na výstavbu. 

G.7. S odpady, které vzniknou na stavbě, musí být nakládáno v souladu se zákonem  č.185/2001  Sb.   
o odpadech. (Pozn. Drážního úřadu – zákon č. 185/2001 byl zrušen zákonem č.  541/2020 Sb., který nabyl 
účinnosti dnem 1.1.2021 a podle kterého bude stavebník zajišťovat likvidaci odpadu ze stavby)    
G.8. Investor je povinen vést přehledné záznamy o stavbě shora specifikovaných vedlejších staveb souboru 
(stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je 
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.  

G.9. Stavba shora specifikovaných vedlejších staveb souboru bude prováděna dodavatelsky firmou vlastnící 
oprávnění k provádění těchto prací. Oprávnění  nutno před zahájením stavebních prací doložit stavebnímu 
úřadu příslušnému povolení celého souboru. 

H. Obecní úřad Loukov – závazné stanovisko č.j. OU162/2021 z 24.5.2021 - souhlas s kácením dřevin 
rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajina, ve znění pozdějších 
předpisů: 
H.1. Termín ke skácení dřevin stanovuje na dobu od 30.11.2021 do 15.3.2022. 

H.2. Současně ukládá žadateli Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1,  772 
58 Olomouc, provést na svůj náklad náhradní výsadbu v počtu 120 ks ovocných dřevin dle požadavku Obce 
Loukov na p.č. 2209 v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem v následujícím složení: 40 ks hrušní, 40 ks 
švestka domácí a 40 ks třešeň obecná. 

Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky 
ovocných dřevin a výsadba bude provedena včetně instalace ochrany proti okusu a ohryzu.   

22. 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. 

23. 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. 

24. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce 
o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 3 měsíce. Zkušební provoz bude 
zaváděn postupně po ukončení jednotlivých částí stavby schopných samostatného užívání tak, aby zkušební 
provoz celé stavby byl ukončen v jednom termínu, nejpozději do 31.12.2023. 

25. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad podle Prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

26. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu  Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady 
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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. 

27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník stanoviska dotčených orgánů, příslušných 
k povolení vedlejších staveb souboru, které k nim vydaly závazná stanoviska pro společné řízení.  

28. 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. 

29. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023. 

Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: 
stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník stavby, na které 
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné 
věcné právo, není-li sám stavebníkem, a vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 
1. Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234  
zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357  
2. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem  
3. Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ00287563 
4. Obec Loukov, 76875 Loukov 199, IČ 00287440 
5. Obec Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov, IČ 00488895 
6. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226 
adresa pro doručování: Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000, Praha 3 
8. Javořice, a.s., Ptenský Dvorek 100, 79843 Ptení, IČ 63492202 
9. ZEPO Loukov, a.s., č.p. 122, 76875 Loukov, IČ 25517147 
10. ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7, IČ 60193531 
11. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 
12. AG.Final, s.r.o., Palackého 1498/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ 25840011 
13. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
14. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
15. GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
16. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 
17. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 
18. E.ON Distribuce, a.s., F . A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
19. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 
20. InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Bro 
21. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 
22. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
23. TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
24. RAAB Computer s.r.o., Čs. Brigády 421, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
25. Matyska a.s., Svobodova 608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
26. Šallé Jaromír, Slobodova 858, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
27. Gazda Vojtěch, Karla Tomana 1209, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
28. Gazdová Pavlína, Karla Tomana 1209, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
29. Látalová Helena, Dr. Skaláka 1453/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
30. Kotas Vladimír, Za Drahou 1366, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
31. Girstlová Olga Ing., č.p. 267, 66423 Čebín 
32. Podolová Leona, A. Kašpara 1477, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
33. Stibor Josef, Přízřenice č.ev. 86, 61900 Brno 
34. Musilová Olga, Kroužky 1607, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
35. Kokta David, č.p. 61, 76861 Brusné 
36. Svobodníková Hana Ing., Školní 731, 76872 Chvalčov 
37. Kubík Zdeněk, Novosady 199, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
38. Navrátil Jaroslav Mgr., 1.mája 1945/49, Liptovský Mikuláš, Slovensko 
39. Zlámal Zdeněk, Vrchlického 105, 76824 Hulín 
40. Kulhavý Miroslav, Huntířovská 79/3, Kbely, 19700 Praha 9 
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41. Ryšicová Anna, Bělidla 1122, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
42. Slámová Monika, Vrobelova 2742/8, 76701 Kroměříž 
43. Janečka Josef, č.p. 57, 76875 Loukov 
44. Janečka Vladimír, č.p. 57, 76875 Loukov 
45. Janečková Miluše, č.p. 57, 76875 Loukov 
46. Rohan Jiří, Za Valy 383, 75114 Dřevohostice 
47. Mikulík Josef, č.p. 183, 76875 Loukov 
48. Skácal Zdeněk, č.p. 113, 76875 Loukov 
49. Ludka Vladimír, Wolkerova 802/50, Nová Ulice, 77900 Olomouc 
50. Mikloš Petr, Polská 288/60a, 77900 Olomouc 
51. Ing. Ladislav Raab, Čs. Brigády 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

O d ů v o d n ě n í  
 
Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupený 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357, podal dne 6. 
dubna 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedený soubor staveb. 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 společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny 
doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 
písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j. DUCR-23126/21/Sj dne 28.4.2021 současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti č.j. DUCR-23101/21/Sj ze dne 8.4.2021.  

Dne 28.5.2021 byl Drážnímu úřadu doručen dopis Ministerstva kultury č.j. MK 36745/2021/OPP, 
s informací, že MK obdrželo návrh na prohlášení výpravní budovy železničního nádraží v Bystřici pod 
Hostýnem za kulturní památku. Dnem podání návrhu tak bylo zahájeno řízení o předběžné otázce podle § 57 
správního řádu. Vydání rozhodnutí Drážního úřadu závisí na řešení předběžné otázky. Podle § 3 odst. 3 
zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění,  je vlastník  povinen od doručení vyrozumění o 
podání návrhu na prohlášení jeho věci nebo stavby za kulturní památku až do rozhodnutí ministerstva 
kultury chránit svoji věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu 
kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.  

Z těchto důvodů Drážní úřad řízení o odstranění stavby v části, týkající se demolice výpravní budovy 
na p.č. st. 1548/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 409 – doprava, usnesením č.j. DUCR-
31849/21/Sj dne 7.6.2021 přerušil.  

Dne 16.7.2021 byly doplněny požadované doklady pro společné územní a stavební řízení. Ze 
stejného důvodu (řešení předběžné otázky – odstranění výpravní budovy je nezbytnou podmínkou uvolnění 
prostoru pro umístění nových staveb ve společném řízení) nebylo možno pokračovat ve společném řízení, 
proto Drážní úřad řízení usnesením DUCR-43364/21/Sj dne 2.8.2021 přerušil  s tím, že  bude v řízení 
pokračovat po doložení dokladu o vyřešení předběžné otázky.  

Dne 15.9.2021 bylo doloženo zástupcem stavebníka rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 
58374/2021 OPP ze dne 14.9.2021, které nabylo právní moci dne 15.9.2021, čímž byly odstraněny všechny 
nedostatky žádosti o společné povolení.   

Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dopisem č.j. DUCR-56789/21/Sj dne 
11.10.2021 účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování společného územního 
a stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla po doplnění 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil 
podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 

Pro stavbu vydal Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod 
Hostýnem  koordinované závazné stanovisko č.j. MUBPH 27007/2020 dne 8.3.2020, jehož součástí je i 
závazné stanovisko orgánu územního plánování , podle něhož je záměr přípustný.  
 
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín – 
závazné stanovisko č.j. KHSZL 30769/2020 z 14.1.2021 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž –  
závazné stanovisko č.j. HSOL-891-2/KM-2021 z 16.3.2021 
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – souhlasné koordinované závazné stanovisko 
č.j. KUZL 82560/2020 z 20.1.2021  
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Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – sdělení č.j. KUZL 64128/2017 z 23.10.2016  
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – koordinované 
závazné stanovisko č.j. MUBPH 27007/2020 z 8.3.2020 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – rozhodnutí o 
udělení souhlasu k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 odst. 8 a § 21 odst. 
1 zákona č. 334/1192 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění – č.j. MUBPH 6301/2021 
z 24.3.2021 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – závazné 
stanovisko č.j. MUBPH 8063/2021 z 15.4.2021 – souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – rozhodnutí 
č.j. MUBPH 7661/2021 z 19.4.2021 – zvláštní užívání MK 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha – souhlasné závazné 
stanovisko Sp.zn. 108119/2021-1150-OÚZ-BR z 9.2.2021  
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha – vyjádření Sp.zn. 
100431/2020-1150-OÚZ-BR z 22.4.2020 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany – vyjádření Sp.zn. SpMO 2828/2021-
6440, č.j. MO 18473/2021-6440 z 8.2.2021  
Armádní servisní, příspěvková organizace – vyjádření č.j. 00132/2021 z 28.1.2021 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, DI, Březinova 2819, 767 28 
Kroměříž – stanovisko pro společné řízení č.j. KRPZ-25312-1/ČJ-2021-150806 z 4.3.2021 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko správce povodí a správce vodních toků č.j. 
PM-52646/2020/5203/Fi z 5.3.2021 
Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ00287563 – stanovisko č.j. 18/2021 z 18.1.2021  
Obec Loukov, 768 75 Loukov  199,  IČ  00287440 – stanovisko bez č.j.  ze dne 3.2.2021 (bez připomínek)  
Obec Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov, IČ 00488895 – stanovisko č.j. 1289/2020 z 13.1.2020 
Obecní úřad Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov, IČ 00488895 – závazné stanovisko č.j. 1289/2020 
z 13.1.2020 
Obec Chomýž – vyjádření bez č.j.  z 27.4.2020 
Obec Chvalčov – vyjádření č.j. 404/2020 z 25.3.2020 
Obec Loukov – vyjádření bez č.j. z 8.7.2020 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. ŘSZKKM13591/20-228 
z 11.1.2021 
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. SZ/53100/21 z 18.3.2021 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. – vyjádření č.j. ARUB/7318/20230 z 16.12.2020 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, OŘ Jižní 
Morava – vyjádření správce toku č.j. LCR942/054574/2021 z 25.1.2021 
Drážní úřad – rozhodnutí o zrušení železniční dráhy - vlečky Matyska a.s. č.j. DUCR-60813/20/Zv s právní 
mocí dne 7.11.2020 
Obecní úřad Loukov – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace č.j. OU125/2021 z 1.4.2020, 
č.j. KOM/123/2021 z 1.4.2021 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – závazné 
stanovisko č.j. MUBPH 6118/2021 z 22.4.2021 k vedlejší stavě souboru – SO 13-31-01 Žst. Bystřice pod 
Hostýnem, hospodaření s dešťovými vodami  

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – závazné 
stanovisko č.j. MUBPH  10383/2021 z 12.5.2021 k vedlejším stavbám souboru 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem – rozhodnutí 
č.j. MUBPH 10003/21-46 z 10.5.2021 – souhlas podle § 17 odst. 1 písm.a)c) a e) vodního zákona 
Obecní úřad Loukov – závazné stanovisko č.j. OU162/2021 z 24.5.2021 
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha- vyjádření bez č.j.  z 17.5.2021 
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha- vyjádření č.j. 2650/2017-O z 27.2.20217 s prodloužením 
platnosti dne 20.3.2020 
Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem a společností Matyska a.s., Svobodova 608, 768 
61 Bystřice pod Hostýnem 
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi subjekty České dráhy a.s. a Město Bystřice pod 
Hostýnem 
Město Bystřice pod Hostýnem – vyjádření č.j. MUBPH 45801/2021 z 30.4.2021, bez č.j.  z 21.4.2020 
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RAAB Computer s.r.o., Čs. Brigády 421, 768 61 Bystřice pod Hostýnem – vyjádření bez č.j.  ze dne 
28.4.2021 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha – vyjádření č.j. 537014/21 z 17.2.2021 
GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – 
vyjádření č.j. 5002307418 z 5.3.2021 
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – vyjádření č.j. L4570-27027841 z 24.2.2021, č.j. H18502-
26090742 z 20.1.2021 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha – vyjádření č.j. 537014/21 z 17.2.2021  
České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226 – souhrnné stanovisko č.j. 
703/2021-O32 z 1.3.2021 
České dráhy a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226, RSM Brno – vyjádření č.j. 
1159/20-RSMBRNO z 31.3.2020 
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7, IČ 60193531 – vyjádření č.j. 6245/20 
z 28.5.2020 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž – stanovisko č.266/2021 
z 18.3.2021   
SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 26.3.2020 
Správa železnic, státní organizace – vyjádření č.j. 09884/2020-SŽDC-OŘ OLC-OPSŠpB z 16.4.2020 a č.j. 
7174/2020-SŽ-CDT-ÚŽT z 28.7.2020 – vlastní sítě stavebníka 
T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha – vyjádření č.j. E12690/20 z 19.3.2020 
InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno – vyjádření č.j. E004499/20 z 19.3.2020 
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření č.j. 200319-1858156538 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž – stanovisko č.475/2020 
CORPOSYS NETRON s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 20.4.2020  
Cyrilek.net z.s. – vyjádření bez.č.j. z 16.4.2020 
Ministerstvo vnitra ČR – vyjádření č.j. MV-66825-4/OSM-2020 z 28.4.2020 
SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 28.4.2020  
TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem – vyjádření bez č.j. a data  
Obec Osíčko – vyjádření bez č.j.  z 23.7.2020 
AVONET, s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 19.4.2020 
České radiokomunikace a.s. – vyjádření č.j. UPTS/OS/241981/2020 z 19.3.2020 
Plán kontrolních prohlídek stavby 
Dokumentace pro společné povolení, vypracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357 

 
Dne 10.11.2021 byl Drážnímu úřadu doručen datovou schránkou dokument s názvem „Námitky 

účastníků společného územního a stavebního řízení“, který podal Mgr. Aleš Zapletal, advokát, se sídlem 
Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice, IČ 71464701,  který na základě doložené plné moci zastupuje 
účastníky řízení  Javořice, a.s., IČ 63492202, se sídlem Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení, a účastníka řízení 
David Kokta, nar. 21.7.1977, bytem 768 61 Brusné 61, v tomto znění (text je uveden kurzívou v doslovném 
znění včetně překlepů): 

I. Výše uvedeným účastníkům řízení bylo veřejnou vyhláškou dne 11.10.2021 oznámeno pokračování 
společného územního a stavebního řízení, vedeného na základě žádosti stavebníka o vydání společného 
povolení pro soubor staveb „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“, jak je tyto blíže upřesněna 
v uvedené vyhlášce. Se stavebním záměrem vyjádřeným v předmětné žádosti účastníci řízení s ohledem na 
níže popsané okolnosti nesouhlasí a vznášejí proti v zákonné patnáctidenní lhůtě tyto námitky:     

Javořice, a.s. a David Kokta jsou účastníky předmětného řízení jakožto vlastníci pozemků na nichž se 
zamýšlená stavba nachází. Javořice, a.s.c vlastní pozemky parc.č. 829/22, parc.č. 2906/7, parc. č. 2906/10 
v obci a k,.ú. Bystřice pod Hostýnem,  David Kokta vlastní pozemky parc.č. 3018/4 v obci a k.ú. Bystřice pod 
Hostýnem. Na všech uvedených pozemcích se přitom nachází stavba opěrné zdi , která poskytuje statickou 
oporu tělesu kolejiště, jehož rekonstrukce je předmětem daného stavebního záměru (rekonstrukce kolejového 
spodku a svršku, výstavba nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK a přístupových 
komunikací, bude vybudováno nové staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení a nové traťové 
zabezpečovací a sdělovací zařízení úseku Bystřice pod Hostýnem – Osíčko).Projektová dokumentace a 
podklady přiložené k žádosti neberou v potaz a tedy se nedostatečně vypořádávají s existencí výše uvedené 
stavby opěrné zdi, jejím význam z hlediska statiky samotného kolejiště, jejím technickým stavem a 
vlastnickými poměry. Účastníci řízení poukazují na skutečnost, že stavba opěrné zpitvoří nedílnou součást 
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zamýšlené stavby, opomenutí vyhodnocení výše uvedených hledisek ve svém důsledku představuje významné 
bezpečnostní riziko a možnou hrozbu pro bezpečný provoz drážní dopravy v budoucnu. V důsledku realizace 
zamýšlených staveb dojde ke odstranění a nové realizaci kolejového spodku a svršku, přičemž má dojít ke 
zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků. Tato skutečnost bude mát přímý dopad na stavbu opěrné zdi, 
aniž by bylo postaveno najisto, zda tato s ohledem na své stáří a stavebně-technický stav bude pro 
zamýšlenou stavbu vhodná a postačující. K důkazu označují účastníci řízení technickou dokumentaci ke 
stavbě opěrné zdi, resp. její kopii kterou v návaznosti na tyto námitky předloží správnímu orgánu. 

II. Jednou z podmínek, kterou musí žadatel o stavební povolení splnit, je podle §§ 110 odst.2 písm.a) 
stavebního zákona doložení souhlasů vlastníků s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního 
zákona. Účastníci řízení namítají, že Správa železnic žádný takový souhlas s provedením stavebního záměru 
ve vztahu k jejich pozemkům nedoložila a s účastníky řízení před zahájením řízení  o vydání společného 
povolení dokonce ani řádně nejednala za účelem jeho získání. Účastníci řízení žádný souhlas k umístění 
zamýšlených staveb nedali. Bez souhlasu účastníků řízení nemůže být zamýšlené stavby na jejich pozemcích 
realizovány. Již jen z tohoto důvodu by měla být žádost o vydání společného povolení zamítnuta  

Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona sice platí, že tento souhlas vlastníka není nutné doložit 
v případě, že je pro jeho získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr 
nebo opatření stanoven zákonem účel vyvlastnění. I kdyby ale byla u zamýšlených staveb splněna podmínka 
existence účelu vyvlastnění, nelze v dané případě ustanovení § 184a odst.3 stavebního zákona aplikovat.  
Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke  stavbě (zákon o 
vyvlastnění), v platném znění, platí, že aby vyvlastnění mohlo být vůbec realizováno, musí být splněna 
podmínka tzv. subsidiarity vyvlastnění, která je stanovena v § 3 odst. 1 věta druhá vyvlastňovacího zákona, 
který stanoví, že.“Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná 
k uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem.“ 

Tato podmínka nebyla splněna v daném případě splněna. Správa železnic se o žádnou dohodu nikterak 
předem nepokusila. Díky této dohodě by totiž potenciálně mohla získat právní titul, který by ji opravňoval 
k užívání pozemků ve vlastnictví účastníků řízení, dotčených zamýšlenou výstavbou. Účastníci řízení jsou 
toho názoru, že pokud je možná dohoda, na základě které by mohla Správa železnic užívat předmětné 
pozemky a o tuto dohodu se dopředu nijak nepokoušela, nelze jejich pozemky vyvlastnit, i přes to, že by zde 
jinak teoreticky existoval zákonem stanovený účel vyvlastnění. 

III. Další negativní důsledek související se zvýšením rychlosti projíždějících vlaků, spočívá v tom,že 
zde dojde k podstatnému zvýšení provozu na uvedeném traťovém úseku. Díky tomu, že vlaky jedoucí po této 
trati budou moci jezdit vyšší rychlostí, dojde postupně ke zvýšení hlučnosti na okolních pozemcích v dané 
lokalitě a tím pádem i k dalšímu znehodnocení těchto pozemků.V žádosti o vydání společného povolení není 
toto znehodnocení okolních pozemků a omezení vlastníků těchto pozemků, včetně pozemků ve vlastnictví 
účastníků řízení, žádným způsobem řešeno.  

Podmínky pro vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva, které s sebou výše uvedené 
zvýšené zatížení předmětných pozemků a rozšíření ochranných pásem nutně ponese, jsou stanoveny v čl. 11 
odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Podle Listiny takové vyvlastnění či omezení vlastnického práva 
může být realizováno mj. pouze za odpovídající náhradu. I podle § 1039 zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, v platném znění, platí, že za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věc i náleží vlastníkovi 
plná náhrada odpovídající míře, v jaké by jeho majetek těmito opatřeními dotčen.  Účastníkům řízení však 
žádná taková náhrada nebyla do dnešní doby poskytnuta a ani s ním nebylo o takové náhradě žádným 
způsobem jednáno Žádost o vydání společného povolení se přitom tímto omezením vlastnického práva 
účastníků řízení žádným způsobem nezabývá a ani nestanoví pro stavebníka povinnost toto omezení 
vlastnického práva účastníků řízení nějakým způsobem.odpovídajícím právním předpisům řešit (poskytnout 
za toto omezení odpovídající náhradu či toto řešit nějakým jiným způsobem, například odkupem dotčených 
pozemků). Záměr výstavby tak představuje hrozbu zásahu do vlastnických práv účastníků řízení. 

IV. S ohledem na skutečnosti shora uvedené účastníci řízení podávající tyto námitka požadují, aby 
shora adresovaný správní orgán po projednání předmětného návrhu na vydání společného povolení pro 
soubor staveb s názvem „Bystřice pod Hostýnem rekonstrukce žst Bystřice pod Hostýnem rozhodl, že jej 
zamítá.“              

Drážní úřad posoudil shora uvedené námitky z hlediska obecných požadavků na výstavbu a závazných 
stanovisek dotčených orgánů, a k jejich posouzení uvádí: 

Ad I. K námitkám uvedeným v bodě I. je nutno především uvést, že účastníci řízení – podatelé 
námitek byli o pokračování společného řízení vyrozuměni doručením do vlastních rukou, nikoli veřejnou 
vyhláškou. Dále je nutno upřesnit, že jako stavební jsou v oznámení o pokračování společného řízení 
uvedeny pouze pozemky p.č. 2906/10 a 3018/4. Pozemky p.č. 829/22 a p.č. 2906/7 jsou uvedeny jako 



 

16 / 21 

pozemky sousední, jejichž vlastníci jsou účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona. Dále 
Drážní úřad konstatuje, že v námitce uváděná kopie dokumentace ke stavbě opěrné zdi nebyla Drážnímu 
úřadu předložena. 

Dále Drážní úřad uvádí, že právní zástupce účastníků řízení – podatelů námitek požádal Drážní úřad 
dne 9.11.2021 o nahlédnutí  do spisu, spis s dokumentací byl připraven k nahlédnutí dne 10.11.2021 od 
10.00 hodin v kanceláři oprávněné úřední osoby JUDr. Skopalové, ale účastník řízení se k nahlížení do spisu 
nedostavil. Vzhledem k tomu, že v námitkách je uvedeno, že „projektová dokumentace a podklady přiložené 
k žádosti neberou v potaz a tedy se dostatečně nevypořádávají s existencí výše uvedené stavby ..“, Drážní  
úřad konstatuje, že mu není známo, na jakou žádost, podklady a dokumentaci se podatelé námitek, resp. 
jejich zástupce odvolává, když do spisu nenahlédl a jak sám uvádí, stavebník se zastoupenými účastníky 
řízení  nejednal. Pokud jde o dokumentaci pro společné řízení, která byla předložena Drážnímu úřadu, tato 
byla zpracována v souladu s §§ 158 a 159 stavebního zákona a podle prováděcích předpisů, k němu 
vydaných, a její zpracovatel za ni podle citovaných ustanovení stavebního zákona ve stanoveném rozsahu 
odpovídá. Z této dokumentace vyplývá, že po realizaci stavby "Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem" 
bude nejmenší vzdálenost traťové koleje od líce zdi přibližně 11 m. S ohledem na nepravidelný průběh lze 
podle jednotlivých majitelů konstatovat, že vzdálenost traťové koleje k opěrné zdi je na pozemku vlastníka p. 
Kokty cca 11 m, vzdálenost traťové koleje vůči opěrné zdi je na pozemku Javořice a.s. cca 17 m. Po realizaci 
výše uvedené stavby se poloha kolejí nezmění natolik, že by došlo k zásadním změnám v zatěžování opěrné 
zdi oproti současnému stavu (budou provedeny pouze dílčí posuny os kolejí).  

Jak je uvedeno níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí, ve společném územním a stavebním řízení 
Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a 
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se 
zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená 
dokumentace je úplná, přehledná, že jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že 
je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného 
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 
Drážní úřad proto námitky účastníků řízení uvedené v bodě I. ze shora uvedených důvodů pokládá za 
bezpředmětné. 

Ad II. Podle § 184a stavebního zákona, odstavce 1), není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a  
není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, 
dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Podle odstavce 3) téhož ustanovení souhlas se nedokládá, 
je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření 
stanoven účel vyvlastnění zákonem.  

Podle § 5 odst. 1 zákona „Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy 
speciální je veřejně prospěšná“. Podle § 5 odst.2 téhož zákona „Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění 
stavby dráhy odejmout nebo omezit  vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě  nebo právo odpovídající 
věcnému břemeni  k pozemku nebo stavbě“, je zde tedy dán účel vyvlastnění zákonem.   

Podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě,  
v platném znění, §3 odst. 1 je vyvlastnění přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a 
jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv 
vyvlastňovaného. Ze shora uvedeného vyplývá, že účel vyvlastnění je dán zvláštním zákonem, kterým je 
v tomto  případě zákon  
o dráhách, který stavbu dráhy regionální prohlašuje za stavbu veřejně prospěšnou s možností vyvlastnění pro 
její realizaci. Tato stavba, a obecně všechny stavby dráhy, slouží velkému počtu osob jak fyzických,  tak 
právnických, zájem na jejich realizaci proto jasně, jednoznačně a mnohonásobně převyšuje zájem na 
zachování dosavadních práv účastníků řízení. Povinností stavebníka, která je deklarována i v tomto 
rozhodnutí, je zajistit si před započetím s prováděním stavby na cizích pozemcích práva k těmto  pozemkům, 
ať již cestou smluvní či vyvlastněním či jiným zákonným způsobem.  
Drážní úřad proto námitky účastníků řízení uvedené v bodě II. ze shora uvedených důvodů pokládá za 
bezpředmětné. 

Ad III. Drážnímu úřadu není z námitek zcela zřejmé, jakým způsobem by mohlo dle účastníků řízení, 
resp. jejich zástupce, dojít ke znehodnocení stavebních pozemků p.č. 2906/10 a p.č. 3018/4, na nich se 
nachází část stavby dráhy, rekonstrukcí této dráhy, a stejně tak ke znehodnocení pozemků, které se nacházejí 
v ochranném pásmu dráhy, a které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha se způsobem 
využití jiná plocha, protože to zástupce podatelů námitek neuvádí.   
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 Drážní úřad k námitkám uvádí, že pro stavbu byla zpracována Hluková studie včetně vyhodnocení 
vibrací, která je součástí  části E dokumentace pro společné řízení (E.1.2.6., číslo přílohy 1.001). Studie 
počítá s navýšením dopravy v úseku Bystřice pod Hostýnem – Holešov v roce 2030 proti roku 2019 o 
celkem 8 souprav za 24 hodin a v úseku Bystřice pod Hostýnem – Osíčko o 5 souprav za 24 hodin. 
Z hlukové studie vyplývá, že, cit.:“porovnáním ekvivalentních hladin akustického tlaku od železniční 
dopravy roku 2000 se stávajícím stavem hlučnosti bylo zjištěno, že došlo k výraznému snížení stavu 
hlučnosti. Vlivem rekonstrukce železnice dojde ke snížení hlučnosti, ale navýšení intenzit dopravy naopak 
znamená zvýšení. Celkově však dojde ke snížení stavu hlučnosti oproti roku 2019  o 2-3 dB v denní době a 
přibližně o 1 dB v noční době. Plánovaný záměr je z hlediska hluku prospěšný. Na rekonstruované  trati lze 
očekávat nižší projev vibrací z důvodu lepších vlastností  železničního svršku  a zejména železničního 
spodku.. Zvýšení rychlosti v obvodu žst. Bystřice pod Hostýnem o 10 km/h se v blízkosti obytné zástavby 
neprojeví, protože soupravy ve stanici zastavují.“  
Ke stavbě bylo rovněž vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve 
Zlíně dne 14.1.2021 pod č.j. KHSZL 30769/2020, které stavebníkovi ukládá povinnost provést ve zkušebním 
provozu měření hluku k prokázání že po realizaci stavebních úprav „Rekonstrukce žst. Bystřice pod 
Hostýnem“ nebudou překračovány hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku stanovené pro 
hluk z dopravy na drahách, chráněný venkovní prostor staveb a denní  a noční dobu v § 12 odst.1, 3 a 
v příloze č.3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Splnění podmínek závazného stanoviska KHS je stavebníkovi uloženo 
v podmínce č.20.B. tohoto společného povolení.  
Z uvedeného vyplývá, že jak stavebník, resp. zpracovatel dokumentace pro společné řízení, tak Drážní úřad 
se problematikou vlivu stavby na okolní nemovitosti zabýval, a že v žádném případě stavbou nedojde ke 
znehodnocení okolních pozemků, jak uvádí námitky účastníků řízení. Pokud jde o  znehodnocení okolních 
pozemků, namítané účastníky řízení, Drážní úřad konstatuje, že účastníci řízení, resp. jejich zástupce, není 
aktivně legitimován podat námitky za vlastníky okolních pozemků, vyjma pozemků shora uvedených 
účastníků řízení, které zastupuje.    
Pokud jde o náhradu za výkup či vyvlastnění pozemků, není povinností stavebníka se náhradou zabývat 
v žádosti o vydání společného povolení. Povinné náležitosti žádosti o vydání společného povolení jsou 
stanoveny v § 94l  stavebního zákona,a Drážní úřad nemůže po stavebníkovi vyžadovat cokoliv, co je nad 
rámec platné právní úpravy v rámci zásady legality (§ 2 odst. 1 a 2 správního řádu).   
V oznámení společného řízení byli účastníci řízení mj. poučeni o tom, že o námitce občanskoprávní povahy 
si Drážní úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo 
rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  
O náhradě za pozemky, jejich odkup, vyvlastnění či omezení vlastnického  práva,  lze rozhodnout až ve  
vyvlastňovacím řízení, kupní cena v případě prodeje pozemků či cena za omezení vlastnického práva je pak 
věcí  znaleckého posudku či dohody smluvních stran, obojí pak není v kompetenci Drážního úřadu, neboť  
přesahuje rozsah jeho působnosti (§ 94n odst.. 4 stavebního zákona). 
Drážní úřad proto námitky účastníků řízení uvedené v bodě III. ze shora uvedených důvodů pokládá za 
bezpředmětné. 
 Ad IV. K námitce či žádosti podatelů námitek, aby Drážní úřad návrh na vydání společného povolení zamítl. 
K tomu Drážní úřad uvádí, že stavební zákon umožňuje zamítnutí návrhu v § 94p odst. 2 za podmínky, že 
stavební záměr není v souladu s požadavky, uvedenými v § 94o stavebního zákona. Ve společném řízení 
bylo prokázáno, že stavební záměr je s těmito požadavky v souladu, proto Drážní úřad žádosti za 
stanovených podmínek pro umístění a realizaci souboru staveb vyhověl a vydal toto společné povolení.   
Drážní úřad proto rovněž tuto námitku účastníků řízení uvedenou v bodě IV ze shora uvedených důvodů 
pokládá za bezpředmětnou. 
 

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního 
zákona.  

Podle písmene a)j je to stavebník,  podle písmene b) obec, na jejímž území má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn, podle písmene c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
podle písmene d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku  
Podle § 94k písmeno e) pak je účastníkem společního řízení osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno. Účastníci řízení podle § 94k písmeno e)  se v oznámení o zahájení řízení  a v 
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dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.  

Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a 
stavebního řízení.  

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto společného povolení a na která toto 
povolení navazuje, a rozhodnutí, vydaná souběžně s tímto společným povolením, obsahují další podmínky,  
které je stavebník povinen respektovat. 

Stavba je veřejně prospěšní podle § 5 odst. 1 zákona. Pro stavbu tedy Drážní úřad nepožadoval po 
stavebníkovi dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby v souladu s § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy souhlas se 
nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo 
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá 
věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá právní titul 
formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném 
znění, nebo na základě jiného právního titulu, opravňujícího stavebníka provést stavební záměr.   

Stavba je navržena na regionální trati, proto nepodléhá posouzení podle předpisů o provozní a 
technické propojenosti evropského železničního systému.  

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení 
Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu 

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou 
dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, 
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil 
účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v 
odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné 
vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného 
zvláštním právním předpisem. Podmínkami tohoto rozhodnutí zabezpečil ochranu veřejných zájmů a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.  

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve 

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné.  
 
 
 
 
 
       Ing. Jarmila Wagnerová 
       ředitelka územního odboru Olomouc 
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Informace pro stavebníka: 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 

 Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. Společné 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. 
Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení. 

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. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení 
se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

 

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 

 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
 Obecní úřad Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 Obecní úřad Loukov, 76875 Loukov 199 
 Obecní úřad Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov 
 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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Rozdělovník:  
 
Účastníci řízení:: 
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: - doručuje se jednotlivě 
1. Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234  
     zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357  
2. Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem  
3. Obec Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ00287563 
4. Obec Loukov, 76875 Loukov 199, IČ 00287440 
5. Obec Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov, IČ 00488895 
6. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226 
    adresa pro doručování: Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000, Praha 3 
8. Javořice, a.s., Ptenský Dvorek 100, 79843 Ptení, IČ 63492202 
9. ZEPO Loukov, a.s., č.p. 122, 76875 Loukov, IČ 25517147 
10. ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7, IČ 60193531 
11. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 
12. AG.Final, s.r.o., Palackého 1498/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ 25840011 
13. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
14. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
15. GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
16. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 
17. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 
18. E.ON Distribuce, a.s., F . A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
19. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 
20. InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Bro 
21. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 
22. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
23. TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
24. RAAB Computer s.r.o., Čs. Brigády 421, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
25. Matyska a.s., Svobodova 608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
26. Šallé Jaromír, Slobodova 858, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
27. Gazda Vojtěch, Karla Tomana 1209, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
28. Gazdová Pavlína, Karla Tomana 1209, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
29. Látalová Helena, Dr. Skaláka 1453/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov 
30. Kotas Vladimír, Za Drahou 1366, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
31. Girstlová Olga Ing., č.p. 267, 66423 Čebín 
32. Podolová Leona, A. Kašpara 1477, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
33. Stibor Josef, Přízřenice č.ev. 86, 61900 Brno 
34. Musilová Olga, Kroužky 1607, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
35. Kokta David, č.p. 61, 76861 Brusné 
36. Svobodníková Hana Ing., Školní 731, 76872 Chvalčov 
37. Kubík Zdeněk, Novosady 199, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
38. Navrátil Jaroslav Mgr., 1.mája 1945/49, Liptovský Mikuláš, Slovensko 
39. Zlámal Zdeněk, Vrchlického 105, 76824 Hulín 
40. Kulhavý Miroslav, Huntířovská 79/3, Kbely, 19700 Praha 9 
41. Ryšicová Anna, Bělidla 1122, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
42. Slámová Monika, Vrobelova 2742/8, 76701 Kroměříž 
43. Janečka Josef, č.p. 57, 76875 Loukov 
44. Janečka Vladimír, č.p. 57, 76875 Loukov 
45. Janečková Miluše, č.p. 57, 76875 Loukov 
46. Rohan Jiří, Za Valy 383, 75114 Dřevohostice 
47. Mikulík Josef, č.p. 183, 76875 Loukov 
48. Skácal Zdeněk, č.p. 113, 76875 Loukov 
49. Ludka Vladimír, Wolkerova 802/50, Nová Ulice, 77900 Olomouc 
50. Mikloš Petr, Polská 288/60a, 77900 Olomouc 
51. Ing. Ladislav Raab, Čs. Brigády 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
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podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí: - doručuje se veřejnou 
vyhláškou 
k.ú. Bystřice pH. p.č. 2125/5, 2125/2, 2125/4, 2106/1, 2106/2, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2098/1, 2096/1, 
2097/2, 2083/1, 2083/5, 2083/4, 3056, 2150/1,3055, 1932/6, 3061, 3054, 3055, 2834/1, 3052/2, 3053, 
3051/1, 1888/3, 1888/6, 1876, 1, 873/1, 2834/2, 1872/2, 1869/2, 1868/2, 1865/2, 1860, 2906/36, st. 3476, 
2906/37, 2879/53, 1868/4, 1868/1, 1865/1, 3050, 2891/1, 1502/2, 1443/4, 1441/4, 1440/4, 1439/6, 1439/1, 
2838/3, 2838/7, 1420/26, 1420/25, 2906/17, 2906/18, 2906/19, 2906/39, 2906/51, 2906/50, 1307/2, 2950/18, 
2850/17, 2850/16, 29850/15, 2850/14, 2850/13, 2850/20, 2850/19, 2850/1, 2850/10, 2850/9, 2852/12, 
3018/4, 3018/83, 3018/7, 13018/6, 3018/5, 3018/68, 3018/67, 3018/66, 3018/64, 3018/65, 675/3, 676/3, 
677/3, 678/3, 679/3, 684/3, 685/3, 690/4, 3017/20, 697/3, 2906/7, 829/22, 2906/60,, 2905, 2905/2, 2906/52, 
2850/7, 2850/8, 2850/9, 2852/12, 859/1, st.1558, st. 1559, st. 1101, 1114, 1118/5, 1118/1, 1119/4, 2853/1, 
2906/8, 1128/2, 1132/2, 1133/2, 1136/2, 1140/3, 1144/2, 1154/4, 1154/2, 1157/4, 1174/16, 1157/2, 1174/11, 
2168/1, 2159/8, 2159/9, 2159/20, 2159/4, 2159/25, 2159/14, 2127, 2121, 2125/10, 2114  
k.ú. Chvalčov:  p.č. 530, 532, 525/1, 524/2, 524/1, 561/49, 561/55, 561/56, 561/57, 581/12, 581/11, 587, 
614, 615, 616, 619/1, 520/1 
k.ú. Chvalčova Lhota: p.č. 591/1, 597/2, 601/1, 602, 617/2, 616/2, 615/2, 614/2, 603, 596/2 
k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem: p.č. 5955, 5949, 5901, 5896, 6110, 360/3, 360/4, 360/9, 360/8, 
360/7, 360/6, 362/4, 362/5, 369/2, 370/2, 371/2, 378/2, 379/2, 381/2, 382/2, 383/2, 384/2, 385/2, 6535, 
388/2, 389/2, 392/2, 398/2, 399/2, 404/2, 405/2, 410/2, 410/3, 410/4, 417/2, 423/2, 426/2, 431/2, 432/2, 
426/2, 431/2, 5857, 526/4, 526/3, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 6537, 5786, 5787, 5788, 
5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5822, 5819, 5818, 5817, 5816, 5815, 5813, 5796, 5808, 6539, 
5471, 5495, 5506, 5511, 5412, 5413, 5414, 5415, 5318, 5246, 5279, 5278, 5277, 5276, 5282, 5283 
k.ú. Příkazy u Osíčlka: p.č. 2143, 486/10 

 

Dotčené orgány: 
1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
2.  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
3. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž 
4. Obecní úřad Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ00287563 
5. Obecní úřad Loukov, 768 75 Loukov  199,  IČ  00287440 
6. Obecní úřad Chvalčov, Obřanská 145, 76872 Chvalčov, IČ 00488895 
7. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, DI, Březinova 2819, 767 
28 Kroměříž 
8. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha 
9. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

Na vědomí: 
Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234 
Adresa pro doručování:  
1. Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
2. Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
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