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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc
Sp. zn.: MO-SDO0099/22-14/Hn
V Olomouci dne 13. září 2022
Č. j.: DUCR-55660/22/Hn
Telefon: +420 972 741 315 (linka 222)
Oprávněná úřední osoba: Hauptová Aneta Ing.
E-mail: hauptova@ducr.cz

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
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro objekt dráhy:

„SO 401 Přeložka NN - DPMB“
který je součástí stavby „Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky.“
Stavebník:
Statutární města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 449 92 785
Zástupce stavebníka:
Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno, IČ: 607 33 098
Pozemky dotčené stavbou:
Parcely parc. č. 1510/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1510/4 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 1510/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1510/19 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 1527 (zahrada), 1528/1 (zahrada), 1528/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
a 1494/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Pisárky, obec Brno.
Popis stavby:
Předmětem navrhovaného záměru je zřízení parkovacího zálivu se třemi parkovacími místy
ke krátkodobému zastavení vozidel (vytvoření nástupního a výstupního místa ZŠ a MŠ
logopedickou, Veslařská 324, Brno). Vybudování zálivu vyžaduje přesun stávající cyklostezky od
komunikace v řešeném úseku délky 47 m a přemístění přechodu pro chodce, který bude obsahovat
bezbariérové prvky. Povrchová dešťová voda bude svedena příčným podélným spádem do přilehlé
zeleně.
SO 401 Přeložka NN kabelu - DPMB
Část stávajícího podzemního kabelového vedení DPMB na ulici Veslařská bude přeloženo do nové
trasy. Přeložené podzemní kabelové vedení bude uloženo do kabelovodu tvořeném jedním
multikanálem „SITEL“ s přístupovými komorami, umístěnými na začátku a konci trasy,
pro protahování a spojování kabelů.
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V souběhu s kabelovodem budou uloženy 2x HDPE chráničky. Trasa bude vedena v cyklostezce.
Délka navrženého podzemního vedení bude činit 51 m. Kabely rušeného úseku kabelové trasy
budou odvezeny do sběrny surovin, kde budou recyklovány.
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: MCBJUN/03548/2020-267/R/MT ze dne
19. listopadu 2020, které nabylo právní moci dne 17. listopadu 2020.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou
vypracovala firma Puttner, s.r.o v lednu 2021, zodpovědný projektant Bc. Radim Pala
(ČKAIT 1004531) a která bude po nabytí právní moci rozhodnutí ověřena Drážním úřadem.
Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. 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.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
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.
7.
Prováděním stavby nesmí dojít k ohrožení ani zhoršení jakosti povrchových a podzemních
vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Realizací akce nesmí dojít
k poškození stávajících vodních děl. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových
a podzemních vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), především ropnými látkami.
Při provádění bouracích prací musí být prováděna opatření k zamezení prašnosti.
8.
Stavebník zajistí dodržení podmínek níže uvedených stanovisek a vyjádření vlastníků sítí
technické a dopravní infrastruktury a dalších v rozsahu, týkajících se povolované stavby:
 Vyjádření, Povodí Moravy, s.p., vydané pod zn. PM-10177/2020/5203/Žu ze dne 29. 4.
2020
 Stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vydané pod zn. 722/0066748/2021/JŠn
ze dne 23. 3. 2021
 Vyjádření, Technické sítě Brno, a.s., vydané pod zn. TSB/03514/2021 ze dne 21. 3.
2021
 Vyjádření, EG.D, a.s., vydané pod spis.zn. T6779-27041039 ze dne 4. 8. 2021
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Vyjádření, GridServices, s.r.o., vydané pod zn. 5002097495 ze dne 27. 2. 2020
Vyjádření, CETIN, a.s., vydané pod č.j. 558197/20 ze dne 27. 2. 2020
Stanovisko, Dopravní podnik města Brna, a.s., vydané pod zn. 03702/2020/5040 ze dne
27. 3. 2020
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.
Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření
dotčených orgánů a dalších v rozsahu týkajících se povolované stavby:
 Koordinované stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje,
vydané pod č.j. MMB/0334132/2022/Med ze dne 11. 7. 2022 a pod č.j.
MMB/0110707/2020/Med ze dne 3. 6. 2020
Odbor dopravy
 Pro realizaci stavebních prací spojených se zásahem do předmětné komunikace je
stavebník povinen požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace u
příslušného silničního správního úřadu nejpozději 30 dnů Předem.
 Stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací ve
městě Brně, který je veden u Odboru investičního Magistrátu města Brna.
 Technologické a realizační podmínky pro vstup do komunikace a trasy staveništi
dopravy stanoví správce komunikace - Brněnské komunikace, a. s.
 Po dobu realizace stavby nesmí docházet k poškozování přilehlých pozemních
komunikací, musí být zachována jejich čistota, zajištěn bezpečný průchod pro pěší a
přístupy k sousedním nemovitostem.
Odbor životního prostředí
 okamžité kropení vzniklých prašných ploch v době suchého a větrného počasí,
 pravidelná kontrola čistoty dotčených přilehlých komunikaci a chodníků a v případě
způsobeného znečištění jejich okamžitá očista,
 skladování sypkých materiálů na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich
roznosu do okolního prostředí vlivem větru,
 důkladná kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v
případě jejich znečištění jejich okamžitá očista,
 při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např.
využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
 řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou (tzv. mokré
řezačky) případné důkladné kropení řezaných materiálů,
 Stanovisko, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, odbor investiční, vydané pod
č. j. MMB/0127122/2021 ze dne 29. 4. 2021
Investiční záměry
 OI MMB eviduje v předmětné lokalitě investiční záměr Ul. Pisárecká, úprava
zastávek MHD "Anthropos" a stezka pro chodce a cyklisty a požaduje jej
respektovat.
Koordinace výkopových prací
 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.

Elektronický podpis - 14.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Wagnerová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 15.11.2022 08:32:41-000 +01:00

3 /11

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

 Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období,
tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
 Stavebník podá na Ol MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro
výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání
veřejného prostranství.
 Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření
skutečného provedení stavby
Vodohospodářská infrastruktura
 Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn. 722/004847/2020/JŠn ze dne
04.03.2020 (prodlouženo vyjádřením zn. 722/006748/2021/JŠn ze dne 23.03.2021).
 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
ozměně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a
zemědělství, vydané pod č. j. MMB/0180359/2020 ze dne 4. 5. 2020
 Podle ust. § 14 odst. 5 zákona vyhlášky 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění
ochrany ZPF,' vede o činnostech souvisejících se skrývkou oprávněný ze souhlasu k
odnětí zemědělské půdy ze ZPF protokol. Do protokolu se zaznamenává objem
skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a
ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené
zúrodnění schopné zeminy. Stavebník je povinen učinit opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
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.
Pokud jsou součástí stavby určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona, stavebník
před podáním žádosti o uvedení stavby do užívání, požádá Drážní úřad, sekci provoznětechnickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno
jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
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.
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.
Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových
cest na staveniště po celou dobu výstavby.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby
na cizím majetku.
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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 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 je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím
využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
Stavebník zajistí, aby při nakládání s odpady bylo postupováno v souladu s platnou
legislativou na úseku nakládání s odpady zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Bude
vedena přesná evidence odpadů vznikajících při stavbě. Všechny odpady musí být uloženy,
zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.
S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena.
Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele dráhy o zahájení
stavebních prací.
Hlučné stavební práce nesmí být prováděny v noční době.
Na stavbě bude provedena kontrolní prohlídka:
závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
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 31. prosince 2024, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení (podle § 109 stavebního zákona):
 Stavebník, Statutárního města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
 zastoupen společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
 Martinová Marie, Rakousko – bude doručeno veřejnou vyhláškou
 Statutární město Brno, v zastoupení Magistrát města Brna, Majetkový odbor,
Kounicova 67a, 601 67 Brno
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno
 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
 GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
 CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno
Odůvodnění
Stavebník, Statutární města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 449 92 785,
zastoupený společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno, IČ: 607 33 098,
podal dne 14. února 2022 žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu dráhy.
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí od Úřadu městské části města Brna, Brno –
Jundrov, odbor stavební, vydané pod č.j.: MCBJUN/03548/2020-267/R/MT ze dne 19. listopadu
2020, které nabylo právní moci dne 17. listopadu 2020. Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního
zákona vydal Úřad městské části města Brna, Brno – Jundrov, odbor stavební, vydaný pod č.j.
MCBJUN/00594/2022-49/S/MŤ ze dne 23. 2. 2022. Z hlediska Územního plánu se ke stavbě
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vyjádřil Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, č.j. MMB/0334132/2022/Med
ze dne 11. 7. 2022.
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.: DUCR9383/22/Hn ze dne 15. února 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR9382/22/Hn ze dne 15. února 2022. Dne 18. července 2022 byly odstraněny všechny nedostatky
žádosti.
Drážní úřad oznámil oznámením č.j. DUCR-43821/22/Hn ze dne 18. července 2022
účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení. Jelikož byly Drážnímu
úřadu známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu povolení, upustil Drážní úřad podle §
112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání a stanovil lhůtu 10 dnů ode
dne doručení oznámení zahájení stavebního řízení pro uplatňování závazných stanovisek dotčených
orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení podány jakékoliv námitky.
Současně Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-48360/22/Hn ze dne 9. srpna 2022 zaslal oznámení
o ukončení dokazování. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se před
vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, nahlédnout do spisu a seznámit se s
nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim.
Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
 Plná moc
 Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 15. 4. 2003
 Návrh plánu kontrolních prohlídek
 Osvědčení o autorizaci č. 29063
 Souhlas podle §15 odst. 2 stavebního zákona, Úřad městské části města Brna, odbor
stavební, Brno – Judrov, Veslařská 56, 637 00 Brno-Jundrov, vydané pod č.j.
MCBJUN/00594/2022-49/S/MŤ ze dne 23. 2. 2022
 Koordinované stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje,
Kounicova 67, 602 00 Brno, vydané pod č.j. MMB/0110707/2020/Med ze dne 3. 6. 2020
 Koordinované stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje,
Kounicova 67, 602 00 Brno, vydané pod č.j. MMB/0334132/2022/Med ze dne 11. 7. 2022
 Územní rozhodnutí, Úřad městské části města Brna, odbor stavební, Veslařská 56, 637 00
Brno-Jundrov, vydané pod č.j. MCBJUN/03548/2020-267/R/MT ze dne 19. 10. 2020 s
doložkou o nabytí právní moci dne 17. 11. 2020
 Vyjádření, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, vydané pod zn.
PM-10177/2020/5203/Žu ze dne 29. 4. 2020 + ověřenou situaci podle §184a stavebního
zákona
 Vyjádření, Statutární město Brno, v zastoupení Magistrát města Brna, Majetkový odbor,
Kounicova 67a, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0103784/2020 ze dne 9. 3. 2020 +
ověřenou situaci podle §184a stavebního zákona
 Stanovisko, Statutární město Brno, magistrát města Brna, odbor investiční, Kounicova 67,
602 00 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č. j. MMB/0127122/2021 ze dne 29. 4. 2021
 Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství
Brno, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099, vydané pod ev. č. HSBM73-1-457/1-OPST-2020 ze dne 2. 4. 2020
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 Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ: 710 09 191, pod č.j. KHSJM 11915/2020/BM/HOK ze dne
20. 4. 2020
 Vyjádření, Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00
Brno, IČ: 621 61 521, vydané pod spis. zn. S/49/294/20 ze dne 6. 3. 2020
 Stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ:
463 47 275, vydané pod zn. 722/0066748/2021/JŠn ze dne 23. 3. 2021
 Stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ:
463 47 275, vydané pod zn. 722/004847/2020/JŠn ze dne 4. 3. 2020
 Vyjádření Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČ: 255 12 285, vydané pod
zn. TSB/03514/2021 ze dne 21. 3. 2021
 Vyjádření, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, vydané
pod spis.zn. B6941-26128401 ze dne 29. 7. 2021
 Vyjádření, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, vydané
pod spis.zn. T6779-27041039 ze dne 4. 8. 2021
 Vyjádření, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, vydané pod zn.
5002097495 ze dne 27. 2. 2020
 Stanovisko Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 463 47 534, vydané pod zn.
8248/2022/TB ze dne 25. 3. 2022
 Vyjádření, Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 463 47 534, vydané pod zn.
006817/2020/TB ze dne 10. 3. 2020
 Vyjádření CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063,
vydané pod č.j. 558197/20 ze dne 27. 2. 2020
 Vyjádření České radiokomunikace, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 2 – Břevnov, IČ: 247
38 875, vydané pod zn. UPTS/OS/269913/2021 ze dne 15. 3. 2021
 Vyjádření DIAL TELECOM, a.s., se sídlem Křižíkova 36a/127, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČ: 281 75 492, vydané pod zn. BM885479 ze dne 15. 3. 2021
 Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 49
681, pod č.j. E13492/21 ze dne 15. 3. 2021
 Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky (Praha 13),
155 00 Praha, vydané pod zn. MW9910169757270075 ze dne 15. 3. 2021
 Vyjádření SMART COMP, a.s., Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 255 17 767,
vydané pod V-0262/2021 ze dne 11. 4. 2021
 Vyjádření itself, s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno – Židenice, IČ: 188 26 016, pod
č.j. 20/001173 ze dne 26. 3. 2020
 Vyjádření Sitel, spol. s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 447 97 320, vydané pod
zn. 111210712 ze dne 23. 4. 2021
 Vyjádření Faster CZ spol.s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, IČ: 607 22 266, ze dne 28. 2. 2020
 Stanovisko Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881,
vydané pod zn. 03702/2020/5040 ze dne 27. 3. 2020
 Závazné stanovisko Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, pod sp. Zn. 99297/2020-1150-OÚZ-BR ze
dne 11. 3. 2020
 Vyjádření, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul.
Dobrovského 6, Olomouc 779 00, vydané pod č.j. 81966/2020-5512OL ze dne 10. 3. 2020
 Souhrnné stanovisko, ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3, IČ: 614 59
445, pod č.j. 1202003312 ze dne 20. 2. 2020
 Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 751
51 499, pod č.j. KRPB-51962-2/ČJ-2020-0600DI-KOL ze dne 26. 5. 2020
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 Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Oddělení správy nemovitého
majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 751 51 499, pod č.j. KRPB-612-303/ČJ-20200600MN-MAT ze dne 12. 5. 2020
 Vyjádření, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Šumavská 416/15, 602 00
Brno, IČ: 002 16 224, vydané pod č.j. MU-IS/65892/2020/1143337/ÚVT-2/4008 ze dne 6.
3. 2020
 Vyjádření, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 002 16 305,
vydané pod č. j. VUTBR/041897/2020 ze dne 13. 3. 2020
 Vyjádření, PODA a.s., 28. října 1168/10, 702 00 Ostrava, IČ: 258 16 179, vydané pod zn.
TaV/612/2021/Vo ze dne 1. 4. 2021
 Vyjádření, NetDataComm, s.r.o., Jihlavská 2, 664 41 Troubsko, ze dne 12. 4. 2021
 Vyjádření Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 607
33 098, vydané pod zn. 3100-MO-M518/21 ze dne 30. 8. 2021
 Vyjádření, Bezbariérové řešení staveb, Ing. Milena Antonovičová, Jilemnického 11, 614 00
Brno, vydané pod č. j. M/2020/159 ze dne 12. 3. 2020
 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a
zemědělství, Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č. j.
MMB/0180359/2020 ze dne 4. 5. 2020
 Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, kterou vypracovala firma Puttner, s.r.o
v lednu 2021, zodpovědný projektant Bc. Radim Pala (ČKAIT 1004531).
Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců a uživatelů pozemků nebo staveb,
dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků,
nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením, tyto požadavky budou řešeny
mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správci
případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů. Drážní úřad po
přezkoumání podané žádosti a výše uvedených dokladů dospěl k názoru, že podaná žádost obsahuje
náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona a současně jsou splněny požadavky uvedené v § 111
stavebního zákona.
Souhlasy s navrhovaným stavebním záměrem vlastníka pozemku dle § 184a stavebního zákon
byly dodány.
Při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad vycházel z podkladů předložených
stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené v předložených
závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných
stanoviscích dotčených orgánů.
Podmínkám uvedených v předložených vyjádřeních účastníků řízení bylo vyhověno v rozsahu
uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla
ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad
vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.
Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené
podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:
- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebyloli ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán
územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu,
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ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu
v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
- projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu,
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.
Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod
pro nevydání stavebního povolení. 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 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 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.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

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 je osvobozen od úhrady správního poplatku dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č.
634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“
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Rozdělovník:
Účastník řízení:

Stavebník, Statutárního města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupen společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Martinová Marie, Rakousko – bude doručeno veřejnou vyhláškou

Statutární město Brno, v zastoupení Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Kounicova 67a,
601 67 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno
Dotčený orgán:

Magistrát města Brna, (OVLHZ, OÚPR), Kounicova 67, 602 00 Brno

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Na vědomí:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, 611 32 Brno

Statutární město Brno, magistrát města Brna, odbor investiční, Kounicova 67, 602 00 Brno

Úřad městské části města Brna, odbor stavební, Brno – Judrov, Veslařská 56, 637 00 BrnoJundrov

Bezbariérové řešení staveb, Jilemnického 11, 614 00 Brno – adresa pro doručování: Magistrát
města Brna, OZ, Dominikánské nám. 197, 602 00 Brno-střed-Brno-město
Spis
Drážní úřad bude doručovat toto rozhodnutí účastníkovi řízení „Marii Martinové, Rakousko“
veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu. Jedná se o osobu neznámého pobytu nebo
sídla.
Rozhodnutí musí být v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední
desce a elektronické úřední desce Drážního úřadu a na úřední desce Úřad městské části města Brna,
odbor stavební, Brno – Judrov, Veslařská 56, 637 00 Brno-Jundrov. Rozhodující pro běh lhůt je
vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
 Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, úřední deska k vyvěšení – zde a zveřejnění na
www.ducr.cz (elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup) podle § 25 odst. 2
správního řádu
 Úřad městské části města Brna, Brno – Judrov, Veslařská 56, 637 00 Brno-Jundrov, úřední deska
k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení
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Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a
sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět
správnímu orgánu, který písemnost vydal!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
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