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Oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Benk

V Praze dne:
Telefon:
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Ev. číslo:

17.06.2022
+420 602 669 133
benk@ducr.cz

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení správního řízení
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 13. 6. 2022
od právnické osoby Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČO 471 16 901, jež zastupuje na základě plné moci zástupce právnickou osobu
AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 463 47 526, která dále
zastupuje vlastníka dráhy právnickou osobu Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky,
603 00 Brno, IČO 255 82 518, žádost o zrušení části železniční dráhy – vlečky „Brněnské
veletrhy a výstavy, a.s.“ (dále jen „vlečka“). Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno
správní řízení v dané věci.
Vlastníkem vlečky je právnická osoba Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky,
603 00 Brno, IČO 255 82 518.
Popis dráhy uvedený na platném úředním povolení:
Vlečka je zaústěna do dráhy celostátní v železniční stanici Brno hlavní nádraží, obvod LD Brno
dolní nádraží, z koleje č.145, výhybkou č.Vs1 v km 0,083. Vlečku tvoří odevzdávkové kolejiště
o třech kolejích, spojovací kolej o délce 1970 m a čtyři manipulační koleje v areálu BVV. Stavební
délka kolejí je 3 616 m, užitečná délka 3 273 m. Dovolená hmotnost na nápravu je 22,5 t.
Minimální poloměr oblouku je 150 m, maximální sklon je 20,0‰.
Popis rušené části vlečky:
- stávající začátek rušené vlečky (km 0,083 vlečky) je stykem s celostátní dráhou v žst. Brno
dolní nádraží [GPS 49.1818086N, 16.6131489E]
- konec rušené části vlečky (km 0,703 vlečky) je před napojením stávající vlečky do ulice
Poříčí [GPS 49.1834961N, 16.6054692E]
U zbývající části vlečky bude v rámci změny kategorie dráhy provedena změna na místní dráhu:
- nový začátek plánované místní dráhy (km 0,703 vlečky ≡ km 0,000 začátku plánované
místní dráhy) je před napojením stávající vlečky do ulice Poříčí [GPS 49.1834961N,
16.6054692E]
- konec stávající vlečky a zároveň nový konec plánované místní dráhy (km 2,798 vlečky ≡
km 2,095 plánované místní dráhy) je v areálu výstaviště Veletrhy Brno, a. s. [GPS
49.1878656N, 16.5803858E]
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ponechávané připojení plánované místní dráhy na síť právnické osoby Dopravní podnik
města Brna, a.s. (dále jen „DPMB“) se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
IČO 255 08 881 (km 1,624 vlečky ≡ km 0,921 plánované místní dráhy) je výhybkou VS7
v majetku DPMB [GPS 49.1867192N, 16.5943172E]
stavební délka plánované místní dráhy je 2,640 km, a to včetně kolejového větvení v areálu
výstaviště BVV

Rušená část vlečky se nachází:
v katastrálním území Trnitá 610950, na pozemcích:
• p.č. 768/3 - vlastnické právo: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město,
11000 Praha 1
• p.č. 800/2 - vlastnické právo: ČSAD Brno holding, a.s., Zvonařka 512/2, Trnitá, 60200 Brno
• p.č. 800/1 - vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,
60200 Brno
v katastrálním území Staré Brno 610089, na pozemcích:
• p.č. 1338/1, p.č. 1386 - vlastnické právo: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
Nové Město, 11000 Praha 1
• p.č. 1385/2 - vlastnické právo: Česká republika, právo hospodaření s majetkem má Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Drážní úřad podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu

oznamuje
všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je Drážním
úřadem vedeno podle § 5 odst. 6 zákona o dráhách.
Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 255 82 518; zastoupená
právnickou osobou AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 463 47 526, jež
dále zastupuje právnická osoba Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4,
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 471 16 901
2. Vlečka BVV společnost s ručením omezeným
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 645 10 221
3. Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 709 94 234
4. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 709 94 226
5. ČSAD Brno holding, a.s., Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 463 47 151
6. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město, IČO 449 92 785
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 659 93 390
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Drážní úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení
následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:
Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu správního řízení až do vydání rozhodnutí.
Do podkladů předmětného řízení lze nahlédnout u Drážního úřadu v Olomouci, Nerudova 1,
v kanceláři 0P43, a to vždy v pondělí až čtvrtek v době od 8.00 do 13.00 hodin, v pátek v době
od 7.30 do 12.30 hodin, po předchozí domluvě. Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho
zástupce při ústním jednání písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu).
Podle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své
stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim Drážní úřad informace o řízení, nestanoví-li správní
řád jinak.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, musí být účastníkům
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí,
to se netýká účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Účastníci řízení jsou zejména povinni poskytovat Drážnímu úřadu veškerou potřebnou součinnost
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu) a označit důkazy na podporu
svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
Drážní úřad podle § 57a odst. 1 písmeno a) bod 1 zákona o dráhách umožňuje Úřadu pro přístup
k dopravní infrastruktuře, dotčenému orgánu, aby se v řízení vyjádřil ve lhůtě 5 dní od doručení
tohoto oznámení.

Ing. Jan Lehovec
ředitel odboru drážní dopravy a licencí

Oznámení zahájení správního řízení se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena
po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu v listinné podobě a současně i způsobem
umožňující dálkový přístup, přičemž takto se doručuje účastníkům řízení uvedených v ustanovení
§ 27 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis úřední osoby podle správního úřadu, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné
vyhlášky:
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Rozdělovník
Účastníci řízení, kterým je ve správním řízení doručováno jednotlivě (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
2. Vlečka BVV společnost s ručením omezeným, Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
3. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
4. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1
5. ČSAD Brno holding, a.s., Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno
6. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Ostatní účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):
8. Veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
9. Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
10. AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
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