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

Sp. zn.: MO-SDO0596/21/Sj V Olomouci dne 23. června 2022 

Č. j.: DUCR-38267/22/Sj Telefon: +420 972 741 315 (linka 217) 

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr. E-mail: skopalova@ducr.cz 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
 

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 a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)  

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 

 

Rekonstrukce žst.Rožnov pod Radhoštěm 

 

v rozsahu: 

 

PS 01-01-11 Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ 

PS 01-02-11 Žst. Rožnov p. R., MK 

PS 01-02-21 Žst. Rožnov p. R., rozhlasové zařízení 

PS 01-02-31 Žst. Rožnov p. R., telefonní zapojovač 

PS 01-02-41 Žst. Rožnov p. R., PZTS 

PS 01-02-51 Žst. Rožnov p. R., úpravy TK a HDPE 

PS 01-02-71 Žst. Rožnov p. R., informační zařízení 

PS 01-02-91 Žst. Rožnov p. R., sdělovací zařízení 

PS 01-02-92 Žst. Rožnov p. R., kamerový systém 

PS 90-02-32 Valašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení 

PS 01-02-81 Žst. Rožnov p. R., úpravy radiové sítě 

PS 01-02-93 Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení 

PS 01-03-71 Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn 

SO 01-10-01 Žst. Rožnov p. R., železniční svršek 

SO 01-11-01 Žst. Rožnov p. R., železniční spodek 

SO 01-12-01 Žst. Rožnov p. R., nástupiště 

SO 01-20-01 Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční tratí v km 12,7 

SO 01-30-01 Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov 

SO 01-30-02 Žst. Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů 

SO 01-30-02.1 Žst. Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, CETIN 

SO 01-30-02.2 Žst. Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek 
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SO 01-30-03 Žst. Rožnov p. R., přeložky rozvodů ČEZ 

SO 01-30-04 Žst. Rožnov p. R., přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA 

SO 01-31-01 Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty 

SO 01-31-02 Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody 

SO 01-32-01 Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB 

SO 01-32-02 Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET 

SO 01-33-01 Žst. Rožnov p. R., plynovody 

SO 01-50-01 Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace 

SO 01-50-02 Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace 

SO 01-52-03 Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy 

SO 01-60-01 Žst. Rožnov p. R., kabelovod 

SO 01-71-01 Žst. Rožnov p. R., výpravní budova 

SO 01-71-01.01 Architektonicko-stavební část 

SO 01-71-01.02 Elektroinstalace a hromosvod 

SO 01-71-01.03 Zdravotechnika 

SO 01-71-01.04 Klimatizace a vytápění 

SO 01-77-01 Žst. Rožnov p. R., orientační systém 

SO 01-78-01 Žst. Rožnov p. R., demolice 

SO 01-79-01 Žst. Rožnov p. R., oplocení 

SO 01-79-02 Žst. Rožnov p. R., mobiliář 

SO 01-86-01 Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení 

SO 01-88-01 Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění 

SO 90-92-01 Kácení a vegetační úpravy 
Kurzívou jsou označeny vedlejší stavby souboru staveb. 

Umístění stavby: 
na pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm:  

p.č. 1005/10, 1000/1, 1000/29, 1000/31, 1000/4, 1000/25, 1000/32, 1002/85, 1009/6, 1040/2, 1040/146, 

1040/147, 1040/148, 3715/1, 1002/31, 1002/66, 1000/20, 1000/24, 1000/2, 1005/2, 1002/3, 1002/57, 

1002/86, 1002/89, 1002/90 – ostatní plocha, p.č. st. 679/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba 

pro dopravu č.p. 492, přístupy na stavbu: p.č. 998/4, 3601/6, 1002/68, 1002/141, 1002/2, 1009/15, 1002/75, 

1002/68 – vše ostatní plocha 

Popis stavby: 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejímž cílem je provést v žst. Rožnov pod Radhoštěm následující 

úpravy: 

- rekonstrukce stávající výpravní budovy, 

- zřízení dvou přístupových cest ke staniční budově a vybudování parkovacích ploch v blízkosti stanice, 

- směrová úprava kolejí a zřízení nástupišť s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad TK, 

- rekonstrukci zařízení pro cestující, zřízení bezbariérového přístupu a informačního systému, 

- zamezení nežádoucího pohybu cestujících přes koleje a plochy, kde probíhá manipulace a nakládka 

železničních vozů 

Ze stávající výpravní budovy bude demolována celá vrchní stavba vyjma torza obvodových a vnitřních 

nosných stěn. Stávající suterén bude zachován. Všechny stropní a střešní konstrukce v nadzemní části budou 

postaveny nové. Kompletně bude odstraněna nejmladší přístavba stávajícího veřejného WC a celé zastřešení 

směrem ke kolejišti. V prostoru, vzniklém demolicí, bude postavena přístavba technologie provozu dráhy a 

technologie provozu samotné budovy včetně stání pro kola. Přístavba technologie bude propojena 

konstrukčně novým zastřešením před budovami směrem k nástupišti včetně vzniklé proluky mezi nimi. Nová 

technologická část bude samostatný objekt oddělený od stávajícího objektu průchodem pro pěší, a zároveň 

do stěny technologické přístavby u průchodu pro pěší, bude zakomponován box pro kola. Stávající objekt 

výpravní budovy bude v rámci rekonstrukce zachován a navrácen do původního historického vzhledu. 

Zastřešení před výpravní budovou a novou technologickou částí bude dřevěné. Nová technologická část bude 

zděný objekt, s povrchovou úpravou v betonové stěrce, nebo v omítce tmavě šedého odstínu, vstupní dveře 

do technologické části budou šedé antracitové, zvýrazněné světlými prvky, tvořenými pásky, které navazují 
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na vzhled historické fasády. U stávající výpravní budovy bude vyměněna celá konstrukce střechy, včetně 

zhotovení repliky dřevěného historického štítu nad dvoupodlažní části výpravní budovy. Střešní krytina nad 

VB bude plechová, v tmavším šedém odstínu. Střešní krytina nad zastřešením a technologickou částí bude 

fóliová. Celý objekt dostavby je podtržen dřevěným prvkem atiky, který evokuje materiál, který už je na 

stávající budově použit, na štítu dvoupatrové části. Součástí generální opravy výpravní budovy budou zcela 

nové elektroinstalace, hromosvod, sdělovací instalace, zdravotně technické instalace, vytápěním 

vzduchotechnika a chlazení. 

Po dobu rekonstrukce bude vybudován provizorní objekt z mobilních kontejnerových buněk, který bude 

napojen na provizorní přípojku silnoproudu a sdělovací kabely. V čekárně bude umístěný reproduktor pro 

hlášení rozhlasu. WC kontejnery budou vybaveny zásobníky na vodu a nádržemi na splaškovou vodu. 

Stavební staničení žst. Rožnov pod Radhoštěm navazuje na staničení trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod 

Radhoštěm dle projektu osy koleje č. 1 na TÚ2141 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, km 0,181 – 

13,249 z roku 2018. Upravená hodnota staničení v místě navázání směrového oblouku, KO z původní 

hodnoty 12,687 639 na 12,695 339 (posun o 7,7 m). V železniční stanici Rožnov pod Radhoštěm probíhá 

řídící staničení v koleji č. 1 a v koleji č. 1a, za výhybkou č. 1 probíhá v koleji č. 2a. Stavební staničení 

ostatních kolejí je staničeno od km 0,000 000 ve směru stavebního staničení. Rozsah rekonstrukce svršku ve 

stanici je v celém rozsahu všech kolejí (začátek úseku navázání SVÚ).  

Směrové řešení vychází z požadavků na dodržení užitečných délek v jednotlivých kolejích stanice.  Kolej č. 

1, jako pokračování hlavní koleje z mezistaničního úseku, se nachází u výpravní budovy, tak aby všechny 

osobní vlaky zajížděly přímo před výpravní budovu, bez nutnosti zajíždění do odbočné větve výhybky. 

Všechny osobní vlaky (mimo speciálních jízd a mimořádných událostí) budou zajíždět na tuto kolej a tak zde 

bude zajištěn přímý přestup na autobus či přístup na nově zřizované parkoviště bez nutnosti využití přechodu 

přes kolejiště. Výhybka č. 3 je umístěna s ohledem na drážní pozemek a respektuje také stávající parkoviště 

na parcele č. 1000/25. Osová vzdálenost kolejí ve stanici je 4,75m. Rychlost v navazujícím mezistaničním 

úseku před stanicí je V = 60 km/h. Navržená rychlost ve stanici je V = 40 km/h (pro všechny koleje). Byl 

také zohledněn budoucí návrh zabezpečení a umístění návěstidel na rychlost V = 50 km/h. 

Rozsah sanace železničního spodku je v celém rozsahu staničních kolejí. Úprava železničního spodku začíná 

v místě před podchodem v km 12,686 731. V rámci objektu železničního spodku bude zřízeno i nové 

odvodnění železničního spodku pomocí trativodního a svodného potrubí. 

Ve stanici jsou navržena dvě nástupiště. První vnější nástupiště u koleje č. 1 před výpravní budovou a druhé 

poloostrovní jednostranné nástupiště u koleje č. 2, které bude užíváno jen v případě mimořádných událostí a 

speciálních jízd. Nástupní hrany jsou číslovány ve směru od výpravní budovy, pro účely informování 

cestujících je pro orientační systém použito číslování hran nástupišť 

Výška nástupních hran je 550 mm nad TK, nástupiště č. 1 (u koleje č. 1 před VB), nástupní hrana 1 délky 

100 m, nástupiště vnější, o min. šířce 3,0 m, nástupiště č. 2 (u koleje č. 2, nachází se mezi kolejemi č. 1 a č. 

2), nástupní hrana 2 délky 120 m, nástupiště jednostranné poloostrovní, o min. šířce 3,0 m 

Přístup na obě nástupiště je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem z čela nástupišť od centrálního 

přechodu v maximálním sklonu 7,6% na poloostrovní nástupiště a max. sklonu 8,1% na vnější nástupiště. 

Další přístupy na vnější nástupiště jsou mezi technologickou a výpravní budovou od autobusového nádraží a 

od nového parkoviště P+R směřujícího pod zastřešení před budovami. Pro centrální přechod budou použity 

celopryžové přechodové konstrukce schváleného typu, vnější přejezdové panely budou osazeny na betonové 

závěrné zídky.  

Zábradlí je navrženo v místech přístupového chodníku k nástupištím (mezi kolejemi je z bezpečnostních 

důvodů zábradlí osazeno po obou stranách), na nenástupních hranách a na konci nástupišť. 

V rámci stavebních postupů bude zřízeno provizorní sypané nástupiště na záhlaví žst., a to o délce 55 m z 

vyzískaných tvárnic ze stanice.  

Délka řešeného stavebního úseku komunikace je celkově 156,90 m. Chodník začíná v km 0,000 na místní 

komunikaci v ulici Zemědělská s navázáním na novou plochu u přechodu přes koleje vedle výpravní budovy. 

Účelová komunikace začíná napojením na ulici Zemědělskou a pokračuje do staničení 0, 170 59 podélného 

profilu. 

Šířka chodníku bude 2,30 m, chodník bude umístěn ve vzdálenosti min. 3,30 m od osy přilehlé koleje. 

Chodník bude ohraničen chodníkovými obrubníky. V souběhu s účelovou komunikací bude chodník v jedné 

výškové úrovni s komunikací, v ploše chodníku bude umístěn varovný pás šířky 0,40 m. 

Účelová komunikace bude sloužit pro příjezd k parkovišti K+R a pro vjezd na manipulační plochu (viz SO 

01-52-03 Úpravy nakládkové plochy). Komunikace bude zakončena v úvraťovém obratišti s šířkou jízdního 

pruhu 3,70 m. V místě rozšíření komunikace bude vpravo umístěno 6 kolmých stání K+R o rozměrech 4,50 

x 2,80 m, s rozšířením krajního stání a jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Za stáními 
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bude komunikace pokračovat se dvěma jízdními pruhy šířky 3,0 m, s rozšířením v místě napojení na ulici 

Zemědělská. Ve stávajícím chodníku na ulici Zemědělská bude vytvořeno snížené místo pro pěší návaznost 

chodníku od nádraží. 

Příjezdná komunikace bude v celé délce 67,94m provedena z betonové zámkové dlažby, parkovací stání pak 

budou provedena z betonové drenážní dlažby rozměru 200/200 rovněž v přírodní barvě. Chodníky budou 

provedeny ze zámkové dlažby tvaru pásek 200/100 ve skladbě o celkové tloušťce 30 cm v celkové proměnné 

šířce, nejméně však 1,6m. Příjezdová komunikace k novému parkovišti včetně průjezdné části mezi 

parkovacími stáními je navržena v délce 172,5m.  

Začátek komunikace bude napojen na zpevněné plochy parkoviště LIDL, ukončena bude v těsné blízkosti 

nově navržené technologické budovy přiléhající k výpravní budově. Komunikace bude provedena se dvěma 

jízdními pruhy šířky 3,0 m, ohraničená zapuštěnými betonovými nájezdovými obrubníky v první části a ve 

druhé, podél parkovacích míst, pak lemována betonovými přídlažbovými deskami do betonu, kterými budou 

stání opticky oddělena. Příjezdná komunikace bude v celé délce provedena z betonové zámkové dlažby tvaru 

pásek v barvě natural. Parkovací stání pak budou provedena z betonové drenážní dlažby rozměru 200/200 

rovněž v přírodní barvě.  

Navržené parkoviště je tvořeno 8 podélnými stáními vpravo (ve směru k VB) a 21 kolmými stáními vlevo. 

Celkem bude v rámci objektu vybudováno 29 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho budou 2 podélná 

stání vyhrazena pro vozidla Správy železnic, a.s. a v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. bude 1 kolmé stání 

nejblíže k výpravní budově vyhrazeno pro osoby ZTP (druhé vyhrazené stání pro osoby ZTP bude zřízeno na 

parkovací ploše vpravo od VB, kde bude celkem 7 parkovacích stání a je řešeno samostatným objektem SO 

01-50-02). Dvě kolmá stání uprostřed parkoviště poblíž místa pro přecházení vozovky a schodiště na 

nástupiště budou dále vyhrazena pro krátkodobé zastavení (K+R). 

Bude vybudován nový vjezd na nakládkovou plochu v železniční stanici, který se napojí na novou 

příjezdovou komunikaci k nádraží (viz SO 01-50-01). Šířka vjezdu bude 5,0 m. Stávající vjezd z ulice 

Zemědělská bude zrušen. 

Součástí stavby je dále provedení informačního a orientačního systému pro cestující, pokládky, přeložky a 

ochrany kabelů investora i cizích vlastníků, vodovodní a kanalizační přípojky.  

 

Pro umístění stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna podle dokumentace zpracované firmou SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 

611 36 Brno – hlavní projektant Ing. Martin Mráz, ČKAIT 1004931, 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. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 

611 36 Brno, hlavní projektant Ing. Martin Mráz,  ČKAIT 1004931, 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 
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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. 

10 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.  

11. S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou 

prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce.  

12. 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.  

13. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření 

situačními a výškovými kótami. 

14. 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. 

15. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací 

pozbydou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce 

zahájeny. 

16. 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. 

17. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na 

staveniště po celou dobu výstavby. 

18. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku budou odkladně odstranit.  

19. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění 

stavebních prací v zastavěném území.  

20. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané 

a schválené přístupové cesty. 

21. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených závazných stanovisek:  

A. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO – závazné stanovisko č.j.115742/2021-1150-OÚZ-

BR z 22.7.2021  

A.1.Tři týdny před zahájením akce požadujeme předložit termín realizace výstavby na adresu: Regionální 

středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc, nebo faxem na tel.č. 973 401 556 

(kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund – tel. 973 401 554. 

mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz). 

B. Krajský úřad Zlínského kraje – závazné stanovisko č.j. KUZL 63912/2021 z 15.9.2021 (souhlas 

s umístěním a prováděním stavby v ochranném pásmu silnice I/35) 

I. podle ust. § 32 odst. 1 písm.a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, souhlasí za podmínek: 

B.1. Stavba bude provedena v souladu a v rozsahu s předloženou dokumentací pro vydání společného 

povolení (DUSP), zpracovanou společností SUDOP BRNO, spol. s.r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 611 35 

Brno, IČO 44960417, zak.č.20068-0521, v květnu 2021 (HIP-Ing. Martin Mráz, č.autorizace1004931, 

ODOO-dopravní stavby), (dále jen „Stavba“)   

B.2. Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo jinak nerušily provoz na 

silnici (např. světlenými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.). 

B.3. Práce na realizaci stavby musí být prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození silnice, 

které by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu.      

B.4. Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude bez dalšího povolení KÚZL ODSH jakýmkoliv 

způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná ze silnice.     

mailto:vd_olomouc@army.cz
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II. podle ust. § 44 odst. 1 zákona o PK se záměrem souhlasí za podmínek:  

B.5. Splnění podmínek uvedených ve stanovisku I.  

B.6. O povolení zřízení a provozování reklamního zařízení (billboardů) v ochranném pásmu silnice je nutno 

požádat KÚZK ODSH samostatně ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 zákona o PK, kdy reklamní zařízení 

musí splňovat podmínky § 31 odst. 3 zákona o PK, a toto povolení doložit jako podklad k navazujícímu 

řízení. 

C. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – koordinované závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/068674/2021 

z 17.8.2021 – souhlasné za podmínek: 

Podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:  

C.1. Stavebník po ukončení prací předloží k oznámení odstranění stavby doklady o předání odpadů 

oprávněné organizaci, popř. likvidaci odpadů nebo jejich využití, a to v rozsahu, že vzniklý odpad předal 

v odpovídajícím množství. 

C.2. Předání odpadů bude doloženo průkaznými doklady (např. vážní lístky, předávací listy odpadu, 

faktury). Doložení pouze čestným prohlášením není dostačující. 

C.3. Dodržet způsob nakládání s odpady tak, jak je uveden v projektové dokumentaci zejména upřednostnění 

využití a recyklace stavebních odpadů v souladu s platnou legislativou.    

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – souhlas s kácením 

dřevin: 

C.4. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

C.5. Kácení smí být provedeno v době vegetačního klidu bez omezení. 

C.6. Poklud by kácení, z důvodu nutnosti zahájení stavby, muselo být provedeno mimo období vegetačního 

klidu, nesmí dojít k žádnému narušení případného aktivního hnízdění ptactva. Kácení smí být provedeno až 

po úplném opuštění hnízda mladými ptáky. 

C.7. Žadateli se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby v následujícím rozsahu: 

3 ks javor babyka (Acer campestre), sazenice I. třídy jakosti s balem, s obvodem kmene cca 25 cm, min. 2 x 

přesazovaná, u navrhovaného parkoviště  a u 1. nástupiště na pozemku p.č. 1000/1 v k.ú. Rožnov pod 

Radhoštěm (dle situačního plánu projektu „Situace kácení dřevin“), 

1 ks buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica „Atropunicea“), sazenice I. třídy jakosti s balem,  obvod kmene 

cca 25 cm, min. 2 x přesazovaná, u navrhovaného parkoviště  a u 1. nástupiště na pozemku p.č. 1000/24 

v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (dle situačního plánu projektu „Situace kácení dřevin“), 

min.48 ks přísavník pětilistý (Parthenocissus quinquefolia, kontejnerové sazenice min. 1 l, 

min. 24 ks zimolez ovíjivý (Lonicera periclymenum), kontejnerové sazenice min. 1 l, 

oba druhy v kombinaci, v rozestupech cca 3,75 m, podél vnějších stran navržených gabionových plotů, na 

p.č. 1000/25 a 1000/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Současně se ukládá povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. 

Následná péče bude spočívat v následujícím běžném pěstitelském režimu:  

Stromové dřeviny: 

Sadovnická úprava půdy pro výsadbu, použití půdního kondicionéru, případná výměna zeminy dle potřeby, 

instalace závlahové trubky, ochrana báze kmínku plastovou chráničkou, bílým nátěrem kmene, kotvení třemi 

kůly, spojenými pod korunou ohrádkou, mulčování výsadbové mísy. Zálivka 80 l/dřevinu po výsadbě se 

třemi opakováními. Po dobu 5 let následná pravidelná zálivka dle potřeby, odplevelení, hnojení, výchovný 

řez, opravy kotvení, případná ochrana postřiky proti škůdcům a nemocem. 

Popínavé dřeviny: Úprava terénu srovnáním, odplevelení, výsadba s rostlinným substrátem, zálivka. 

Termín: Náhradní výsadba bude kompletně provedena v rámci stavby a odsouhlasena při kolaudaci stavby. 

Pokud by stavba byla ukončena v období, které není příznivé pro provedení výsadby, může být uskutečněno 

do půl roku ode dne kolaudace stavby. Nařízená náhradní výsadba však musí být provedena (pokud kácení 

bylo provedeno) nejpozději do 30.9.2024. Provedení výsadby bude písemně oznámeno odboru životního 

prostředí a výstavby Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 19187, Rožnov pod Radhoštěmn, 

756 61. 

D. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/079236/2021 z 16.9.2021 

podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k objektům, které jsou vedlejšími stavbami souboru za podmínek: 
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D.1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Ing. 

Martin Mráz, č.a. 1004931, datum zpracování 05/2021. 

D.2. Stavba bude realizována v souladu s vyhl,.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

D.3. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.       

Pozn. Drážního úřadu: jedná se o objekty, které nejsou vodním dílem a objekty, které nejsou komunikacemi, 

parkovišti a chodníky).     

E. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/078334/2021 z 14.9.2021 

podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k objektům, které jsou vedlejšími stavbami souboru (SO 01-50-02, SO 

01-50-01) za podmínek: 

E.1 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Rotscheinem, 

oprávněným projektantem pro dopravní stavby, zakázka č. 20068-0521, datum zpracování květen 2021.   

E.2. Stavba bude realizována v souladu s vyhl.č.  398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

E.3. Stavba SO 01-50-02 obsahuje účelovou komunikaci, chodník pro pěší, 8 podélných parkovacích stání a 

21 kolmých parkovacích stání (z tohoto počtu je 1 parkovací stání vyhrazeno pro osoby ZTP). Stavby budou 

zhotoveny z betonové zámkové dlažby. Komunikace bude odvodněna pomocí 2 odvodňovacích žlabů délky 

10,00 m a 12,00 m zaústěných kanal. potrubím do navržené dešťové kanalizace. 

E.4. Stavba SO 01-50-01 obsahuje účelovou komunikaci, chodník pro pěší a 7 parkovacích stání (z tohoto 

počtu je 1 parkovací místo vyčleněno pro osoby ZTP). Stavby budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby. 

Odvodnění parkoviště a komunikace bude zajištěno za pomoci vsakování doplněno o odvodňovací žlab 

délky 20,00 m umístěný mezi parkovací stání a komunikaci. Žlaby budou zaústěny do retence. 

E.5. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.        

F. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/074249/2021/VH/Šu-231/2  

z 15.9.2021 podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k objektu vodního díla, které je vedlejší stavbou souboru 

(SO 01_31-01) za podmínek: 

F.1. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace, kterou zpracoval hlavní inženýr projektu Ing. 

Martin Mráz v červnu 2021, ČKAIT 1004931 (dopravní stavby) a Ing. Daniela Šimkovičová, ČKAIT 

1006478 (stavby vodního hospodářství). 

F.2. Jelikož se jedná o stavbu vodního díla, bude stavba prováděna dodavatelsky. Stavebník je povinen 

v průběhu realizace stavby dodržet povinnosti a podmínky uvedené v § 152 stavebního zákona a dodržovat 

podmínky obsažené v závazných stanoviscích dotčených orgánů a vyjádřeních správců sítí.       

22. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření: 

G. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – závazné stanovisko č.j. KHSZL 

19104/2021 z 20.7.2021 

G.1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, 

aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti, stanovených v § 12 odst. 9 a 

v příloze č.3, Část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací 

prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou 

používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.       

G.2.U komerčních prostor, u nichž není v dokumentaci stavby uveden konkrétní účel jejich využití, je nutno 

před zahájením užívání  ke konkrétnímu účelu předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem 

ve Zlíně  dokumentaci, aby bylo možno posoudit, zda tyto prostory splňují hygienické požadavky stanovené 

ve zvláštních předpisech pro daný účel užívání.     

G.3. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady, 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 MZ ČR č.409/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění 

pozdějších předpisů.       

G.4. Před uvedením stavby do užívání bude provedeno měření intenzity umělého osvětlení v místnostech, 

kde bude vykonávána trvalá práce, a to v místech zrakového úkolu na srovnávací rovině. Měření intenzity 

umělého osvětlení se požaduje pro ověření splnění normových hodnot stanovených v ČSN EN 124654-1 

Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů . Část.1: Vnitřní pracovní prostory. Protokol o výsledku 
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měření umělého osvětlení bude předložen Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

k posouzení. 

G.5. Během zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku z dopravy v žst. Rožnov pod 

Radhoštěm v měřících místech chráněného venkovního prostoru okolních staveb k prokázání nepřekročení 

hygienických limitů hluku stanovených pro hluk z dopravy na drahách, chráněný venkovní prostor staveb a 

pro 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 míst bude 

před provedením měření hluku předem projednán s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem 

ve Zlíně. 

G.6. Měření hluku provedeno v souladu z 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, a výsledky měření předloženy Krajské 

hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení. 

G.7. V případě překročení hygienických limitů hluku z dopravy na drahách stanovených pro chráněný 

venkovní prostor staveb a pro 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, budou provedena dodatečná 

protihluková opatření k zajištění nepřekročení platných hygienických limitů hluku, která budou předem 

projednána s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.      

22. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření:  

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát – stanovisko č.j. 

KRPZ-71679-1/ČJ-2021-151506 z 23.8.2021 

České dráhy a.s. – souhrnné stanovisko č.j. 1368/22-O32-170 z 5.5.2022 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 811116/21 z 11.10.2021 a č.j. 712389/20 

z 31.7.2020 

ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 0101666925 z 17.1.2022 a č.j. 1122195390 z 4.1.2022  

ENERGOAQUA, a.s. – vyjádření č.j. EA/TK/602/21 z 9.12.2021  

OMV Česká republika, s.r.o. – souhlasné stanovisko bez č.j. z 30.9.2021 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – vyjádření č.833/2022 z 29.3.2022 a č.j. 2560/2021 z 20.9.2021 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. SZ/25/53200/2021/Po z 14.1.2021 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. RSD-348845/2021 z 12.8.2021 

České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 2757/20RSMBRNO z 11.8.2020 

ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 1202013859 z 4.8.2020 

GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet, Služby, s.r.o. – vyjádření č.j. 

5002447074 z 7.9.2021 

Město Rožnov pod Radhoštěm – vyjádření č.j. MěÚ-RpR/77156/2020/jak z 10.8.2020  

Miroslav Halamíček-Elektro hm – stanovisko bez č.j. z 7.8.2020 

TKR Jašek, s.r.o. – vyjádření č.j. JuJ/TKR 5470 z 19.11.2020 

23. 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. 

24. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce 

pro objekty, které jsou stavbou dráhy, o zavedení zkušebního provozu, který se stanoví na dobu nejméně 6 

měsíců. 

Zkušební provoz bude zaváděn postupně po ukončení jednotlivých částí stavby dráhy schopných 

samostatného užívání tak, aby zkušební provoz celé stavby byl ukončen v termínu do 6 měsíců po dokončení 

celé stavby.  

Pro objekty, které jsou vedlejšími stavbami souboru, požádá stavebník po jejich dokončení o vydání 

kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník kromě předepsaných 

dokladů také stanoviska dotčených orgánů, příslušných k povolení vedlejších staveb souboru, které k nim 

vydaly závazná stanoviska pro společné řízení.  

25. 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. 

26. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník 

Drážnímu úřadu. 
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27. 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. 

28. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu dráhy 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 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. 

29. 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. 

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklad o odsouhlasení náhradní výsadby 

orgánem, který ji nařídil.  

30. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024. 

 

Účastníci řízení:  

1. stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO:70994234, zastoupený 

SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

2. 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 

3. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 

5. Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 

6. Billa Reality spol s.r.o., 251 01 Modletice 67 

7. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 

8. Z-Group a.s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín 

9. SLUG a.s., Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava 

10. ATINERA s.r.o., 744 01 Trojanovice 691   

11. Jaroslav Mandula, 756 53 Vidče 581 

12. Ing. Radim Jeřábek, Sluneční 1381/21, 742 21 Kopřivnice 

13. Karel Petružela, Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

14. Milena Petruželová, Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

15. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 

16. ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, Děčín 

17. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

18. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 

19. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 

20. GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet, Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 

602 00 Brno  

21. Miroslav Halamíček-Elektro hm, U Kantorka 1614, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

22. TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

O d ů v o d n ě n í  

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupený  

SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno  podal dne 6.10.2021 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-64363/21/Sj dne 3.11.2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j. 

DUCR-64333/21/Sj. Unesením č.j. DUCR-64389/21/Sj dne 3.11.2021 stanovil lhůtu k  provedení úkonu, 

spočívajícího v doplnění žádosti o vydání společného  povolení do 31.3.2022. Dne 16.3.2022 požádal žadatel 

o prodloužení této lhůty do 31.5.2022 z důvodu časové náročnosti zajištění požadovaných dokladů. Drážní 

úřad žadateli vyhověl a rozhodl s přihlédnutím k návrhu žadatele usnesením č.j. DUCR-16210/22/Sj dne 

17.3.2022 o prodloužení lhůty k doplnění podání do 31.5.2022. Dne 11.5.2022 byly odstraněny všechny 

nedostatky žádosti. Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil veřejnou vyhláškou č.j. 

DUCR-28629/22/Sj dne 16.5.2022 účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům 

pokračování společného územního a stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a 
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žádost po doplnění poskytla 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. 

Současně upozornil dotčené orgány, že mohou uplatnit závazná stanoviska, a účastníky řízení, že mohou 

uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 15 dnů následujících po dni doručení oznámení o 

pokračování řízení. Současně Drážní úřad učinil výzvu podle § 36 odst. 3 účastníkům řízení k seznámení 

s podklady pro vydání rozhodnutí, k čemuž jim stanovil lhůtu od 16.6.2022 do 21.6.2022. 

  

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

Plná moc k zastupování stavebníka v řízení 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPIC/MS/2021/000223 a Dohoda o 

převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí , uzavřená mezi stavebníkem a CETIN a.s. 

Smlouva č. Z_S14_121_8120080895 o realizaci přeložky, uzavřená mezi stavebníkem a ČEZ Distribuce a.s.  

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Vsetín – souhlasné závazné stanovisko č.j. HSZL-3276-2/VS-

2021 z 27.7.2021 

Město Rožnov pod Radhoštěm – souhlasné stanovisko bez č.j. z 8.11.20212 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – závazné stanovisko č.j. KHSZL 19104/2021 

z 20.7.2021 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy – 

stanovisko č.j. 4754/BE/2017 z 12.12.2017  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy – 

sdělení č.j. 02537/BE/2021 z 3.8.2021 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO – závazné stanovisko č.j.115742/2021-1150-OÚZ-BR 

z 22.7.2021  

Krajský úřad Zlínského kraje – sdělení č.j. KUZL 6075/2018 z 1.2.2018 

Krajský úřad Zlínského kraje – závazné stanovisko č.j. KUZL 63912/2021 z 15.9.2021 (souhlas s umístěním 

a prováděním stavby v ochranném pásmu silnice I/35) 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – koordinované závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/068674/2021 

z 17.8.2021 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – vyjádření č.j. MěÚ-RpR/065985/2021 z 9.8.2021  

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – rozhodnutí č.j. MěÚ-RpR/075234/2021 z 17.9.20321 o připojení 

sousední nemovitosti  k místní komunikaci a o zrušení stávajícího připojení  nákladiště k místní komunikaci 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – rozhodnutí č.jh. MěÚ-RpR/079355/2021 z 20.9.2021 povolení 

zvláštního užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí  

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/079236/2021 z 16.9.2021 podle § 

94j odst. 2 stavebního zákona k objektům, které jsou vedlejšími stavbami souboru 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/078334/2021 z 14.9.2021 podle § 

94j odst. 2 stavebního zákona k objektům, které jsou vedlejšími stavbami souboru (SO 01-50-02, SO 01-50-

01)  

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm – závazné stanovisko č.j. MěÚ-RpR/074249/2021/VH/Šu-231/2  

z 15.9.2021 podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k objektu vodního díla, které je vedlejší stavbou souboru 

(SO 01_31-01) 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v. – vyjádření č.j. ARUB4645/2021M z 29.6.2021 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – závazné stanovisko č.j. SBS 

26913/2021/OBÚ-01/1 z 29.6.2021   

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát – stanovisko č.j. 

KRPZ-71679-1/ČJ-2021-151506 z 23.8.2021 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát – stanovisko č.j. 

KRPZ-71679-3/ČJ-2021-151506 

Povodí Moravy, s.p. – stanovisko č.j. PM-30199/2021/5203/Fi z 3.8.2021  

České dráhy a.s. – souhrnné stanovisko č.j. 1368/22-O32-170 z 5.5.2022 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 811116/21 z 11.10.2021 a č.j. 712389/20 

z 31.7.2020 

ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 0101666925 z 17.1.2022 a č.j. 1122195390 z 4.1.2022  
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ENERGOAQUA, a.s. – vyjádření č.j. EA/TK/602/21 z 9.12.2021 

OMV Česká republika, s.r.o. – souhlasné stanovisko bez č.j. z 30.9.2021 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – vyjádření č.833/2022 z 29.3.2022 a č.j. 2560/2021 z 20.9.2021 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. SZ/25/53200/2021/Po z 14.1.2021 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. RSD-348845/2021 z 12.8.2021 

Ředitelství silnic Zlínského kraje – vyjádření č.j. ŘSZKVM/08277/21-24 z 12.7.2021 

České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 2757/20RSMBRNO z 11.8.2020 

ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 1202013859 z 4.8.2020 

GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet, Služby, s.r.o. – vyjádření č.j. 

5002447074 z 7.9.2021 

Město Rožnov pod Radhoštěm – vyjádření č.j. MěÚ-RpR/77156/2020/jak z 10.8.2020  

Město Rožnov pod Radhoštěm – vyjádření č.j. MěÚ-RpR/069543/2021/jak z 20.8.2021 

Miroslav Halamíček-Elektro hm – stanovisko bez č.j. z 7.8.2020 

TKR Jašek, s.r.o. – vyjádření č.j. JuJ/TKR 5470 z 19.11.2020 

4M Rožnov spol. s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 27.9.2021 

České radiokomunikace a.s. – vyjádření č.j. UPTS/OS/285376/2021 z 17.9.2021 

ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření č,j. 0700404036 z 25.6.2021 

Ministerstvo obrany – vyjádření č.j. 103519/2020-1150-OÚZ-BR z 26.8.2020 

SychroNET s.r.o. – vyjádření č.j. 324/2021 z 23.9.2021 

Telco Pro Services, a.s. – vyjádření č,.j, 0201265017 z 25.6.2021 

T-Mobile Czech Reopublic a.s. – vyjádření č.j. E32170/20 z 29.7.2020 

Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. MW9910182579337659 z 15.9.2021 

ZT energy s.r.o.  – vyjádření č,j,080/2021 z 17.9.2021   

projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

 

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

stavebního řízení.  

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení. 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 společného 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 dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.  

Pro stavbu vydal Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm koordinované závazné stanovisko č.j. MěÚ-

RpR/068674/2021 dne 17.8.2021, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu územního plánování, podle 

něhož je záměr dle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentací  a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.  

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 prospěšná 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.   
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Stavba je navržena na regionální trati, proto nepodléhá posouzení podle předpisů o provozní a 

technické propojenosti evropského železničního systému. Nad rámec požadovaných dokladů předložil 

stavebník Dílčí stanovisko o ověření č. 1714/8.6/SG/2022/INF/CS/4445/V01 pro subsystém infrastruktura. 

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. 

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  

 

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 elektronické úřední desce 

Drážního úřadu. 
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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 Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

          Vyvěšeno dne:    Sejmuto dne:  

 Podpis:  

         Razítko: 

 

Rozdělovník:  

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, 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, IČO:70994234, zastoupený 

SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

2. 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 

3. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 

5. Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 

6. Billa Reality spol s.r.o., 251 01 Modletice 67 

7. OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 

8. Z-Group a.s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín 

9. SLUG a.s., Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava 

10. ATINERA s.r.o., 744 01 Trojanovice 691   

11. Jaroslav Mandula, 756 53 Vidče 581 

12. Ing. Radim Jeřábek, Sluneční 1381/21, 742 21 Kopřivnice 

13. Karel Petružela, Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

14. Milena Petruželová, Na Drahách 2233, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

15. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 

16. ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, Děčín 

17. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

18. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 

19. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 

20. GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GasNet, Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 

602 00 Brno  

21. Miroslav Halamíček-Elektro hm, U Kantorka 1614, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

22. TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 

anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením dotčeno): vlastníci 

následujících nemovitostí v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm: 

pozemky: p.č. 1005/4, 1005/11, 1002/71, 1002/94, 4571/3, 5004, 5003, 1002/67, 1002/74, 1002/78, 1002/58, 

1308, 4842/2, 1333/1, 1002/119, 3602/1, 6153, 1062/14, 3751/1, 3715/10, 3715/2, 3715/4, 3715/9, 681, 

1000/21, 680, 4571/1, 4571/2, 1002/2, 1002/87, 1002/88, 1002/12, 1002/64, 1002/10, 1002/9, 1002/14, 

1002/33, 1002/5, 1002/35, 1002/19, 1002/118, 1002/67, 1002/68, 4842/1, 1002/34 

stavby:  

st.760 – č.p.573, st.697/1 – č.p.500, st.697/2 – č.p.574, st.761/1 – č.p.572, st.761/4 – č.p.2597, st.821 – 

č.p.591, st.822 – č.p.592, st.850/1 – č.p. 594, st.850/2 – č.p. 866,  st.919 – č.p.103, st.849 – č.p.596, st.886 – 

č.p.593, st.851 – č.p.597, st.679/2 – bez č.p./č.e., st.4167 – č.p.2306, st. 3934 - bez č.p./č.e.,  st.4011 – bez 

č.p./č.e., st.2966 – č.ev.1  

Dotčené orgány: 

1. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

2. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Vsetín, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské 

Meziříčí  

3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

4. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

5. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, Praha 

6. Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

7. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516,  

755 01 Vsetín 

Na vědomí:  

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234 

Adresa pro doručování: 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova 1,  779 00Olomouc  

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava  
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