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*CRDUX00JEI7T* 
CRDUX00JEI7T 

 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ 
Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň 

Sp. zn.: ML-SDL0122/22-10/Rb V Plzni dne 15. srpna 2022 
Č. j.: DUCR-49650/22/Rb Telefon: +420 972 524 098 (linka 226) 
Oprávněná úřední osoba: Rábová Jitka E-mail: rabova@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T Í  
Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 
zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) 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 stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 
„Dálnice D6 Petrohrad - Lubenec“ 

 
v rozsahu: 
SO 661 Nadjezd železniční trati Plzeň - Žatec v km 67,010 
SO 662 Nadjezd železniční trati Plzeň - Žatec v km 67,010 - úpravy kolejí 
SO 663 Nadjezd železniční trati Plzeň - Žatec v km 67,010 - demolice propustku 
 
Stavebník:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČO 65993390 

Zástupce stavebníka:  
PRAGOPROJEKT, a.s.,  K Ryšánce 1668/16,  14700 Praha, IČO 45272387      

Umístění stavby: 
na pozemku parc. č. 924, 927, 936/2, 937, 938/1, 938/2, 938/3, 939, 940, 946/1 k.ú. Černčice u Petrohradu  
 
seznam adres a osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena: 920/1, 920/2, 
924, 925/1, 925/2, 936/1, 937, 939, 940, 945/1, 946/2  k.ú. Černčice u Petrohradu 

Stručný popis stavby: 
SO 661 Nadjezd železniční trati Plzeň – Žatec v km 67,010  
Most se nachází na stávající železniční trati v místě navrhované dálnice D6 a přeložky silnice III/2243.  
Most je navržen s jedním polem se vzdáleností mezi líci podpěr 56,0 m, délka ocelové nosné konstrukce je 
59,4 m. Volná výška pod mostem je min. 5266 mm (se zahrnutým vlivem průhybu), tj. s rezervou 316 mm 
na požadovaným průjezdným prostorem o výšce 4950 mm.  
Most se nachází v širé trati v přímé. Traťová rychlost na mostě 70 km/h. Pro návrh uspořádání mostu byl 
použit volný mostní průřez VMP 2,5 dle ČSN 73 6201. Most kříží trasu dálnice D6 v žkm 164,096 984, úhel 
křížení 56,872o . Ukončení mostu je kolmé.  
Most je navržen s kolejovým ložem z drceného kameniva s minimální výškou kolejového lože 510 mm. 
Volná šířka kolejového lože činí 2200 mm na obě strany od osy koleje. Na základě výsledků IGP je 
navrženo pilotové založení konstrukce mostu. Hladina podzemní vody nebyla zastižena.  
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Spodní stavbu tvoří masivní železobetonový základ a navazující rámové opěry s dříkem tl. cca 3000 mm       
a rovnoběžnými křídly. Na tuto opěru navazuje ve zvýšené poloze železobetonová úhlová stěna tvaru L pro 
přechodový úsek do stávajícího zemního tělesa. Úložné bloky ložisek jsou umístěny nad plným profilem 
dříku, závěrná zeď a hlava závěrné zdi vytvářejí revizní prostor za koncem OK mostu min. 600*900 mm.      
V hlavě závěrné zdi jsou osazeny mostní závěry. Zpětné zásypy a přechodová oblast mostu budou provedeny 
v souladu s ČSN 73 6244 a předpisem SŽDC S4.  
Nosnou konstrukci mostu s dolní mostovkou tvoří dvojice ocelových I nosníků výšky cca 2325 mm a šířky 
cca 750 mm, osová vzdálenost nosníků cca 6000 mm- Staticky je nosná konstrukce prostý trámový nosník 
vyztužený obloukem s rozpětím L=58 m, aby nebyla v prostoru překračované dálnice a silnice III. třídy další 
podpěra. Konstrukce je uložena na ložiscích.  
Pro omezení stavební výšky nosné konstrukce je navržena ortotropní mostovka s příčnými výztuhami tvaru 
obráceného T s osovou vzdáleností cca 2750 mm a otevřenými podélnými páskovými výztuhami (případně 
uzavřenými trapézovými) ve vzdálenosti cca 420 mm. Podélné výztuhy procházejí výřezy ve stojinách 
příčných výztuh. Odvodnění mostu je středovým podélným svodem s vyústěním u OP2 a odvodem vody     
do silničního příkopu podél III/2243.  
Výstavba mostu bude probíhat za přerušení drážního provozu, kdy bude jednokolejný provoz nahrazen 
náhradní autobusovou dopravou. Výluka je navržena dlouhodobá nepřetržitá. Nosná ocelová konstrukce 
bude smontována vpravo vedle žel. trati a poté bude příčně zasunuta do definitivní polohy.  
 
SO 662 Nadjezd žel. trati Plzeň – Žatec v km 67,010 – úprava koleje  
V místě novostavby mostního objektu se nachází železniční svršek tvaru S49 s dřevěnými pražci (buk), 
koleje bezstyková, v přímé v klesání. Traťová rychlost: V=70 km/h. Pro realizaci mostu přes dálnici bude 
stávající kolej vyjmuta v délce cca 103 m a po dokončení novostavby mostu bude v uvedené délce kolej 
obnovena železničním svrškem tvaru 49E1 na železobetonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním a bude opět zřízena bezstyková kolej. Na délku přechodových oblastí mostu bude zřízena 
zasílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) v délce 19,4 m (9,4 + 5,0 + 5,0 m). Voda ze zářezových 
příkopů bude svedena skluzy do dálničního příkopu.  
 
SO 663 Nadjezd žel. trati Plzeň – Žatec v km 67,010 – demolice propustku  
Demolice stávajícího klenbového propustku (event. žkm 164,136) je vyvolána výstavbou nového 
železničního mostu SO 661 pro mimoúrovňové převedení železniční tratě Plzeň – Žatec přes novou trasu 
dálnice D6. Stávající propustek se nachází v poloze navrhované opěry OP2 mostu SO 661.  
Propustek převádí dešťovou vodu z přilehlého terénu vlevo od trati (ve směru drážního staničení).               
Po výstavbě dálnice D6 a přeložky silnice z Kryr do Černic (SO 124) bude tato voda svedena do silničních 
příkopů. Obnova propustku tedy ztratí smysl. Propustek nebude obnoven.  
Po odstranění koleje a štěrkového lože (součást SO 662) bude nejprve odtěžen nadnásyp zemního tělesa 
výšky cca 5 m do úrovně povrchu nosné konstrukce (kamenné klenby). Dále dojde k postupnému ubourávání 
kamenných konstrukcí klenby, opěr a křídel za současného odtěžování zeminy za rubem opěr a křídel. 
Demolovány budou rovněž kamenné základy do úrovně základové spáry. Přístup bourací techniky                
se předpokládá z úrovně terénu po obou stranách mstu prostorem širokých příkopů. Ze stejných míst dojde        
k odvozu vykopané zeminy i vybourané kamenné sutě. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním 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. 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. 



 

3 /9 

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. 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. 

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

9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami 
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

10. 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. 

11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na 
staveniště po celou dobu výstavby. 

12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 

13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým 
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu 
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 

14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní 
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Správy železnic, státní 
organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, č.j. 10867/2021-SŽ-OŘ UNL-OPS/MH ze dne 19. 
října 2021. 

19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v rozhodnutí – povolení kácení dřevin vydané Obecním 
úřadem Petrohrad, č.j. ŽP/2021/04/Don ze dne 16.6.2021. 

20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace č.j. 375/21 V/SP/39/21/MN ze dne 25.6.2021. 

21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Povodí Ohře, státního podniku,               
č.j. POH/28864/2021-2/301100 ze dne 16.7.2021. 

22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Lesů České republiku, státního podniku, 
č.j. LCR946/080592/2021 ze dne 30.7.2021. 

23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření CETIN, a.s., č.j. 707792/21 ze dne 
1.7.2021. 

24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Telco Pro Services, a.s., ze dne 8.10.2021. 

25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČD – Telematika, a.s., č.j. 10123/2021     
ze dne 9.12.2021, č.j. 1202111973 ze dne 11.6.2021, č.j. 1202206606 ze dne 25.3.2022. 
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26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č.j. 21/PA/265 ze dne 
27.7.2021, č.j. 1122695577 ze dne 7.1.2021. 

27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEPRO, a.s., č.k. S1/157/FR/2021 ze dne 
1.7.2021. 

28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva dopravy č.j. MD-
190642021-930/2 ze dne 29.7.2021. 

29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. MD-
19064/2021-930/3 ze dne 10.8.2021. 

30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném vyjádření Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUUK/078586/2021/ZPZ ze dne 28. června 2021. 

31. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 071437/2021/KUSK ze dne 8.7.2021. 

32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Městského úřadu Podbořany, 
odboru životního prostředí č.j. ŽP/14185/2021/Sla ze dne 16.8.2021. 

33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Podbořany, odboru 
investic a památkové péče č.j. INV/15022/2021/Sik ze dne 16.6.2021. 

34. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Rakovník, odboru 
dopravy, č.j. MURA/28504/2021 ze dne 10.6.2021. 

35. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Rakovník, odboru 
školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu č.j. MURA 29749/2021 ze dne 
17.6.2021. 

36. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného 
užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

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

37. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho 
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 1 rok. 

38. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem 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. 

39. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu 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 § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

40. 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. 

41. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2027 včetně zkušebního provozu. 

Účastníci řízení:  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  140 00 Praha 4, IČO 65993390 
     zastoupený na základě plné moci: 
   PRAGOPROJEKT, a.s.,  K Ryšánce 1668/16,  14700 Praha, IČO 45272387, 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, IČO 70994234, 
 Město Kryry,  Hlavní 1,  439 81 Kryry, IČO 00265080, 
 Obec Blatno,  Blatno 59,  439 84 Blatno, IČO 00264768 
 Obec Petrohrad, Petrohrad 146,  439 85 Petrohrad, IČO 00480975, 
 Obec Kolešov, Kolešov 35,  270 04 Kolešov, IČO 00639869, 
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 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,  Ruská 260/13,  41703 Dubí, 
   IČO 00080837, 
 Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 1106/19,  500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, 
 Povodí Ohře, státní podnik,  Bezručova 4219,  430 03 Chomutov, IČO 70889988, 
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,  Přítkovská 1689,  415 50 Teplice, IČO 49099451, 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Teplická 874/8,  405 02 Děčín, IČO 24729035, 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  130 00 Praha, IČO 61459445, 
 Telco Pro Services, a. s.,  Duhová 1531/3,  140 00 Praha 4, IČO 29148278, 
 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  190 00 Praha 9, IČO 04084063, 
 ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  170 00 Praha 7, IČO 60193531, 
 Petrohradská, společnost s ručením omezeným, Hořesedly 12,  270 04 Hořesedly, IČO 46711481, 
 Šeiner Miloslav, nar. 15.2.1958, Chýšská 240, 439 83 Lubenec, 
 Belušiak Stanislav, nar. 7.11.1977,  Mírová 818, 441 01 Podbořany, 
 Hahn František, Ing., nar. 3.9.1949, náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek, 
 Jeřábková Petra, Mgr., Phd., nar. 21.11.1973,Tis u Blatna 87, 331 65 Žihle, 
 SOUFFLET AGRO a.s.,  Průmyslová 2170/12,  796 01 Prostějov, IČO 47115459, 
 Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka,  Pražská 1948,  393 01 Pelhřimov, IČO 71002294, 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  Orlická 2020/4,  130 00 Praha 3, IČO 41197518 
 Okresní správa sociálního zabezpečení Louny,  Pod Nemocnicí 2378,  440 01 Louny 
 Generali Česká pojišťovna a.s.,  Spálená 75/16,  110 00 Praha, IČO 45272956. 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234 zastoupený 
na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a. s.,  K Ryšánce 1668/16,  147 00 Praha,                 
IČO 45272387 podal dne 27. dubna 2022 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního 
povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem 
územního plánování a stavebního řádu. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem pod č.j. 
KUUK/082049/2021 ze dne 17.6.2021.  
 
Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení řízení (oznámení č.j. DUCR-
31488/22/Rb ze dne 25. května 2022) všem známým účastníkům a dotčeným orgánům a informoval             
o stavebním záměru podle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,          
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“). 
 
Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil Drážní úřad podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 
 
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení a oznámení 
stavebního řízení proběhlo formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. 
 
Stavební záměr byl posouzen dle zákona EIA a dne 20. listopadu 2018 bylo Ministerstvem životního 
prostředí vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod              
č.j. MZP/2018/530/1673. Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru bylo vydáno Ministerstvem 
životního prostředí pod č.j. MZP/2022/530/848 ze dne 8. června 2022. 
 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 doklady prokazující vlastnické právo k pozemku a ke stavbě (výpisy z katastru nemovitostí) 
 plnou moc k zastupování stavebníka, 
 plán kontrolních prohlídek stavby, 
 územní rozhodnutí vydané MěÚ Podbořany, stavebním a vyvlastňovacím úřadem, č.j. 71109/2010 ze dne 

20.10.2010, 
 prodloužení územního rozhodnutí, č.j. 21550/2014 ze dne 12.12.2014, 
 prodloužení územního rozhodnutí č.j. SÚ/5936/2019/Her ze dne 14.3.2019, 
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 změna územního rozhodnutí vydaná Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem územního plánování     
a stavebního řádu, č.j. KUUK/036491/2021 ze dne15.4.2021, 

 vyjádření Města Vroutek č.j. 844/2021/Vr ze dne 25.6.2021, 
 vyjádření Obce Kolešov ze dne 23.8.2021 a ze dne 15.3.2022, 
 vyjádření Obce Blatno ze dne 1.7.2021, 
 vyjádření Obce Petrohrad č.j. OUPE-804/2021 ze dne 14.7.2021 a č.j. OUPE-345/2022 ze dne 10.3.2022, 
 rozhodnutí – povolení kácení dřevin vydané Obecním úřadem Petrohrad, č.j. ŽP/2021/104/Don ze dne 

16.6.2021. 
 vyjádření Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 210634/2021/508100/Hog ze dne 23.6.2021, č.j. SPU 

274757/2021 ze dne 28.7.2021, č.j. SPU 238143/2021 ze dne 26.8.2021, 
 vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace,                            

č.j. 4572/21/KSUS/KLT/DRA ze dne 20.8.2021, 
 vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, č.j. 375/21 V/SP/39/21/MN  

ze dne 25.6.2021, 
 vyjádření Povodí Ohře, státního podniku, č.j. POH/28864/2021-2/301100 ze dne 16.7.2021, 
 vyjádření Lesů ČR, státního podniku, č.j. LCR182/001123/2021 ze dne 10.6.2021,                                  

č.j. LCR946/080592/2021 ze dne 30.7.2021, 
 vyjádření lesních hospodářů za Město Kryry, Obec Petrohrad,Obec Blatno, Lesní správu Žatec,  
 vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., č.j. O21690074120/ÚTPCMO/VR ze dne 

12.7.2021, 
 vyjádření CETIN, a.s., č.j. 707792/21 ze dne 1.7.2023, 
 vyjádření Telco Pro Services, a.s., ze dne 8.10.2021, 
 souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., č.j. 10123/2021 ze dne 9.12.2021 a č.j. 1202111973 ze dne 

11.6.2021 a č.j. 1202206606 ze dne 25.3.2022, 
 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 21/PA/265 ze dne 27.7.2021, 
 souhlas s umístěním stavby a s prováděníém činností v ochranném pásmu elektrického zařízení vydané 

ČEZ Distribucí, a.s., č.j. 1122695577 ze dne 7.1.2021, 
 vyjádření ČEPRO, a.s., č.j. S1/157/FR/2021 ze dne 1.7.2021, 
 souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,              

č.j. 10867/2021-SŽ-OŘ UNL-OPS/MH ze dne 19.10.2021, 
 závazné stanovisko Ministerstva dopravy ke stavby s silničním ochranném pásmu dálnice, č.j. MD-

19064/2021-930/2 ze dne 29.7.2021, 
 rozhodnutí – povolení prováděních bouracích prací vydané Ministerstvem dopravy, č.j. MD-19064/2021-

930/3 ze dne 10.8.2021, 
 stanovisko Ministerstva vnitra, odbor bezpečnostní politiky, č.j. MN-106251-4/OBP-2021 ze dne 

6.8.2021, 
 souhrnné vyjádření Krajského úřad Ústeckého kraje, odboru ŽP a zemědělství,                                        

č.j. KUUK/078586/2021/ZPZ ze dne 28.6.2021, 
 vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,                            

č.j. KUUK/081827/2021/DS/Rych ze dne 17.6.2021, 
 vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽP a zemědělství, č.j. 071437/2021/KUSK,        

ze dne 8.7.2021, 
 rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ŽP a zemědělství  (trvalé odnětí pozemků určených 

k plnění funkcí lesa) č.j. KUUK/134419/2021 ze dne 7.3.2021, 
 vyjádření Městského úřadu Podbořany, odboru dopravy a SH, č.j. OD/14190/2021/Dol ze dne 14.7.2021, 
 souhrnné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru ŽP, č.j. ŽP/14185/2021/Sla ze dne 16.8.2021, 
 závazné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru ŽP č.j. Ž//27494/2021/Jan ze dne 15.12.2021, 
 vyjádření Městského úřadu Podbořany, odboru investic a památkové péče, č.j. INV/15022/2021/Sik        

ze dne 16.6.2021, 
 závazné stanovisko Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy, č.j. MURA/28504/2021 ze dne 

10.6.2021, 
 souhrnné vyjádření Městského úřadu Rakovník, odboru ŽP, č.j. MURA/30338/2021 ze dne 21.6.2021, 
 vyjádření Městského úřadu Rakovník, odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy                    

a cestovního ruchu, č.j. MURA/29749/2021 ze dne 17.6.2021, 
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 závazné stanovisko KHS Středočeského kraje, územního odboru Rakovník, č.j. KHSSC 30295/2021,      
ze dne 8.7.2021, 

 závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje, územního pracoviště Louny, č.j. KHSUL 68083/2021 ze dne 
10.8.2021, 

 závazné stanovisko Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státní odborného dozoru,      
č.j. 125746/2021-1150-OÚZ ze dne 7.9.2021, 

 vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, odboru služby dopravní policie, č.j. KRPS-
136996-2/ČJ-2021-0100DP ze dne 10.6.2021, 

 vyjádření  Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, DI – Louny, č.j. KRPU-105711-
1/ČJ-2021-040706-2-IB ze dne 1.7.2021, 

 vyjádření Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, č.j. KRPU-99054-
1/ČJ-2021-0400DP-04 ze dne 28.6.2021, 

 rozhodnutí – povolení kácení dřevin Obecního úřadu Blatno ze dne 1.7.2021, 
 vyjádření Městského úřadu Kryry, č.j. 887/2021/Kryry-2 ze dne 15.6.2021, 
 rozhodnutí – povolení kácení dřevin vydané Městským úřadem Kryry, č.j. 845/2021/Kryry-2 ze dne 

27.8.2021, 
 rozhodnutí – povolení kácení dřevin vydané Obecního úřadu Holešov, č.j. Okol-187/2021 ze dne 

16.12.2021, 
 závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí č.j. MZP/2018/530/1673 ze dne 20.11.2018, 
 závazné stanovisko k ověření změn záměru vydané Ministerstvem životního prostředí,                           

č.j. MZP/2022/530/848 ze dne 8. června 2022, 
 a projektovou dokumentaci vypracovaná firmou PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 

Praha 4, IČO 45272387 – autorizovaný inženýr Ing. Milan Strnad, ČKAIT 0500431 a další oprávnění 
projektanti s příslušnou specializací. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto 
stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil,           
že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení 
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

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. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, 
k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, 
Škroupova 11, 30136 Plzeň. 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. František KUŠKA       

 ředitel územního odboru Plzeň     
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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. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem je vydání stavebního 
povolení osvobozeno od poplatku  podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod „Osvobození“. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den vyvěšení se považuje       
za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 
 
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního 

řádu 
 Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad 
 
 
      Vyvěšeno dne: ………………………………..            Sejmuto dne:  ……………………………… 
 
 
 
 

razítko                            Podpis:………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona – doručuje se jednotlivě  
1.   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
      zastoupený:  
      PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha  
2.   Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
3.   Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry  
4.   Obec Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno  
5.   Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad  
6.   Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov  
7.   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí  
8.   Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové  

http://www.ducr.cz/
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9.   Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219/, 430 03 Chomutov  
10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
11. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
12. ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha  

13. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4  
14. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9  
15. ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7  
16. Petrohradská, společnost s ručením omezeným, Hořesedly 12, 270 04 Hořesedly  
17. Šeiner Miloslav, Chýšská 240, 439 83 Lubenec  
18. Belušiak Stanislav, Mírová 818, 441 01 Podbořany  
19. Ing. Hahn František, náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek  
20. Mgr. Jeřábková Petra, Phd., Tis u Blatna 87, 331 65 Žihle  
21. SOUFFLET AGRO a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov  
22. Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov  
23. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
24. Okresní správa sociálního zabezpečení Louny, Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny  
25. Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha  
 
podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí – doručuje se veřejnou 
vyhláškou  
920/1, 920/2, 924, 925/1, 925/2, 936/1, 937, 939, 940, 945/1, 946/2  k.ú. Černčice u Petrohradu  
 
Dotčené orgány:  
26. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
27. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1  
28. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,  
      Kloknerova 26, 148 01 Praha 414  
29. Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha  
30. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48,  
      400 02 Ústí nad Labem 2  
31. Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,  
      400 02 Ústí nad Labem 2  
32. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48,  
      400 02 Ústí nad Labem 2  
33. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
34. Městský úřad Podbořany, odbor investic, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
35. Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615/, 44 117 Podbořany  
36. Obecní úřad Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno  
37. Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad  
38. Městský úřad Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry  
39. Obecní úřad Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov  
40. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Rakovník, Lubenská 2250, 269 29 Rakovník  
41. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,  
      400 01 Ústí nad Labem  
42. Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Rakovník, dopravní  
      inspektorát, Dukelských hrdinů 4173, 269 01 Rakovník 1  
43. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Louny, dopravní  
      inspektorát, nám. Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny  
44. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9,  
      401 79 Ústí nad Labem  

 
DÚ/I - spis, 
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