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

Sp. zn.: MO-SDO0099/22-12/Hn V Olomouci dne 9. srpna 2022 
Č. j.: DUCR-48360/22/Hn Telefon: +420 972 741 315 (linka 222) 
Oprávněná úřední osoba: Hauptová Aneta Ing. E-mail: hauptova@ducr.cz 

O Z N Á M E N Í  O  U K O N Č E N Í  D O K A Z O V Á N Í  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 14. února 2022 žádost stavebníka, 
Statutární města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 449 92 785, zastoupený 
společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno, IČ: 607 33 098, o stavební 
povolení pro objekt dráhy: 

„SO 401 Přeložka NN - DPMB“ 

který je součástí stavby „Ulice Veslařská - nové parkování K+R, úprava cyklostezky.“ 

Pozemky dotčené stavbou: 
Parcely parc. č. 1510/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1510/4 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 1510/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1510/19 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), 1527 (zahrada), 1528/1 (zahrada), 1528/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  
a 1494/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Pisárky, obec Brno.  

Druh řízení:  
Stavební povolení. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: MCBJUN/03548/2020-
267/R/MT ze dne 19. listopadu 2020, které nabylo právní moci dne 17. listopadu 2020. 

Popis stavby: 
Předmětem navrhovaného záměru je zřízení parkovacího zálivu se třemi parkovacími místy  
ke krátkodobému zastavení vozidel (vytvoření nástupního a výstupního místa ZŠ a MŠ 
logopedickou, Veslařská 324, Brno). Vybudování zálivu vyžaduje přesun stávající cyklostezky od 
komunikace v řešeném úseku délky 47 m a přemístění přechodu pro chodce, který bude obsahovat 
bezbariérové prvky. Povrchová dešťová voda bude svedena příčným podélným spádem do přilehlé 
zeleně. 

SO 401 Přeložka NN kabelu - DPMB 
Část stávajícího podzemního kabelového vedení DPMB na ulici Veslařská bude přeloženo do nové 
trasy. Přeložené podzemní kabelové vedení bude uloženo do kabelovodu tvořeném jedním 
multikanálem „SITEL“ s přístupovými komorami, umístěnými na začátku a konci trasy,  
pro protahování a spojování kabelů.  
V souběhu s kabelovodem budou uloženy 2x HDPE chráničky. Trasa bude vedena v cyklostezce. 
Délka navrženého podzemního vedení bude činit 51 m. Kabely rušeného úseku kabelové trasy 
budou odvezeny do sběrny surovin, kde budou recyklovány. 

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení, které bude ukončeno 
vydáním rozhodnutí se věci samé. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady 
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vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) 
správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-9383/22/Hn ze dne 15. února 2022 současně 
s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-9382/22/Hn ze dne 15. února 2022.  
Dne 18. července 2022 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. 

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte 
jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost se vyjádřit k podkladům pro 
rozhodnutí na Drážním úřadě, na výše uvedené adrese, v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 13.00, 
v pátek od 7.30 do 12.30, po předchozí domluvě, a to nejpozději do pěti dnů ode dne obdržení 
tohoto oznámení. 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc  

Rozdělovník: 

Účastník řízení: 
 Stavebník, Statutárního města Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

zastoupen společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno 
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 Martinová Marie, Rakousko – bude doručeno veřejnou vyhláškou 
 Statutární město Brno, v zastoupení Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Kounicova 67a, 

601 67 Brno 
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 
 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno 
 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
 GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
 CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno 

Spis 
 

Drážní úřad bude doručovat toto oznámení účastníkovi řízení „Marii Martinové, Rakousko“ 
veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu. Jedná se o osobu neznámého pobytu nebo 
sídla.  
Oznámení musí být v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední 
desce a elektronické úřední desce Drážního úřadu a na úřední desce Úřad městské části města Brna, 
odbor stavební, Brno – Judrov, Veslařská 56, 637 00 Brno-Jundrov. Rozhodující pro běh lhůt je 
vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, úřední deska k vyvěšení – zde a zveřejnění na 

www.ducr.cz (elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup) podle § 25 odst. 2 
správního řádu 

 Úřad městské části města Brna, Brno – Judrov, Veslařská 56, 637 00 Brno-Jundrov, úřední deska 
k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
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Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a 
sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět 
správnímu orgánu, který písemnost vydal!  

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  

razítko   
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