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

Sp. zn.: MO-SDO0263/21-14/Nv V Olomouci dne 9. září 2022 
Č. j.: DUCR-55127/22/Nv Telefon: +420 972 741 315 (linka221) 
Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing. E-mail: nevrla@ducr.cz 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í  S P O L E Č N É H O  
Ú Z E M N Í H O  A  S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í  

A  V Ý Z V A  Ú Č A S T N Í K Ů M  Ř Í Z E N Í  K  S E Z N Á M E N Í  S  
P O D K L A D Y  

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“) a v souladu  
s § 94j odst. 1  stavebního zákona obdržel dne 28. dubna 2021 žádost stavebníka Správa železnic, 
státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o.,  
Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, IČO:27767442 o vydání společného povolení pro stavbu 
dráhy: 

      
“O d s t r a n ě n í  T O R  n a  p ř e j e z d u  P 8 1 4 6  v  k m  1 1 , 5 5 7  

t r a t i  R o h a t e c  -  V e s e l í  n a d  M o r a v o u “ 

v rozsahu: 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ 
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 11,557 
SO 01 Železniční svršek 
SO 02 Železniční spodek 
SO 03 Železniční přejezd v km 11,557 
SO 04 Elektrická přípojka PZZ 

Umístění stavby: 
Na pozemcích parc.č. 1815/1 (ostatní plocha, dráha, parc.č. 1815/2 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 
1819 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Sudoměřice č.p. 344, pro dopravu a 
parc.č. 1922 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín. 
 
Na pozemcích parc.č. 682/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 664 (ostatní plocha, 
dráha), parc.č. 695 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1265 (ostatní plocha, dráha) a parc.č. 
1391/6 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Petrov u Hodonína, obec Petrov, okres Hodonín. 
 
Na pozemku parc.č. 3122/1 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, 
okres Hodonín. 
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Popis stavby: 
Stavba se nachází na jednokolejné neelektrifikované regionální dráze železniční trati Rohatec – 
Veselí nad Moravou. 
Jedná se o výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení, jehož součástí je pokládka kabelizace, 
nový reléový domek pro umístění technologie přejezdu umístěný v blízkosti přejezdu v žkm 11,557 
(P8146), rekonstrukce železničního svršku a spodku a nová přejezdová konstrukce. Dále bude 
zřízena nová přípojka elektrické energie. Po rekonstrukci zabezpečení přejezdu bude zvýšená 
nejvyšší traťová rychlost na 80 km/h. 
 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ 
Bude položena nové kabelizace mezi MR žst. Sudoměřice a MR žst. Strážnice. Kabely budou 
pancéřované typu TCEKEPFLEY. 
 
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 11,557 
Nové přejezdové zabezpečovací zařízení bude kategorie PZS 3SBI se třemi výstražníky „A“, „B“ a 
„D“ umístěnými na 3 stožárech výstražníků. 
Umístění výstražníků bude takto: 
Ve směru do obce Petrov na přejezd:  

Vpravo komunikace D1 umístěné na pozemku parc.č 682/1 - bude umístěn na pozemku parc.č. 
1391 jeden stožár výstražníku s výstražníkem „A“ nasměrován na místní 
komunikaci do obce Petrov a přilehlý chodník 

Ve směru z centra obce Petrov na přejezd:  

Vpravo komunikace D1 umístěné na pozemku parc.č. 695 - bude umístěn na pozemcích parc.č. 695 
a 1391 jeden stožár výstražníku s výstražníkem „B“ nasměrován na místní 
komunikaci do centra obce 

Vlevo komunikace D1 umístěné na pozemku parc.č. 695 - bude umístěn na pozemku parc.č. 1391 
jeden stožár výstražníku s výstražníkem „D“ nasměrován na přilehlý 
chodník a místní komunikaci do centra obce 

 
V blízkosti přejezdu bude umístěn reléový domek (RD) o půdorysných rozměrech 2 x 3 m. PZS 
bude ovládáno pomocí ovládacích úseků tvořených počítači náprav. Umístění technologie počítačů 
náprav bude v RD  PZS v žkm 11,981. 
  
SO 01 Železniční svršek 
Bude provedena úprava železničního svršku v délce 50,4 m s výběhy směrové a výškové úpravy 
stávající koleje před a za rekonstruovaným úsekem pro navázání na stávající stav. Kolej je navržena 
tvaru R65 na betonových pražcích s tuhým podkladnicovým upevněním. 
  
SO 02 Železniční spodek 
Úprava železničního spodku bude provedena v rozsahu úpravy železničního svršku, tj. v délce 50,4 
m. zemní pláň bude ve sklonu 5%. Pod železničním přejezdem bude provedena nová konstrukce 
pražcového podloží ze štěrkodrti s geokompozitem. Odvodnění bude zajištěno sklonem zemní pláně 
s vyústěním na terén a v oblasti přejezdu do podélného trativodu se svodným potrubím na terén 
s odlážděním. 
 
SO 03 Železniční přejezd v km 11,557 
Je navržen celopryžový typu pontiSTRAIL. Šířka přejezdu je navržena 8,4 m, úhel křížení 83,6º. 
Přejezdová konstrukce převádí stávající pozemní komunikaci v šířce 5,5 m a nový chodník šířky 
1,75 m přes železniční trať. Chodník přes přejezd bude navazovat na související výstavbu chodníků 
v obci Petrov – stavba „Výstavba chodníku k železničnímu přejezdu“. 
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SO 04 Elektrická přípojka PZZ 
Pro napájení RD bude zřízeno nové napájecí odběrné místo 3x20A na stávajícím betonovém sloupu 
DB č. 327 nadzemního vedení NN (zřizovatel Eg.d a.s.). Z tohoto nového napájecího místa bude 
položen nový napájecí kabel ukončený v elektroměrové skříni RE u nového RD pro napojení nové 
technologie přejezdu. 
 

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-29736/21/Nv ze dne 27. května 2021 současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-29373/21/Nv ze dne 27. května 2021. K provedení 
úkonu spočívajícího v doplnění podkladů žádosti stanovil Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-
29753/21/Nv ze dne 27. května 2021 přiměřenou lhůtu, tj do 31. října 2021. Následně Drážní úřad 
na opakované žádosti stavebníka resp. jeho zástupce několikrát lhůtu k doplnění podkladů žádosti 
prodloužil a to usneseními č.j. DUCR-64337/21/Nv ze dne 3. listopadu 2021, č.j. DUCR-
11056/22/Nv ze dne 23. února 2022, č.j. DUCR-34095/22/Nv ze dne 3. června 2022) a naposledy 
usnesením č.j. DUCR-46870/22/Nv ze dne 2. srpna 2022 do 30. září 2022. Dne 8. srpna 2022 byly 
odstraněny všechny nedostatky žádosti, pro které bylo řízení přerušeno.  

Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování společného územního a 
stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle 
§ 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději d o  1 5  d n ů  n á s l e d u j í c í c h  p o  d n i  d o r u č e n í  
t o h o t o  o z n á m e n í .  

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo 
dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec, na jejímž území má 
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Drážní úřad posoudí námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková 
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si Drážní úřad 
učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu 
vlastnických nebo jiných věcných práv. 
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Do podkladů žádosti o společné povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, a to v pondělí až čtvrtek od 
8:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek od 7:30 hodin do 12:30 hodin. Termín nahlédnutí do spisu 
doporučujeme předem objednat s oprávněnou úřední osobou. Nechá-li se některý účastník řízení 
zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání písemnou plnou moc. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony 
v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu, jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) 
a d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s 
velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu, jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a 
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 94k písm. 
e) stavebního zákona 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. 

Výzva účastníkům řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu: 
Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu oznamuje účastníkům řízení, že po 

uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude 
mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. 

Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že nahlédnout 
do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí, mohou ve lhůtě  
od 3. října 2022 do 7. října 2022. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.  

Současně se účastníci řízení upozorňují, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky pouze 
v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli po 
uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky. 

Nahlédnout do spisu a seznámit se shromážděnými podklady se pro mohou účastníci řízení 
písemně nebo ústně do protokolu u Drážního úřadu, územní odbor Olomouc, sekce infrastruktury, 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc u oprávněné úřední osoby. 

 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 

 

Toto oznámení 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 úřední desce 
Drážního úřadu. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
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 Úřední desky těchto úřadů (s žádostí o vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu 
vyvěšení a sejmutí z úřední desky): 

 Obecní úřad Petrov,    113/,  69665 Petrov, IČO:00285218 
 Městský úřad Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  69662 Strážnice, IČO:00285315 
 Obecní úřad Sudoměřice,  Sudoměřice 322/,  69666 Sudoměřice nad Moravou 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník:  
Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník: 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO:70994234 

v zastoupení SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, IČO:27767442 

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona 
 Město Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  69662 Strážnice, IČO:00285315 
 Obec Sudoměřice,  Sudoměřice 322/,  69666 Sudoměřice nad Moravou 
 Obec Petrov,    113/,  69665 Petrov, IČO:00285218 

podle § 94k písm. c) až d) stavebního zákona 
 Obec Petrov,    113/,  69665 Petrov, IČO:00285218 
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČO:70994226 adresa 

pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  
61143 Brno, IČO:70994226 

 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČO:70890013 
 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, IČO:49454544 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  Žerotínovo 

náměstí 5/3,  60182 Brno, IČO:70932581 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČO:65993390 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČO:61459445 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČO:04084063 
 GasNet Služby, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČO:27935311 
 EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36,  60200 Brno, IČO:28085400 
 BENEŠOVSKÁ MARIE, Sklepní 575/, 69611 Mutěnice 
 BENEŠOVSKÝ JOSEF, Šardice 605/, 69613 Šardice 

podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí (doručováno veřejnou 
vyhláškou): 

k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín: 

parc.č. 1921/1, 1923, 1927, 2650/4, 2650/5, 5232, 5234, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 
5263, 5265, 5266, 5322/62,  
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k.ú. Petrov u Hodonína, obec Petrov, okres Hodonín: 

parc.č. 654 (na pozemku stojí stavba č.p. 344), 655 (na pozemku stojí stavba č.p. 534), 658, 659/1, 
659/2, 660/1, 660/2, 661, 665/1, 667 (na pozemku stojí stavba č.p. 373), 669, 670 (na pozemku stojí 
stavba č.p. 346), 687 (na pozemku stojí stavba č.p. 200), 688/1 (na pozemku stojí stavba č.p. 303), 
688/2 (na pozemku stojí stavba č.p. 252), 694/1, 696/6, 697/5, 700 (na pozemku stojí stavba č.p. 
342), 1015, 1016, 1017, 1266, 1269, 1271, 1272/1, 1272/2, 1392/1, 1392/4, 1392/10, 1392/11, 
1392/12, 1392/13, 1392/16, 1392/17, 1392/18, 1392/19, 1392/32, 1392/33, 1392/34, 1392/35, 
1392/36, 1392/37, 1392/38, 1394/1, 1429/6, 1432/3, 1440/1, 1440/14 
k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, okres Hodonín: 

parc.č. 1117, 1171, 1119, 1121/1, 1123, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 
1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169/1, 1173, 1175, 
1177, 1178, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189/4, 2897/1, 2897/143, 3123, 3124,  
 

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2  správního řádu – oznámení bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úřední desce s žádostí o vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu 
vyvěšení a sejmutí z úřední desky 
 Obecní úřad Petrov,    113/,  69665 Petrov, IČO:00285218 
 Městský úřad Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  69662 Strážnice, IČO:00285315 
 Obecní úřad Sudoměřice,  Sudoměřice 322/,  69666 Sudoměřice nad Moravou 

Dotčené orgány: 
 Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí,  Národní třída 25/,  69501 Hodonín 1,  
 Městský úřad Hodonín,  Masarykovo nám. 53/1,  69501 Hodonín 1, (silniční správní úřad) 
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  Jeřábkova 1847/4,  

60200 Brno, IČO:71009191 
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Bílé Karpaty,  Nadražní 

/318,  76326 Luhačovice, IČO:62933591 
 Ministerstvo obrany,  Tychonova 221/1,  16000 Praha, IČO:60162694 adresa pro doručování 

Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  
Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČO:60162694 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, 
dopravní inspektorát,  Svatopluka Čecha 7/,  60200 Hodonín 

 Obecní úřad Petrov,    113/,  69665 Petrov, IČO:00285218 
 Městský úřad Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  69662 Strážnice, IČO:00285315 
 Obecní úřad Sudoměřice,  Sudoměřice 322/,  69666 Sudoměřice nad Moravou 

Na vědomí: 
 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,  Kounicova 26/,  61143 Brno, 

IČO:70994234 
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc, 

IČO:70994234 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  

Žerotínovo náměstí 3/5,  60182 Brno,  
Spis 

http://www.ducr.cz/
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