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

Sp. Zn.: MO-SDO0215/22-9/Nv V Olomouci dne 23. ledna 2023 
Č. j.: DUCR-4760/23/Nv Telefon: +420 702 177 247 
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 T A V E B N Í H O  
Ř Í Z E 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel  
dne 6. dubna 2022 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 
Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt   s.r.o.,  Vídeňská /55,  63900 Brno-střed, 
IČO:25525441 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: 

      
“O p r a v a  z a b e z p e č o v a c í h o  z a ř í z e n í  v  ž s t .  S o k o l n i c e -

T e l n i c e “ 

v rozsahu: 
Technologická část: 

Zabezpečovací zařízení: 
PS 32-01-11 Sokolnice-Telnice, SZZ 
PS 31-01-21 Křenovice h. n. - Sokolnice-Telnice, TZZ 
PS 33-01-21 Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ 
PS 32-01-31 Sokolnice-Telnice, napájení PZZ 

 
Sdělovací zařízení: 

PS 32-02-11 Sokolnice-Telnice, MK a MOK 
PS 32-02-31 Sokolnice-Telnice, ITZ 
PS 32-02-41 Sokolnice-Telnice, PZTS 
PS 30-02-51 Křenovice h. n. - Brno-Chrlice, TK 
PS 32-02-71 Sokolnice-Telnice, informační systém 
PS 32-02-91 Sokolnice-Telnice, DDTS 
PS 32-02-92 Sokolnice-Telnice, kamerové systémy 
PS 32-02-93 Sokolnice-Telnice, přenosový systém 
PS 32-02-81 Sokolnice-Telnice, TRS, MRS 

 
Silnoproudá technologie včetně DŘT: 

PS 32-03-71 Sokolnice-Telnice, stabilní záložní zdroj 
 
 



 

2 / 11 

Stavební část: 
Inženýrské objekty: 

SO 32-10-01 Sokolnice-Telnice, železniční svršek 
SO 32-10-02 Sokolnice-Telnice, odstranění části vlečky – DÚ vydal samostatné rozhodnutí o 
odstranění 
SO 32-11-01 Sokolnice-Telnice, železniční spodek 
SO 32-13-01 Sokolnice-Telnice, železniční přejezdy 
SO 32-50-01 Sokolnice-Telnice, pozemní komunikace 
SO 32-50-02 Sokolnice-Telnice, chodník 

 
Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů: 

SO 32-71-12 Sokolnice-Telnice, stavební úpravy výpravní budovy 
 
Trakční a energetická zařízení: 

SO 32-84-01  Sokolnice-Telnice, EOV 
SO 32-86-01  Sokolnice-Telnice, napájení NN 
SO 32-86-02  Sokolnice-Telnice, úprava rozvodů NN 
SO 32-86-03  Sokolnice-Telnice, úprava osvětlení 
SO 32-86-04  Sokolnice-Telnice, úprava DOÚO 
SO 32-87-01  Sokolnice-Telnice, KSUaTP 

V průběhu výstavby bude zřízeno v rámci PS 32-01-11 provizorní staniční zabezpečovací 
zařízení žst. Sokolnice-Telnice. 

 

Umístění stavby: 

k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město 
na pozemcích parc.č. 2134 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Chrlice č.p. 
120 pro dopravu, parc.č. 2135 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Chrlice č.p. 
912, výroba, parc.č. 2141/1 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 2141/16 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 
2141/17 (ostatní plocha, jiná plocha). 

k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov 
na pozemcích parc.č. 726 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc.č. 798 
(ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 799 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 924/1 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), parc.č. 998/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 1480/1 (ostatní 
plocha, dráha), parc.č. 1480/2 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 1480/7 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 
1480/8 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 1651 (ostatní plocha, ostatní komunikace). 

k.ú. Telnice u Brna, obec Telnice, okres Brno-venkov 
na pozemcích parc.č. 1144/58 (orná půda), 1279/1 (ostatní plocha, dráha), 1279/3 (ostatní plocha, 
dráha), 1279/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1279/12 (ostatní plocha, jiná plocha), 1279/14 
(ostatní plocha, dráha), 1279/15 (ostatní plocha, dráha), 1279/16 (ostatní plocha, dráha), 1279/17 
(ostatní plocha, jiná plocha), 1279/18 (ostatní plocha, dráha), 1279/19 (ostatní plocha, jiná plocha), 
1472/1 (ostatní plocha, silnice), 1472/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1472/20 (ostatní 
plocha, zeleň), 1473 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Telnice č.p.101, 
občanská vybavenost, 1476 (ostatní plocha, jiná plocha), 3060 (ostatní plocha, silnice). 

k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov 
na pozemcích parc.č., 1109/1 (ostatní plocha, dráha), 1109/8 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
pozemku je stavba bez čp./eč., jiná st.), 1109/9 (ostatní plocha, dráha), 1109/19 (ostatní plocha, 
dráha), 1109/20 (ostatní plocha, dráha), 1109/21 (ostatní plocha, dráha), 3206/1 (ostatní plocha, 
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dráha), 3206/2 (ostatní plocha, dráha), 3206/9 (ostatní plocha, dráha), 3228/2 (ostatní plocha, 
silnice), 3238 (ostatní plocha, silnice). 

k.ú. Hostěrádky, obec Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov 
na pozemku parc.č. 1655/1 (ostatní plocha, dráha). 

Popis stavby: 
Stavba se nachází na celostátní dráze jednokolejné elektrifikované železniční trati Brno hl.n. - 
Přerov. Začátek stavby je v km 8,811 a konec stavby je v km 17,961. 
Technologická část: 
Zabezpečovací zařízení 
PS 32-01-11 Sokolnice-Telnice, SZZ 
PS 31-01-21 Křenovice h. n. - Sokolnice-Telnice, TZZ 
PS 33-01-21 Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ 
PS 32-01-31 Sokolnice-Telnice, napájení PZZ 
Předmětem stavby je oprava technologie staničního zabezpečovacího zařízení a sdělovacího 
zařízení v žst. Sokolnice-Telnice a náhrada traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) v traťovém 
úseku Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice a staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ)v žst. 
Sokolnice-Telnice. Součástí stavby je nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, náhrada 
stávajících přejezdových zařízení mechanických PZM2 na železničních přejezdech P7183 v km 
15,142 a P7184 v km 15,734 za nové přejezdové zařízení světelné reléového typu s doplněním o 
celé závory. Přejezdy budou nouzově ovládány z JOP výpravčího v žst. Sokolnice-Telnice. 
Stávající spouštěcí kolejové obvody budou nahrazeny počítači náprav. Technologie přejezdů bude 
umístěna v nových reléových domcích v blízkosti železničních přejezdů P7185, P7484 a P7183. 
Stávající TZZ Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice typ hradlový poloautomatický blok bude 
nahrazeno novým TZZ typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. SZZ v žst. Chrlice – 
budou provedeny úpravy vazeb na nové TZZ typu automatické hradlo.  
Sdělovací zařízení 
PS 32-02-11 Sokolnice-Telnice, MK a MOK 
Nová místní kabeláž je navržena v nezbytně nutném rozsahu u přejezdů, v žst. a u pomocných 
stavědel budou umístěny VTO. Kabely budou vedeny ve společné zemní trase se zabezpečovacími 
kabely a s kabely napájecími NN.  
 
PS 32-02-31 Sokolnice-Telnice, ITZ  
V žst. Bude instalován nový IP telefonní zapojovač včetně strukturované kabeláže a přenosového 
systému. 
 
PS 32-02-41 Sokolnice-Telnice, PZTS 
Je navržen nový poplachový zabezpečovací systém, který bude tvořen plášťovou ochranou – 
magnetické kontakty a prostorovou ochranou – duální pohybové detektory. Systém bude doplněn 
požárními detektory. Klávesnice budou umístěny na každé dveře technologického objektu a budou 
vybaveny čtečkou karet. Systém bude připojen do DDTS. 
 
PS 30-02-51 Křenovice h. n. - Brno-Chrlice, TK 
V úseku Brno-Chrlice až ke SPB1 cca v km 17,961 směr Křenovice h.n. bude položen nový traťový 
kabel (TK) TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Současně budou ve stejném úseku nově položeny 3 HDPE 
trubky 40/33 - pro budoucí zafouknutí TOK traťového optického kabelu, DOK a jedna rezervní. 
 
PS 32-02-71 Sokolnice-Telnice, informační systém 
Dále je v žst. Sokolnice-Telnice navržen nový informační systém – 1x tabule na fasádě VB, 1x 
odjezdový monitor, včetně kabeláže a traťového serveru 
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PS 32-02-91 Sokolnice-Telnice, DDTS 
V rámci tohoto PS budou vybudovány technologické systémy dálkové diagnostiky DDTS ŽDC, 
kde data budou přenášena na InS ED Brno Maloměřice a InS CDP Přerov. 
 
PS 32-02-92 Sokolnice-Telnice, kamerové systémy 
kamerový systém – 13 kamer v žst., 9 kamer na fasádě VB a 2 kamery v čekárně kabeláže. 
 
PS 32-02-93 Sokolnice-Telnice, přenosový systém 
V žst. Sokolnice –Telnice bude vybudován nový přenosový systém založený na L3/L2 switchích a 
přenášený přes modemy do žst. Křenovice a žst. Brno-Chrlice, včetně vnitřní kabeláže mezi 
jednotlivými zařízeními ve výpravní budově. 
 
PS 32-02-81 Sokolnice-Telnice, TRS, MRS 
Provozní soubor řeší přemístění stávající technologie z dopravní kanceláře ve výpravní budově 
(VB) do nové sdělovací místnosti ve VB a doplnění rádiového zařízení TRS o nové zařízení STOP 
TRS. 
 
Silnoproudá technologie včetně DŘT: 
PS 32-03-71 Sokolnice-Telnice, stabilní záložní zdroj 
Z důvodu instalace nového zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení venkovního osvětlení a 
EOV dojde k nárůstu soudobého příkonu. Pro napájení nové technologie vyžadující zálohové 
napájení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení pro cestující) je navržena instalace nového 
kontejnerového náhradního zdroje (dieselsgregát) o výkonu 44kVA, který bude umístěn v blízkosti 
VB.  
 
Stavební část: 
Inženýrské objekty: 
SO 32-10-01 Sokolnice-Telnice, železniční svršek 
V úsecích Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice, žst. Sokolnice-Telnice a Sokolnice-Telnice – 
Křenovice horní nádraží nahrazeny lepené izolované styky kolejnicovými vložkami. 
V žst. Sokolnice-Telnice jsou navrženy tyto úpravy: 
- snesení výhybek č. 7, 8  a 10, 
- odstranění stávajícího svršku vytrháním v úsecích: 
 kolej č. 1: v km 15,133 288 – ZV km 15,150 00 v celkové délce 16,712 m 
 kolej č. 5: v km 15,212 290 – 15,670 225 v celkové déůce 457,935 m 
 kolej č. 7: mezi výhybkami č. 10 a 8 v celkové délce 163,0 m a mezi KV7 a KV8 

v celkové délce 8,5 m 
 kolej č. 7a: trhání koleje v délce 10 m za koncem výhybky č. 8 

- navržené stavební úpravy: 
 kolej č. 1 – výměna kolejového roštu (v km 15,136 – 15,150 kolejnice tvaru S49, 

v km 15,123 přechodové kolejnice tvaru UI60, na betonových pražcích) 
 kolej č. 2 a č. 3 – náhrada LISů kolejnicovými vložkami. 
 kolej č. 5 – od km 15,212 290 do km 15,670 225 výměna kolejového roštu 

(betonové pražce SB8 a kolejnice S49) a kolejového lože v tl. 0,350m. Náhrada LISů 
kolejnicovými vložkami. 

 výhybka č. 8 bude vytržena, výhybky č.7 a č. 10 budou vytrženy a nahrazeny 
kolejovým polem, u stávajících výhybek (č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 a 15) budou vyměněny 
hákové závěry za čelisťové. Budou dodány nové válečkové stoličky. 

V úseku Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice bude železniční svršek tvořen bezstykovou kolejí 
UIC60.  
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V úseku Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží bude železniční svršek tvořen bezstykovou 
kolejí S49. 
Stávajíc kolejové lože bude odtěženo a nahrazeno novým. 
V úseku dotčeném úpravou GPK budou zřízeny nové drážní stezky. 
 
SO 32-11-01 Sokolnice-Telnice, železniční spodek 
Nové pražcové podloží ze štěrkodrti a drceného kameniva je navrženo pod žel. svrškem v koleji č. 1 
v celkové délce 16,712 m (km 15,133 299 – km 15,15000). Odvodnění v rozsahu sanace žel.spodku 
je řešeno trativodem s drenážním potrubím s vyústěním do stávajícího zpevněného příkopu. 
Součástí trativodu jsou 2 šachty DN 400. 
Trativod – plastové trubky z materiálu PE-HD – DN 150 mm, Šachty  - 2x plastové šachty DN 400. 
 
SO 32-13-01 Sokolnice-Telnice, železniční přejezdy 
Železniční přejezd P7183 
Stávající přejezdová konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou atypickou celopryžovou 
přejezdovou konstrukcí celkové délky 9,6 m. Pro odvodnění přejezdu jsou navrženy po obou 
stranách trati příčné odvodňovací žlaby dl. 6,5 m uložené do pozemní komunikace a napojené do 
železničních příkopů. 
 
SO 32-50-01 Sokolnice-Telnice, pozemní komunikace 
Navržené stavební úpravy řeší napojení pozemní komunikace na přejezdovou konstrukci žel. 
přejezdu P7183 v rozsahu - vlevo trati cca 7,2 m od přejezdové konstrukce (tj. 9 m od osy koleje) a 
vpravo trati cca 16,0 m od přejezdové konstrukce (tj. 18,0 m od osy koleje).  
Šířka pozemní komunikace je navržena 6,5 m s jízdním pruhem 3,25 m. Stávající vrstvy vozovky 
silnice 3. třídy III/4184 budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí D1-N-2-IV-PIII dle TP 
170 s povrchovou úpravou z asfaltového betonu. Vpravo bude silnice ukončena nezpevněnou 
krajnicí v šířce 0,5 m a vlevo silničním betonovým obrubníkem, na který bude navazovat nový 
chodník. 
 
SO 32-50-02 Sokolnice-Telnice, chodník 
Navržené stavební úpravy řeší napojení nového chodníku na přejezdovou konstrukci žel. přejezdu 
P7183 v rozsahu - vlevo trati cca 2,8 m od přejezdové konstrukce (tj. 4,5 m od osy koleje) a vpravo 
trati cca 7,8 m od přejezdové konstrukce (tj. 9,5 m od osy koleje) a na stávající chodník.  
Chodník je navržen v šířce 1,5 m se směrovým a výškovým napojením na stávající chodník. 
Chodník bude na straně k silnici ohraničen silničním betonovým obrubníkem a na opačné 
chodníkovým obrubníkem. Chodník je navržen z betonové dlažby. V ploše chodníku musí být 
osazeny varovné a signální pásy.  
 
Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů: 
SO 32-71-12 Sokolnice-Telnice, stavební úpravy výpravní budovy 
Stavební objekt šeší stavební úpravy dopravní kanceláře a místnosti stavědlové ústředny ve 
výpravní budově žst. Sokolnice-Telnice. 
V místnosti stavědlové ústředny bude doplněn kabelový kanál o rozměrech 300x300 mm délky cca 
2,5 m. Strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem. 
V místnosti dopravní kanceláře budou odstraněny stávající vrstvy podlahy a nahrazeny novými 
s nášlapnou vrstvou z PVC. Strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem.  
V obou místnostech budou opraveny omítky a opatřeny interiérovým nátěrem. 

 
Trakční a energetická zařízení: 
SO 32-84-01  Sokolnice-Telnice, EOV 
V žst. Sokolnice –Telnice je navrženo 6 vytápěných výhybek (č. 1, 2, 3, 10, 11 a 12) 
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SO 32-86-01  Sokolnice-Telnice, napájení NN 
Stanice je v současnosti napájena ze stávající hlavní domovní skříně (HDS) na výpravní budově, ze 
které je vedeno hlavní domovní vedení ukončené v rozvaděči v zádveří kanceláře výpravčího, ze 
kterého jsou napájeny podružné rozvaděče stanice (elektroinstalace, osvětlovací věže, 
zabezpečovací a sdělovací zařízení). 
Stavební objekt řeší úpravu napájení NN z důvodu instalace nového zařízení (zabezpečovací a 
sdělovací zařízení, venkovní osvětlení, EOV) a nárůstu příkonu. 
Z HDS bude vyveden kabel do nového elektroměrového rozvaděče RE s měřením pro stanici a 
z rozvaděče RE bude vyveden kabel do nového rozvaděče RH.. Nové rozvaděče budou ve 
venkovním pilířovém provedení. Zemní kabely budou vedeny b betonových žlabech TK a 
chráničkách Ø 110. 
 
SO 32-86-02  Sokolnice-Telnice, úprava rozvodů NN 
V tomto stavebním objektu jsou řešeny úpravy rozvodů NN. Z nového rozvaděče RH budou 
napojeny rozvaděč R1A, kabelové skříně KS5, KS2 a KS1, kontejner se záložním zdrojem 
el.energie. Stávající objekty budou napojeny přes nové kabelové skříně SS 200. Součástí jsou i 
kabelová vedení a nové kabelové skříně. Kabely budou vedeny v betonových žlabech, místy 
v chráničkách. 
Umístění skříní: KS1 a KS5 v blízkosti stavědel č. 1 a č.2, KS2 u bývalého skladu (nyní truhlářská 
dílna). 
 
SO 32-86-03  Sokolnice-Telnice, úprava osvětlení 
Venkovní osvětlení (VO) bude napájeno z rozvaděče RVO, který bude napájen z nového rozvaděče 
RH a zálohového rozvaděče RZS.  
Stanice je nyní osvětlena 5 osvětlovacími věžemi doplněnými 7 perónními svítidly na stožárech 
výšky 4 m a 1ks stožárem JŽ14 pro osvětlení kolejiště.  
VO bude doplněno 11 ks nových stožárových venkovních svítidel a 1 ks osvětlovací věže výšky 20 
m. U stávajících osvětlovacích věží budou stávající svítidla nahrazena novými. Svítidla jsou 
navržena v provedení LED a budou umístěna na sklopných stožárech výšky 6 a 12 m. 
 
SO 32-86-04  Sokolnice-Telnice, úprava DOÚO 
V rámci stavby budou položeny nové kabely k  dálkovým odpojovačům (1, 401, 5, 9, 11 a 411) ve 
stanici a do nové rozvodny NN, kde bude umístěna přechodová skříň PS1. Odtud budou vedeny 
ovládací kabely do dopravní kanceláře, kde budou umístěny nové ovládací panely. Kabelizace bude 
provedena kabely CYKY-O 7x4, které budou uloženy v plastových žlabech. Kabely budou vedeny 
v betonových žlabech TK, v místech protlaku pak v plastové chráničce. 
 
SO 32-87-01  Sokolnice-Telnice, KSUaTP 
Objekt řeší přímé ukolejnění nových návěstidel a doplnění mezikolejnicových propojek u 
vjezdových návěstidel, ukolejnění stávajících stožárů na demontované koleji a v místech POTV, 
která nejsou ukolejněna. 
 

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.  

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením 
č.j.: DUCR-40394/22/Nv ze dne 29. června 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků 
žádosti č.j.: DUCR-40401/22/Nv ze dne 29. června 2022. K provedení úkonu spočívajícího 
v doplnění podkladů žádosti o stavební povolení stanovil Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-
40404/22/Nv ze dne 29. června 2022 přiměřenou lhůtu tj. do 31. prosince 2022. Dne  
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13. prosince 2022 byla Drážnímu úřadu doručena žádost stavebníka o prodloužení lhůty k doplnění 
podkladů žádosti. Drážní úřad žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil usnesením č.j. DUCR-
77476/22/Nv do 31. ledna 2023. Stavebník žádost průběžně doplňoval a dne 6. ledna 2023 byly 
odstraněny všechny nedostatky žádosti, pro které bylo řízení přerušeno. 

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen “zákon o urychlení 
výstavby“), předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s § 1 odst. 2 písm. b) zákona o 
urychlení výstavby, a speciální stavební úřad o této skutečnosti poučuje účastníky řízení v souladu s 
§ 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby. 

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování 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 § 112 odst. 2 
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 0  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 .  K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, 
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nebudou-li závazná stanoviska, námitky, popřípadě 
důkazy ve stanovené lhůtě doloženy, Drážní úřad bude mít za to, že k předmětné stavbě není 
připomínek. 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické 
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich 
postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Do podkladů žádosti o stavební 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 
písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se 
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení 
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika 
obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení 
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. 

 



 

8 / 11 

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 v termínu 
 od 22. února 2023 do 28. února 2023. 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, seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim 
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.  

Upozornění: 

Drážní úřad považuje shora uvedenou stavbu podle § 5 odst. 1 zákona, s vazbou na § 184a odst. 3 
stavebního zákona, za stavbu ve veřejném zájmu, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem. 

V souladu s § 2 odst. 5) zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se oznámení o 
pokračování řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují 
jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, 
ostatním účastníkům se doručují veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení byli stanoveni podle § 109 stavebního zákona (viz rozdělovník). 

 

 

  
 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 
 Úřední desky těchto úřadů: 

- Magistrát města Brna,  Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785 
- Úřad městské části Brno-Chrlice,  Chrlické náměstí 1/4,  64300 Brno, IČO:44992785 
- Obecní úřad Sokolnice,  Komenského 435/,  66452 Sokolnice,  
- Obecní úřad Telnice,  Růžová 243/,  66459 Telnice u Brna, 
- Městský úřad Újezd u Brna,  Komenského 107/,  66453 Újezd u Brna, IČO:00282740 
- Obecní úřad Hostěrádky - Rešov,  Hostěrádky - Rešov 212/,  68352 Hostěrádky-Rešov 
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Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  

podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručováno jednotlivě): 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO:70994234 

v zastoupení Signal Projekt   s.r.o.,  Vídeňská /55,  63900 Brno-střed, IČO:25525441 

podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona - vlastník stavby  

na níž má být provedena změna není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 
přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má 
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena (doručováno jednotlivě): 
 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,  Vídeňská 815/89a,  
63900 Štýřice, IČO:70994226 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  Rašínovo nábřeží 390/42,  12800 Praha, 
IČO:69797111 

 ENTESIT s.r.o.,  Bezručova 694/21,  60200 Brno, IČO:29215641 
 Jihomoravský kraj,  Žerotínovo náměstí 5/3,  60010 Brno, IČO:70888337 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČO:70890013 
 Obec Sokolnice,  Komenského 435/,  66452 Sokolnice, IČO:00282596 
 Obec Telnice,  Růžová 243/,  66459 Telnice u Brna, IČO:00282677 
 Městská část Brno-Chrlice,  Chrlické náměstí 1/4,  64300 Brno, IČO:44992785 
 Město Újezd u Brna,  Komenského 107/,  66453 Újezd u Brna, IČO:00282740 
 Lesy města Brna, a.s.,  Křížkovského 247/,  66434 Kuřim, IČO:60713356 
 Dial Telecom, a.s.,  Křižíkova 237/36a,  18600 Praha 8, IČO:28175492 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  Žerotínovo 

náměstí 5/3,  60182 Brno, IČO:70932581 
 Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.,  Brněnská 410/13,  68201 Vyškov, IČO:49454587 
 VIVO CONNECTION, spol. s r.o.,  Nádražní 1178/7,  66451 Šlapanice, IČO:26900696 
 OPTILINE a.s.,  Horova 3121/68,  61600 Brno, IČO:26270412 
 SITEL, spol. s  r.o.,  Baarova 957/15,  14000 Praha 4, IČO:44797320 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČO:61459445 
 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČO:64949681 
 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5, IČO:25788001 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČO:04084063 
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  Pisárecká 555/1a,  60300 Brno, IČO:46347275 
 GasNet, s.r.o.,  Klíšská 940/,  40117 Ústí nad Labem, IČO:27295567 
 Nej.cz s.r.o.,  Kaplanova 2252/8,  14800 Praha, IČO:03213595 
 Telia Carrier Czech Republic a.s.,  U nákladového nádraží 3265/10,  13000 Praha 3, 

IČO:26207842 
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 ČEPS, a.s.,  Elektrárenská 774/2,  10100 Praha 10, IČO:25702556 
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  Soběšická 820/156,  63800 Brno, 

IČO:49455842 
 EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36,  60200 Brno, IČO:28085400 
 Dopravní podnik města Brna, a.s.,  Hlinky 64/151,  60300 Brno, IČO:25508881 
 MOSOTIS s.r.o.,  Karlovarská 451/70,  32300 Plzeň, IČO:04821939 
 HANUŠ JAROSLAV, Jánošíkova 743/14, 64300 Brno 
 HANUŠ RADEK, Okrajová 723/15, 64300 Brno 
 Machek Petr, U rybníka /102, 66452 Sokolnice 
 ZEZULA JAN, Nádraží 158/, 66453 Újezd u Brna 
 SLÁMA IVO, Nádraží 954/, 66453 Újezd u Brna 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a 
ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: (doručováno veřejnou vyhláškou): 

k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město 
parc.č. 977/12, 986/1, 1895/1, 1902/8, 1984/5, 1984/6, 1984/7, 1984/8, 1984/10, 1984/11, 1984/16, 
2141/19, 2145/1, 3273, 3274, 3275, 3282, 3313, 3493, 3494, 3495, 3496/1, 3497, 3498, 3505, 3506, 
3507, 3508, 3509, 3696, 3703, 3738, 3738, 3739, 3741, 3742. 

k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov 
parc.č. 835, 925, 1364/1, 1407/41, 1407/42, 1407/43, 1407/44, 1408/1, 1480/2, 1480/3, 3090, 3097, 
3187/1, 3188, 3189/1.  

k.ú. Telnice u Brna, obec Telnice, okres Brno-venkov 
parc.č. 1144/41, 1279/2, 1279/13, 1281, 1287, 1288, 1472/8, 1472/34, 1474,. 

 

k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov 
parc.č. 1109/11, 1109/14, 1109/15, 1109/22, 1110/1, 2818, 2819, 2830, 3207/2, 3239, 3243, 3247/1, 
3255/1, 4438. 

k.ú. Hostěrádky, obec Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov 
na pozemku parc.č. 2061, 2062/2. 
 
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 Magistrát města Brna,  Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785, Úřad 
městské části Brno-Chrlice,  Chrlické náměstí 1/4,  64300 Brno, IČO:44992785, Obecní úřad 
Telnice,  Růžová 243/,  66459 Telnice u Brna, Obecní úřad Hostěrádky - Rešov,  Hostěrádky - 
Rešov 212/,  68352 Hostěrádky-Rešov, Obecní úřad Sokolnice,  Komenského 435/,  66452 
Sokolnice,  Městský úřad Újezd u Brna,  Komenského 107/,  66453 Újezd u Brna, IČO:00282740 
 

Dotčené orgány: 
 Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje,  Kounicova 67/,  60167 Brno,  
 Městský úřad Slavkov u Brna,  Palackého náměstí 65/,  68401 Slavkov u Brna,  
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  Štefánikova /32,  60200 Brno, 

IČO:70884099 
 Městský úřad Šlapanice,  Masarykovo náměstí 100/7,  66451 Šlapanice,  
 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 

http://www.ducr.cz/
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 Magistrát města Brna,  Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785 - s žádostí o 
vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední 
desky 

 Úřad městské části Brno-Chrlice,  Chrlické náměstí 1/4,  64300 Brno, IČO:44992785 - 
s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy drážnímu úřadu o datu vyvěšení a 
sejmutí z úřední desky 

 Obecní úřad Sokolnice,  Komenského 435/,  66452 Sokolnice - s žádostí o vyvěšení na úřední 
desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky 

 Obecní úřad Telnice,  Růžová 243/,  66459 Telnice u Brna - s žádostí o vyvěšení na úřední 
desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky 

 Městský úřad Újezd u Brna,  Komenského 107/,  66453 Újezd u Brna, IČO:00282740 - 
s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a 
sejmutí z úřední desky 

 Obecní úřad Hostěrádky - Rešov,  Hostěrádky - Rešov 212/,  68352 Hostěrádky-Rešov - 
s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a 
sejmutí z úřední desky 

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

IČO:70994234 
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