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DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ 
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň 

Sp. zn.: ML-SDL0047/23-5/Wm V Plzni dne 6. března 2023 
Č. j.: DUCR-13982/23/Wm Telefon: +420 972 524 098 (linka 230) 
Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing. E-mail: wirland@ducr.cz 

O Z N Á M E N Í  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í   
O  P O V O L E N Í  Z M Ě N Y  S T A V B Y  P Ř E D  

J E J Í M  D O K O N Č E N Í M  

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 
24. listopadu 2022 žádost stavebníka, Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, IČ: 70994234 - organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 
611 43 Brno, o povolení změny stavby: 

      
„O p r a v a  s i l n o p r o u d ý c h  z a ř í z e n í  v  ž s t .  P e l h ř i m o v “ 

p ř e d  j e j í m  d o k o n č e n í m .  

Stavba je členěna na:  
D.1 Technologická část 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
D.1.3.1  PS 03 žst. Pelhřimov, DDTS ŽDC 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vysokého /nízkého napětí (energetika) 
D.1.3.5 PS 01 žst. Pelhřimov, rozvodna NN 
             PS 01.1 žst. Pelhřimov, rozvodna NN 
             PS 01.2 žst. Pelhřimov, rozvodna NN, DDTS 
             PS 02 žst. Pelhřimov, záložní zdroj elektrické energie 
             PS 02.1 žst. Pelhřimov, záložní zdroj elektrické energie 
             PS 02.2 žst. záložní zdroj elektrické energie, stavební část 
D.2 Stavební část 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.6 Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení DOO 
D.2.3.6  SO 01 žst. Pelhřimov, venkovní osvětlení 
D.2.3.6  SO 02 žst. Pelhřimov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů 
D.2.3.6  SO 03 žst. Pelhřimov, kabelové rozvody NN  

Umístění stavby:  
Parc. č. 3496/1, 3496/18, 3496/48, 3497/1, 3497/6, 3499, 3496/9, 3496/37, 3496/52, 3497/9, 
3434/1, 3434/2, 3434/9, 3434/15, 3496/4, 3496/5, 3496/10, 3496/11, 3496/34, 3496/40, 3496/41, 
3496/43, 3496/45, 3496/47, 3496/3, 3497/4 v k.ú. Pelhřimov 
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Sousední pozemky: 
1260/1, 1410, 1411, 1412/1, 1412/2, 1418, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1446, 
1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1461, 2413/3, 2413/262, 2447/1,  2448/13, 2448/30, 
2673/116, 2673/44, 2673/47, 3368/10, 3368/12, 3368/24, 3368/25, 3368/26, 3368/8, 3434/3, 
3434/8, 3436/2, 3436/8, 3436/9, 3437/22, 3437/4, 3496/10, 3496/17, 3496/27, 3496/34, 3496/40, 
3496/42, 3496/43, 3496/44, 3496/45, 3496/6 v k.ú. Pelhřimov  

Popis stavby, změn a jejich porovnání s povolením stavby:  
Stavba se nachází v zastavěné části města Pelhřimov, kraj Vysočina a jejím předmětem je zlepšení 
technických a bezpečnostních parametrů osvětlovacích stožárů a svítidel, výměna zastaralých 
stožárů s překročenou dobou životnosti, zajištění normové hodnoty osvětelnosti a zajištění 
ekonomických úspor pomocí montáže nových osvětlovacích těles s nízkou energetickou spotřebou. 
Zároveň dojde k demontáži osvětlovacích stožárů v místech, která již není potřeba osvětlovat 
a k náhradě osvětlovacích stožárů osvětlovacími věžemi. Součástí stavby bude i nová kabelizace 
rozvodů osvětlení. Dále bude nově instalován stacionární záložní zdroj elektrické energie (ZZEE) 
a provedena úprava rozvaděče RH v rozvodně nn ve výpravní budově. Stávající technické 
parametry kolejiště (traťová rychlost, označení poloh jednotlivých zařízení a objektů, provoz 
vlečky, provozní předpisy vlečky apod.) se nemění 
Stavebníkem je požadována změna spočívající v termínu dokončení stavby, který je 
požadován do 31. 12. 2024. Na uvedenou stavbu vydal Drážní úřad společné povolení č.j.: DUCR-
49371/21/Wm ze dne 1. 9. 2021, kde byl stanoven termín dokončení stavby do 31. 12. 2022. 
Dnem podání u Drážního úřadu bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno řízení o povolení změny stavby před 
jejím dokončením. 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 zahájení řízení o povolení změny 
stavby před jejím dokončením. 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 5  d n ů  o d  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. 

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. 

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební - na výše 
uvedené adrese. 

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.  

Drážní úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení 
následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:  

Účastníci řízení mohou podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední 
osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení 
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prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne 
bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.  

Účastníci řízení mají dále v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet do správního 
spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby Drážní úřad 
pořídil kopie spisu nebo jeho částí.  

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, musí být účastníkům 
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká 
účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou 
ústně do protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu). 

 

 

 

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 
 Městský úřad Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona  
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - organizační jednotka 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 1 
 Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 

  
 Ing. František Kuška  

ředitel územního odboru Plzeň 
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 VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec 
 StaMPi, spol. s r.o., Na Škvárovně 773, 393 01 Pelhřimov 
 MADETA a. s., Rudolfovská 83/246, 370 50 České Budějovice 
 Povodí Vltavy, s. p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 
 Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace, Myslotínská 1740, 

393 01 Pelhřimov 
 Zeman Libor, Ing., č.p. 40, 393 01 Střítež 
 ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 
 IZIS spol. s r.o., Pod Rapidem 2476/14, 100 00 Praha 
 České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 
 Melmuka Zbyněk, Útěchovice 23, 395 01 Pacov 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
 Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov 
 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
 Bačina stavební firma a.s., U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov 
 Fischerová Jitka, V Štíhlách 1252/5, 142 00 Praha 
 Augusta Jan, Družstevní 1234, 393 01 Pelhřimov 
 Pazderka Petr, č.p. 24/, 393 01 Pelhřimov 
 Pelhřimovská vodárenská s.r.o., Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov  
 
podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:  
parc. č. 1260/1, 1410, 1411, 1412/1, 1412/2, 1418, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 
1442, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1461, 2413/3, 2413/262, 2447/1, 2448/13, 
2448/30, 2673/116, 2673/44, 2673/47, 3368/10, 3368/12, 3368/24, 3368/25, 3368/26, 3368/8, 
3434/3, 3434/8, 3436/2, 3436/8, 3436/9, 3437/22, 3437/4, 3496/10, 3496/17, 3496/27, 3496/34, 
3496/40, 3496/42, 3496/43, 3496/44, 3496/45, 3496/6 v k.ú. Pelhřimov  
Dotčené orgány:  
 Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov 
 Městský úřad Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov 
 Policie České republiky -Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, 

dopravní inspektorát, Pražská 1738/, 393 01 Pelhřimov 
 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 

586 01 Jihlava 
 Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 
 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 

586 01 Jihlava  

 

 

DÚ/S - spis 
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