
1 / 11 

 

*CRDUX00IGWR2* 
CRDUX00IGWR2 

 
 

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

Sp. Zn.: MO-SDO0662/21-3/Nv V Olomouci dne 18. ledna 2022 
Č. j.: DUCR-3727/22/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  Z A H Á J E 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  
5. listopadu 2021 žádost stavebníka Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 
Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  Legionářská 1085/8,  
77900 Olomouc, IČ:64610357 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: 

      
“O p r a v a  t r a t i  v  ú s e k u  K u n o v i c e  -  V e s e l í  n a d  

M o r a v o u “ 

 
v rozsahu: 
D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
 PS 11-01-21 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení 
 
D.1.2 SDĚLOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
 PS 11-02-21 Zast. Kunovice, příprava pro rozhlasové zařízení 
D.1.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), traťový kabel (TK) 
 PS 11-14-01 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace 
 
D.2 STAVEBNÍ ČÁST 
D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 
 SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 
 SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 
D.2.1.2 Nástupiště 
 SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nástupiště 
D.2.1.3 Přejezdy a přechody 
 SO 11-13-01 Železniční přejezd P7956 v km 96,881 
 SO 11-13-02 Železniční přejezd P7959 v km 100,312 
 SO 11-13-03 Železniční přejezd P7960 v km 100,338 
 SO 11-13-04 Železniční přejezd P7961 v km 100,674 
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D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 
 SO 11-21-01 Propustek v km 96,196 
 SO 11-21-02 Propustek v km 96,591 
 SO 11-21-03 Propustek v km 98,614 
 SO 11-21-04 Propustek v km 98,729 
 SO 11-21-05 Propustek v km 98,855 
 SO 11-21-06 Propustek v km 99,865 
 SO 11-20-01 Most v km 98,290 
 SO 11-20-02 Most v km 100,223 
 SO 11-20-03 Most v km 100,318 
 SO 11-20-04 Most v km 100,630 
 SO 11-20-05 Most v km 100,665 
D.1.2.8 Pozemní komunikace 
 SO 11-50-01 Zast. Kunovice, přístupový chodník na nástupiště 
 
D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH 

STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
D.2.2.4 Orientační systém 
 SO 11-77-01 Zast. Kunovice, orientační systém 
 
D.2.3. TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
 SO 11-86-01 Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení 
D.2.3.9 Ostatní kabelizace 
 SO 11-97-01 Přeložky kabelových vedení jiných správců 
 

Umístění stavby: 
k.ú. Ostrožská Nová Ves, obec Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště: 
na pozemcích parc.č. 1999/31 (orná půda), parc.č. 4529 (orná půda), parc.č. 4551/1 (ostatní plocha, 
dráha), parc.č. 4551/2 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 4551/5 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí 
pozemku je stavba bez čp/če, pro dopravu, parc.č. 4551/15 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 
4555 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 7228 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 7229 (vodní 
plocha, koryto vodního toku umělé), parc.č. 7293 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené). 
 
k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště: 
na pozemcích parc.č. 2231 (orná půda), parc.č. 2237 (orná půda), parc.č. 2240/2 (ostatní plocha, 
silnice), parc.č. 2241 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 2243/1 (ostatní plocha, manipulační 
plocha), parc.č. 2394/1 (zahrada), parc.č. 2395 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 2401 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 2682/2 ( ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 2683/2 
(ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 2848/1 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 2849/1 (ostatní 
plocha, jiná plocha), parc.č. 2850/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 3652 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), parc.č. 3653/1 (orná půda), parc.č. 3656/48 (orná půda), parc.č. 
3656/49 (orná půda), parc.č. 3656/50 (orná půda), parc.č. 3656/51 (orná půda), parc.č. 3657/2 
(vodní plocha, koryto vodního toku umělé), parc.č. 3658/7 (orná půda), parc.č. 3661/3 (ostatní 
plocha, jiná plocha), parc.č. 3674/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 3679/1 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace), parc.č. 3679/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 3686 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 3775/1 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené), parc.č. 3776/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 
parc.č. 3846/3 (ostatní plocha, silnice), parc.č. 3850/1 (zastavěná plocha a nádvoří) na pozemku 
stojí stavba Kunovice č.p. 719, doprava, 3850/2 (zastavěná plocha a nádvoří) na pozemku stojí 
stavba Kunovice č.p. 719, doprava, parc.č. 3859/4 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 3859/6 (ostatní 
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plocha, dráha), parc.č. 3870 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 3872/2 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 
3873 (ostatní plocha, jiná plocha). 

Popis stavby: 
Stavba se nachází na jednokolejné neelektrifikované regionální dráze železniční trati Veselí nad 

Moravou – Vlárský průsmyk v traťovém úseku Ostrožská Nová ves – Kunovice. Kilometricky je 
rozsah prací definován hlavními stavebními pracemi na žel. svršku od km 95,907 do km 100,705. 

Předmětem dokumentace jsou opravné a údržbové práce na železničním svršku, spodku, žel. 
přejezdech, nástupišti v zast. Kunovice, žel. propustcích a mostech, sdělovacím a zabezpečovacím 
zařízení, přeložkách přípojek nn kabelů a osvětlení, zajišťující bezpečnost a provozuschopnost žel. 
dopravní cesty v předmětném traťovém úseku stávající železniční trati. 

 
PS 11-01-21 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení 

Předmětem opravných prací jsou  výměna stávající kabelizace v opravovaném úseku, 
demontáže a zpětné montáže snímačů počítačů náprav přejezdových zabezpečovacích zařízení 
světelných (dále PZS) v rozsahu kolejových úprav trati a jejich uložení mimo kolejiště po dobu 
stavebních prací (10 ks), náhrady 4 ks snímačů počítačů náprav novými snímači,  

Úprava zabezpečovacího zařízení  a jeho SW ve stanici Kunovice v souvislosti se zrušením 
výhybky L1 vlečky „Aircraft Industries“ v blízkosti přejezdu P7957. Zásahy do vedení kabelových 
tras zabezpečovacího zařízení se nepředpokládají. 

Dále budou nahrazena stávající vzdálenostní upozorňovadla samostatné PřS v počtu 4 ks 
sloupků. 

U dvou výstražníků u přejezdu P7960 a přechodu P7959 bude instalován kovový rošt na 
betonovém základu, který nebude zasahovat do mostní opěry. 

 
 PS 11-02-21 Zast. Kunovice, příprava pro rozhlasové zařízení 

V rámci stavby bude vybudována příprava pro budoucí položení kabelizace, tj. žlaby a ochranné 
HDPE trubky pro vedení kabelizace k předpokládaným místům výstavby nového rozhlasového 
zařízení. Žlabová příprava bude vedena od nového RD (reléového domku) vybudovaného ve stavbě 
"Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 (P7957) na trati Brno – Vlárský průsmyk" do blízkosti 
stávajících osvětlovacích stožárů 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Žlaby v obvodu zastávky budou umístěny 
mimo  nástupiště souběžně se žlabem pro zabezpečovací a sdělovací zařízení  

Budování samotného rozhlasového zařízení není součástí tohoto projektu. 
 

 PS 11-14-01 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace 
V souvislosti s navrženými stavebními úpravami bude nutno provést provizorní přeložky 

stávající sdělovací kabelizace mimo oblast stavebních prací a zajištění jejich funkčnosti po dobu 
stavby. Po provedení stavebních úprav bude kabelizace uložena do betonových pochozích žlabů 
velikosti KZ3 umístěných v drážní stezce. 
 
 SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 

Práce na železničním spodku budou spočívat ve snesení stávající a vybudování nové konstrukce 
pražcového podloží, v opravě zpevněných i nezpevněných příkopů, jejichž funkce bude obnovena 
pročištěním, příp. obnovením tvaru. V úsecích se sneseným kolejovým roštem dojde k úpravě 
skladby pražcového podloží.  

Odvodňovací zařízení bude v celém úseku obnoveno, příkopy budou upraveny do tvaru dle 
vzorových listů. V km 96,885 - km 97,020 (pravá strana), km 97,020 - km 97,500 (pravá i levá 
strana); km 99,100 - 99,275 (pravá strana) bude zřízen zpevněný příkop.  

Část úseku v zářezu, podél zastávky Kunovice, bude odvodněna střechovitě uloženými 
trativodními větvemi, přičemž větev spádovaná po směru staničení bude vedena pod přejezdem ev. 
km 99,440, dále pod bezprostředně přiléhajícím propustkem (z důvodu jeho nedostatečné hloubky 
pod kolejí) a vyústěna na terén v km 99,700. 
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V navazujících úsecích u mostů a opravovaných přejezdů budou zřízeny náběhové klíny a 
zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) pro snížení dynamických rázů a sedání koleje: 
 
 SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

Předmětem stavebního objektu je celková rekonstrukce železničního svršku v traťovém úseku 
mezi stanicemi Ostrožská Nová Ves a výhybkou č. 19 kunovického trianglu, která spolu s novým 
návrhem geometrických parametrů koleje umožní provoz železniční dopravy až rychlostí 100 km/h. 
Délka opravovaného úseku činí 4 772 m (začátek v km 95,907 566 – konec v km 100,704 535). 

V uvedeném úseku bude provedena výměna železničního svršku (nové kolejnice, betonové 
pražce, upevňovadla) včetně recyklace kolejového lože a jeho doplnění novým kamenivem, zřízení 
bezstykové koleje, směrová a výšková úprava koleje.  

Z důvodu zrušení vlečkové koleje, bude v km 99,531 snesena vlečková výhybka LI ve 
vlastnictví fy Aircraft Industries. 

Z definovaného úseku je vyjmut úsek v oblasti železničního přejezdu P7957, kde bude 
železniční svršek rekonstruován v rámci související stavby, tj. v km 99,427 006 – 99,452 006 a také 
v místě žel. přejezdu P7958, kde byla provedena v nedávné době rekonstrukce přejezdu, vč. žel. 
svršku a spodku. 
 
 SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nástupiště 

Opravované nástupiště je navrženo ve staničení od km 99, 285 - km 99,425 – oproti stávajícímu 
stavu dochází ke zkrácení nástupní hrany o 20 m. Nástupiště je situováno v přímé a po opravě bude 
mít výšku nástupní hrany 550 mm nad TK, délku 140 m a šířku 2,50 m. Nástupní hrana bude 
vytvořena prefabrikáty typu „H". Povrch nástupiště bude tvořen prefabrikovanými deskami s vodící 
linií a dále betonovou dlažbou s příčným sklonem 2 % od koleje. Konec nástupiště bude zakončen 
bet. zídkou (prefabrikátem) a zemním tělesem ve sklonu – bez schodů. Nástupiště je navrženo tak, 
aby byly splněny požadavky pro bezbariérové užívání stavby a bude opatřeno bezpečnostními, 
vodícími a orientačními prvky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Přístup na nástupiště je navržen pomocí bezbariérového přístupového chodníku situovaného v místě 
stávajícího přístupu na nástupiště. Osvětlení na zastávce je v dobrém stavu a opravné práce na něm 
neproběhnou. 
 
 SO 11-13-01 Železniční přejezd P7956 v km 96,881 

Jedná se o stávající přechod situovaný v zast. Ostrožská Nová Ves - Lázně zabezpečený 
dopravní značkou „Výstražný kříž", převádějící chodník šířky 1,8 m přes trať. 

Je navržena výměna přejezdových panelů za pryžové přejezdové panely, vnější i vnitřní. 
Přechod je navržen z přejezdové konstrukce typu „Pede STRAIL 900“ osazený na pražcích B91 a 
kolejnicích S49. Šířka přejezdové konstrukce bude 2,7 m. Šířka komunikace navazující na přejezd 
bude 1,8 m, délka úpravy komunikace bude 8,85 m (do vzdálenosti 4,45 vlevo trati a 4,40 m vpravo 
trati od osy koleje). V úrovni výstražníků bude osazen varovný a signální pás. 
 
 SO 11-13-02 Železniční přejezd P7959 v km 100,312 

Přejezd (přechod) kříží místní komunikaci je zabezpečen světelným PZZ bez závor. 
Přechod je navržen z přejezdové celopryžové konstrukce typu „Inno STRAIL 900“, uložené na 

závěrných zídkách. Navázání na silniční komunikaci bude provedeno asf. konstrukcí. Přes vnitřní 
část přejezdu bude procházet pokračování pojistného úhelníku přilehlého mostu. Šířka přechodu 
bude 2,4 m. Úprava komunikace dosahuje délky cca 13,45 m (do vzdálenosti 6,75m vlevo trati a 
6,70 m vpravo trati od osy koleje). V úrovni výstražníků bude osazen varovný a signální pás. Před 
varovným pásem bude v chodníku osazen betonový kuželový patník.  

 
 SO 11-13-03 Železniční přejezd P7960 v km 100,338 

Přejezd kříží místní komunikaci je zabezpečen světelným PZZ bez závor. 
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Přejezd je navržen z přejezdové celopryžové konstrukce typu „Inno STRAIL 900“, uložené na 
závěrných zídkách. Navázání na silniční komunikaci bude provedeno asf. konstrukcí. Přes vnitřní 
část přejezdu bude procházet pokračování pojistného úhelníku přilehlého mostu. Šířka přejezdu 
bude 6,0 m. V návaznosti na přejezdovou konstrukci, bude provedena úprava sklonových poměrů 
v přilehlé silniční komunikaci tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd autobusu. Šířka komunikace 
navazující na přejezd bude 5,0 m + 2x0,5 m krajnice, délka úpravy komunikace bude 14,72 m (do 
vzdálenosti 6,9 m vlevo trati a 7,2 m vpravo trati od osy koleje).  
 
 SO 11-13-04 Železniční přejezd P7961 v km 100,674 

Přejezd přes místní komunikaci šířky 4,0 m, zabezpečen dopravním značením „Výstražný kříž" 
a „Stůj, dej přednost v jízdě".  

Přejezd je navržen z přejezdové konstrukce typu „Inno STRAIL 900“ šířky 7,2 m osazené na 
pražcích B91 a kolejnicích S49. Šířka komunikace na přejezdu bude 4,0 m +2x0,5m (krajnice). 
Úprava pozemní komunikace je navržena v délce cca 11,58 m (do vzdálenosti 5,56 m vlevo trati a 
6,02 m vpravo trati od osy koleje).  

 
 SO 11-21-01 Propustek v km 96,196 

Jedná se o stávající trubní propustek v Ostrožské Nové Vsi pro převedení občasné srážkové 
vody. Na vtoku je betonová čelní zídka, na výtoku zamřížovaná šachta, na kterou navazuje silniční 
propustek. 

Je navržena sanace betonových ploch na pravé čelní zídce, uvnitř propustku, pročištění dna a 
odstranění vegetace. Vlevo, kde se nachází ŽB jímka, nejsou úpravy navrženy. Úpravy na levé 
straně budou tedy omezeny pouze na vytvoření přechodových ramp na stávající odláždění ve sklonu 
12%. Dále bude svah nad římsou pravé čelní zídky doplněn o kamenné odláždění kvůli strmému 
svahu. 
 
 SO 11-21-02 Propustek v km 96,591 

Jedná se o stávající trubní propustek mezi Ostrožskou Novou Vsí a zastávkou Ostrožská Nová 
Ves Lázně. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen betonovými čelními zdmi. Pár metrů na výtoku 
navazuje silniční propustek. Propustek odvádí občasnou srážkovou vodu. 

Je navržena sanace betonových ploch na obou čelních zídkách, očištění dna, odstranění 
vegetace a sanace stávajícího odláždění. Dále je kvůli nakloněné pláni železničního spodku, který 
přesypává římsu čelní zídky na levé straně, navrženo nadbetonování této římsy o 300 mm. Proto je 
navrženo také odláždění svahových kuželů kolem této zídky. 

 
 SO 11-21-03 Propustek v km 98,614 

Jedná se o stávající propustek v širé trati, který je tvarově řešen jako rámová desková s 
čtvercovým průřezem 1,0 x 1,0 m. Horní deska propustku je kamenná, stejně jako dno, které je 
provedeno z dlažby z lomového kamene do betonového lože. Svislé konstrukce, společně se 
základy jsou řešeny jako betonové a v průběhu užívání propustku byly ještě zesíleny. 

Stávají propustek bude odstraněn a nahrazen novým trubním propustkem ze železobetonových 
trub DN 1200 mm. Na vtoku a výtoku bude provedeno odláždění lomovým kamenem. Kabelová 
trasa bude přemístěna na propustek do drážní stezky. 

 
 SO 11-21-04 Propustek v km 98,729 

Jedná se o trubní propustek DN 800 mmmezi zastávkou Ostrožská Nová Ves Lázně a 
Kunovicemi. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen betonovými čelními zdmi. Propustek odvádí 
občasnou srážkovou vodu. Na souběžné cyklostezce navazující propustek neexistuje. 

Je navržena sanace betonových ploch na obou čelních zídkách, sanace odhalené výztuže uvnitř 
propustku, očištění dna, odstranění vegetace a sanace stávajícího odláždění. Na výtoku bude 
provedena vsakovací jímka. 
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 SO 11-21-05 Propustek v km 98,855 
Jedná se o stávající trubní propustek DN 500 mezi zastávkou Ostrožská Nová Ves Lázně a 

Kunovicemi, který odvádí občasnou srážkovou vodu. 
Navrhuje se demolice stávajícího propustku a s výstavba nového propustku, tvořeného 

patkovými troubami DN 800 mm se šikmým ukončením na výtoku a s ŽB jímkou na vtoku. Do 
jímky bude zaústěn trativod železničního spodku a kamenným odlážděním vytvořené rigoly podél 
trati v délce 5 m z obou stran propustku. Jímka bude překryta pochozí kompozitní mříží. Sklon 
propustku bude 2% a uvažuje se s vyrovnáním terénu do tohoto sklonu na výtoku až po začátek 
navazujícího silničního propustku. Kamenné odláždění je navrženo kolem trouby šikmého ukončení 
na výtoku i na svahu nad vtokem. V místě jímky je navržené polozapuštěné kolejové lože 
s přechody do trati rampami ve sklonu 12%. 
 
 SO 11-21-06 Propustek v km 99,865 

Tento objekt řeší demolici stávající propustek v blízkosti železniční přejezdu P7958 na ulici 
Panská v Kunovicích bez náhrady.  

Návrh demolice počítá s odstraněním kamenné nebo betonové desky, která tvořila historický 
propustek, odstraněny římsy a horní části čelních zdí, a tím dosažení výšky přesypání zbylých 
konstrukcí min. 1,2 m od nivelety koleje. Samotný otvor bude vyplněn betonem, kvůli kterému je 
navržen na levé straně výkop k původnímu výtoku. Samotné trouby i čelní zdi budou tedy 
ponechány. 

 
 SO 11-20-01 Most v km 98,290 

Most projektovaný roku 1969 překonává místní potok Petříkovec. Jedná se o most tvořený 
dvěma betonovými křídly a opěrami a potok je překonán pomocí prosté desky uložené na 
vrubových kloubech. 

Na rubu opěry se nachází nepropustný zásyp, který je pravděpodobně součástí hráze, kterou 
tady trať představuje. Na římsách je osazené ocelové zábradlí výšky 1,0 m. 

Je navržena sanace betonových ploch a dilatačních spár, výměna izolace za stříkanou bezešvou, 
při současném zdvihu nivelety koleje o 9 cm, nové zábradlí, římsy nebudou nadbetonovány, obnova 
příčných rubových drenáží, očištění a spárování kamenného opevnění svahů, kamenné opevnění 
svahu vlevo směr Kunovice bude obnoveno v rozsahu 100%, pročištění koryta, odstranění vegetace, 
odláždění koryta bude sanováno. 

Do koryta potoku bude vyústěn trativod a 3 drážní příkopy. 
 

 SO 11-20-02 Most v km 100,223 
Jedná se o most železobetonový deskový dvouotvorový v Kunovicích. Most přemosťuje místní 

komunikaci. Spodní stavba je tvořena tížnými kamennými opěrami a kamenným pilířem a 
železobetonovými úložnými prahy na všech podpěrách. Křídla jsou rovnoběžná. Délka přemostění 
je 11.2 m, celková délka mostu činí 18.46 m. 

Je navržena sanace betonových ploch a dilatačních spár, sjednocující nátěr, výměna izolace za 
stříkanou bezešvou, bude provedeno nové zábradlí, obnova odvodnění v pilíři, očištění, spárování a 
obnova kamenného opevnění svahů, pročištění otvorů a odstranění vegetace, kabelová trasa bude 
přemístěna do štěrkového lože. 

 
 SO 11-20-03 Most v km 100,318 

Jedná se o ocelový příhradový nýtovaný jednootvorový most v Kunovicích s dolní prvkovou 
mostovkou. Před a za mostem se nachází silniční přejezdy. Most přemosťuje řeku Olšavu. Opěry 
jsou betonové, úložné prahy a závěrné zídky železobetonové. Délka přemostění je 24.81 m, celková 
délka mostu činí 31.41 m. Na mostě se nacházejí mostnice a pozednice stáří 17 let. 

Navrhované úpravy spočívají ve výměně mostnic při změně žel. svršku na tvar 49E1, novém 
PKO ocelové konstrukce, v sanaci betonových ploch opěr, v očištění a novém PKO ložisek, podlití 
pevných ložisek a v úpravě pojistných úhelníků. Dále bude doplněna spodní příčel zábradlí na 
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opěrách a bezpečnostní štítek na zábradlí bude nahrazen nátěrem na prvních svislicích. Pro nové 
upevnění podlahových plechů a pojistných úhelníků se uvažuje s novým spojovacím materiálem.  

Nový výškový a polohový návrh koleje na mostě respektuje polohu mostní konstrukce. Nedojde 
k posunům na spodní stavbě. Excentricita osy mostu vůči ose koleje je nově na mostě 10 až 30 mm. 

Z důvodu zřízení bezstykové koleje bez dilatačních zařízení, dojde kromě sanačních prací také 
k zesílení mostu. To bude spočívat v zesílení podélníků na mostě přidáním spodní pásnice přes VP 
šrouby a doplnění výplně z hubeného betonu za rubem opěry na straně pevných ložisek. Na mostě 
bude použito pružné upevnění koleje.  

Kabelové žlaby na mostě zůstanou zachovány. Výstražníky před a za mostem budou doplněny o 
revizní plošinu. 

 
 SO 11-20-04 Most v km 100,630 

Jedná se o ocelový příhradový nýtovaný jednootvorový most za Kunovicemi před odbočkou na 
Vlárský průsmyk s dolní prvkovou mostovkou. Most přemosťuje inundační území. Opěry jsou 
železobetonové, úložné prahy a závěrné zídky rovněž železobetonové. Délka přemostění je 24.0 m, 
celková délka mostu činí 31.6 m. Na mostě se nacházejí mostnice a pozednice stáří 12 let. 

Při opravě bude provedena výměna mostnic, při změně svršku na tvar 49E1, nová PKO ocelové 
konstrukce, sanace betonových ploch opěr a křídel, obnovení polymermalty kolem ložisek, úprava 
pojistných úhelníků a očištění odláždění pod mostem od nánosů. Pro nové upevnění podlahových 
plechů a pojistných úhelníků se uvažuje s novým spojovacím materiálem.  

Nový výškový a polohový návrh koleje na mostě respektuje polohu mostní konstrukce. Nedojde 
k posunům na spodní stavbě. Excentricita osy mostu vůči ose koleje je nově na mostě 6 až 38 mm. 

Kromě sanačních prací dojde také k zesílení mostu vlivem umístění bezstykové koleje bez 
dilatačních zařízení. To bude spočívat v zesílení podélníků na mostě přidáním spodní pásnice přes 
VP šrouby a doplnění výplně z hubeného betonu za rubem opěry na straně pevných ložisek. Na 
mostě bude použito pružné upevnění koleje. 

 
 SO 11-20-05 Most v km 100,665 

Jedná se o inundační ZBN most za Kunovicemi před odbočkou na Vlárský průsmyk. Za mostem 
se nachází silniční přejezd. Most přemosťuje inundační území. Opěry jsou betonové, křídla 
rovnoběžná. Délka přemostění je 4.95 m, celková délka mostu činí 11.3 m. Tloušťka kolejového 
lože je na tomto mostě nedostatečná. Zdvih je zde kvůli blízkosti přejezdu, sousednímu ocelovému 
mostu a konci rekonstruovaného úseku (navázání na stávající výhybku) téměř nemožný. Na rubu 
opěry se nachází kamenná rovnanina, která je dále dosypána zeminou shodnou s železničním 
násypem. V současné době je pod spodní plochou pražce 190mm štěrkového lože.  

Dno mostu je silně zaneseno vrstvou nánosu výšky cca 0,5m. 
Je navrženo snesení kolejového lože a kompletně se obnaží rub desky a rub opěr v místech 

stávající izolace. Dosavadní izolace se vytrhá. Betonové povrchy se otryskají vodním paprskem, 
omyjí se a nanese se správková malta. Přes dilatační spáry budou instalovány natavované pásy. Na 
takto upravené rubové povrchy pak bude nanesla bezešvá izolace s ochrannou geotextilií.  

Pohledové plochy mostu budou otryskány, očištěny, nanesen adhezní můstek, správková malta 
a sjednocující nátěr. Na podhledu desky bude stará omítka shozena, spodní pásnice ocelových 
nosníků ošetřena, nanesena PKO. Betonové části pohledu očištěny a sanovány. 

Odláždění bude přespárováno a vypadlé kameny nahrazeny novými. Dno koryta bude 
vyčištěno. 

Bude provedeno nové zábradlí tak, aby vyhovovalo ČSN 73 6201 a MVL 720.  Výstražná 
značka bude zrušena a její funkci i grafickou podobu nahradí zábradlí v barevné kombinaci 
výstražné značky. Kabelová chránička umístěná na zábradlí zůstane zachována. 

Na mostě budou kvůli nedostatečné tl. kolejového lože použity dřevěné pražce. Osa koleje 
půdorysně kopíruje stávající stav. Dojde ke zdvihu nivelety o 30mm - štěrkového lože bude mít 
nově tloušťku 260mm. Obrys kolejového lože je nevyhovující - zasahují do něj obě římsy. Stejně 
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tak zde nevyhovuje ani zábradlí z hlediska zásahu do volného schůdného a manipulačního prostoru. 
Tento stav zůstane zachován do nejbližší přestavby mostu. 

 
 SO 11-50-01 Zast. Kunovice, přístupový chodník na nástupiště 

Přístup na nástupiště je zajištěn po přístupovém chodníku od žel. přejezdu v km 99,433, který 
navazuje na plochu nástupiště a je vydlážděn, stejně jako nástupiště, ze zámkové dlažby. Další 
přístup na nástupiště je možný kolem přístřešku, ze souběžně s nástupištěm vedené komunikace. 

Přístup na nástupiště je navržen pomocí bezbariérového přístupového chodníku šířky 2,0 m, 
situovaného v místě stávajícího přístupu na nástupiště, ve sklonu 2 %. Před napojením na silniční 
komunikaci bude na chodníku zřízen varovný pás šířky 400 mm. Povrch chodníku bude proveden 
ze zámkové dlažby vyzískané ze stávajícího nástupiště. Podobně bude provedeno napojení 
zpevněné plochy u přístřešku na souběžnou komunikaci za ním. Ohraničení zpevněné plochy a 
přístupových chodníků bude provedeno z bet. obrubníků. Ve zpevněné ploše vedle přístřešku je 
navrženo umístění stojanů na kola a boxu na posypový materiál. 
 
 SO 11-77-01 Zast. Kunovice, orientační systém 

Součástí orientačního systému bude nová tabule s názvem zastávky, tabule se směry jízdy 
vlaků, směr východu, zákazové značky kouření a vstupů, označení sektorů nástupiště a hlasový 
majáček pro nevidomé a slabozraké osoby.  

 
 SO 11-86-01 Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení 

V rámci opravy tratě nebudou PSZ v provozu a nebude potřeba provizorní napájení žel. 
přejezdů. Chráničky pod kolejemi budou položeny v rámci žel. spodku, pod komunikacemi bude 
proveden protlak. 

V PSZ a v zastávkách se neuvažuje s navýšením příkonu. Jištění před elektroměrem zůstává 
stávající. 

V zast. Kunovice bude provedena nová přípojka nn pro sdělovací zařízení.  
Přípojka pro PSZ km 99,850 (P7958) 
Ve stávajícím stavu je vedena kabelová přípojka pro P7958 z kabelové skříně R423864 

k rozvaděči RE, kabel kříží žel. trať a místní komunikaci v místě přejezdu. Nový 3f kabel CYKY 
5x10 bude přeložen v celé délce a bude položen v trase kabelu stávajícího.  

Ostrožská Nová Ves-Lázně 
Kabel vedoucí pod kolejí a částečně pod chodníkem, z rozvaděče osvětlení RO k osvětlovacímu 

stožáru OS6 je v kolizi s výstavbou žel. spodku a bude proto přeložen do nové trasy mimo chodník. 
Bude použit nový kabel CYKY 4x10. 

Zastávka Kunovice 
Stávající kabelová přípojka nn z rozvaděče R438196 je vedena k rozvaděči RE. Trasa kabelu je 

vedena pod stávajícím chodníkem k žel. přejezdu, kde kříží místní asfaltovou komunikaci a dále 
přechází kolej do zast. Kunovice. V trase kabelu má dojít k prodloužení stávajícího chodníku a 
rozšíření propustku u žel. přejezdu, dále je kabel v kolizi s výstavbou žel. spodku. Kompletní 
výměna kabelu v celé délce od R438196 k RE bude provedena v rámci souběžné stavby 
„Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 (P7957) na trati Brno – Vlárský průsmyk“. Trasa nového 
kabelu bude odpovídat trase kabelu stávajícího.  

 
 SO 11-97-01 Přeložky kabelových vedení jiných správců 

V rámci stavby budou provedeny úpravy kabelového křížení cizích správců, které budou 
v kolizi s pracemi na žel. spodku.  
 

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. Drážní úřad podle 
§ 112 odst. 1 stavebního zákona 
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o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení 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  o d  o b d r ž 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 
infrastruktury - na výše uvedené adrese 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 z účastníků 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. 

 

  
 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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 Obecní úřad Ostrožská Nová Ves,  Dědina 161/,  68722 Ostrožská Nová Ves, IČ:00291200 – 
úřední deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
z úřední desky 

 Městský úřad Uherské Hradiště,  Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště - úřední 
deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
z úřední desky 

 

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, IČ:70994234 

v zastoupení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  Legionářská 1085/8,  77900 Olomouc, 
IČ:64610357 

podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (doručováno jednotlivě): 
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 adresa 

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

 Město Kunovice,  náměstí Svobody 361/,  68604 Kunovice, IČ:00567892 
 Obec Ostrožská Nová Ves,  Dědina 161/,  68722 Ostrožská Nová Ves, IČ:00291200 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín,  Fugnerovo nábřeží 5476/,  76001 Zlín 1, 

IČ:65993390 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 
 Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a,  13000 Praha 3, IČ:01312774 
 FLORSTYL s.r.o.,  náměstí Svobody 362/,  68604 Kunovice, IČ:60731346 
 RYŠÁNEK JOSEF, Na Rynku 353/, 68604 Kunovice 
 RYŠÁNEK TOMÁŠ, Na Rynku 353/, 68604 Kunovice 
 BIDOIA BARBARA, Panská 890/, 68604 Kunovice 
 HRÓZ JAN, Panská 890/, 68604 Kunovice 
 HRÓZOVÁ EVA, Panská 890/, 68604 Kunovice 
 MÜLLER JIŘÍ, Panská 890/, 68604 Kunovice 
 MÜLLEROVÁ ZUZANA, Panská 890/, 68604 Kunovice 
 Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.,    664/,  68722 Ostrožská Nová Ves, IČ:47915005 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,  Za Olšávkou 290/,  68601 Uherské Hradiště, 

IČ:49453866 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 Aircraft Industries, a.s.,  Na Záhonech 1177/,  68604 Kunovice, IČ:27174841 
 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,  Jarošova 514/,  68606 Uherské 

Hradiště, IČ:70934860 
 ELCOMT system´s, s.r.o.,  Zámecká 1567/,  69681 Bzenec, IČ:27673111 
 ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.,  Novodvorská 1010/14,  14200 Praha 4, IČ:25751018 
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 GasNet Služby, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 
 KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.,  Ruská 473/8,  10100 Praha 10, IČ:48150029 
 EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36,  60200 Brno, IČ:28085400 
 FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o.,  Jasenická 296/,  75501 Vsetín, IČ:25309561 
 Renesmé company s.r.o.,  Dědina 2/,  68722 Ostrožská Nová Ves, IČ:29356903 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí (doručováno 
veřejnou vyhláškou): 
k.ú. Ostrožská Nová Ves, obec Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště: 
pozemky parc.č. 1741, 1754, 1761/1, 1762/1, 1762/2, 1762/3, 4530, 4534, 4539, 4541, 4547/1, 
4547/22, 4549, 4550, 4551/4, 4551/6, 4551/14, 4551/20, 4554, 4562, 4565/1, 4569, 5069/13, 
5069/41, 5076/1, 5068, 5082  
 
k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště: 
pozemky parc.č. 2080, 2081/1, 2081/2, 2081/3, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2091, 
2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2124, 
2136/1, 2136/2, 2238/1, 2239, 2240/7, 2242, 2243/4, 2317, 2405/6, 2407/1, 2407/2, 2408/1,  
2408/52, 2408/56, 2410/4, 2421, 2527/1, 2527/3, 2528, 2529/1, 2530, 2645/1, 2682/1, 2683/1, 
2685/3, 2767, 2768/67, 2845, 2846, 2847, 2848/2, 2849/2, 2851/1, 2852, 2853, 2942/21, 2942/25, 
2943/1, 2944/63, 3653/2, 3654, 3655/1, 3655/2, 3678, 3687/49, 3687/50, 3687/54, 3687/61, 3775/2, 
3776/1, 3837/95, 3837/96, 3837/97, 3846/20, 3847/2, 3864, 3868, 3869/1, 3869/2, 3869/3, 3869/4, 
3872/1, 3872/3, 4034/35, 4576, 4581, 4582. 

 
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 Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves,  Dědina 161/,  68722 
Ostrožská Nová Ves, IČ:00291200 a Městského úřadu Uherské Hradiště,  Masarykovo 
náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště 

 

Dotčené orgány: 
 Krajský úřad Zlínského kraje,  tř. Tomáše Bati 21/,  76190 Zlín 
 Městský úřad Kunovice, odbor investiční a územního plánování,  náměstí Svobody 361/,  

68604 Kunovice 
 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště,  Boženy Němcové 

834/,  68601 Uherské Hradiště 1, IČ:70887306 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské 

Hradiště, dopravní inspektorát,  Velehradská 1217/,  68643 Uherské Hradiště 
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,  Havlíčkovo nábřeží 600/,  

76001 Zlín, IČ:71009221 
 Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel,  Palackého náměstí 375/4,  

12801 Praha, IČ:00024341 
 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  

Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 
 Obecní úřad Ostrožská Nová Ves,  Dědina 161/,  68722 Ostrožská Nová Ves, IČ:00291200 
 Městský úřad Uherské Hradiště,  Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště 
Na vědomí: 
 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,  Muglinovská 1038/5,  70200 

Ostrava 2, IČ:70994234 
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc, 

IČ:70994234 
 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  Čechyňská 363/19,  60200 Brno, IČ:68081758 
Spis 
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