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VÁŠ DOPIS ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON V OLOMOUCI DNE 
23. června 2022 MO-SDO0073/22-14/Hn 

DUCR-39413/22/Hn 
Hauptová Aneta Ing. / +420 
972741315 (linka 222) 

27. června 2022 

Věc :   Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Drážní úřad obdržel dne 23. června 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve svém dopise žádáte o (cituji): „sdělení, zda a pod jakou spisovou značkou se vede: 

- řízení za účelem legalizace již z části zbudované stavby, tedy zda stavebník zažádal ve smyslu           

§ 129 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o dodatečné povolení stavby a pod jakou spisovou 

značkou toto řízení probíhá a v jaké je fázi případně, 

- zda je vedeno nebo bylo vedeno nové územní řízení týkající se vybudování obousměrné 

tramvajové zastávky na ulici Podveské v Brně, pod jakou to bylo/je spisovou značkou a s jakým 

výsledkem případně, v jaké fázi se řízení nachází, 

- nebo zda je vedeno nové společné územní a stavební řízení týkající se výše uvedené stavby,            

pod jakou spisovou značkou toto řízení probíhá a v jaké je fázi, 

- případně zda již bylo vydáno ve výše uvedené věci uzemní rozhodnutí a jaké a pod jakou 

spisovou značkou, 

- v případě již pravomocného územního rozhodnutí, zda a pod jakou spisovou značkou je vedeno 

stavební řízení a v jaké je fázi.“. 

 

K Vaší žádosti Drážní úřad sděluje: 

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  

31. ledna 2022 v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona žádost stavebníka, Dopravního podniku 

města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881, zastoupeného společností 

ZPI, spol. s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, IČ: 469 63 774 o vydání dodatečného 

povolení dočasné stavby: “Vybudování obousměrné tramvajové zastávky na ulici Podvéské“.  

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zahájeno řízení o dodatečné povolení stavby.  

Řízení o dodatečné povolení stavby bylo vedeno pod spisovou značkou MO-SDO0073/22. 

Drážní úřad na základě kladného výsledku řízení o dodatečném povolení stavby vydal dne                     
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23. května 2022 rozhodnutí o dodatečném povolení dočasné stavby dráhy: “Vybudování 

obousměrné tramvajové zastávky na ulici Podvéské“ v rozsahu „SO 01 – Tramvajové zastávky“  

a „SO 04 – Přeložka trakčního stožáru“. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. června 2022.  

 

S pozdravem 

 

 

 
 doc. Ing. Jiří  Kolář, Ph.D.  

ředitel Drážního úřadu 

 

 

 


