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

 
  

 
      

 
  

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VY ŘIZUJE / TELEFON V PLZNI DNE  
      / 19. července 2016 ML-INF0016/16-2/Kx 

DUCR-46647/16/Kx 
Kuška František Ing. / 
972524098 (linka 202) 

27. července 2016 

 

Věc:  Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Drážní úřad obdržel dne 19. července 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu: 

1. Zda Drážní úřad je speciálním stavebním úřadem ve věci tramvajových zastávek, které jsou součástí 
chodníku, resp. jsou zakomponovány do chodníku v Plzni, 

2. zaslání stavebního povolení ve věci tramvajové zastávky Anglické nábřeží, když tato tramvajová 
zastávka je zakomponována do chodníku, 

3. zaslání všech rozhodnutí, kde má Drážní úřad postavení speciálního stavebního úřadu, a kde vydal 
stavební povolení na tramvajovou zastávku, která je součástí chodníku či je v něm zakomponována, 
a to v Plzni a to od roku 2012. 

 

K této žádost Drážní úřad sděluje následující: 

Ad 1.     
Drážní úřad je podle § 7 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 
15 odst. 1 písm. b  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, speciálním stavebním úřadem pro stavby drah a stavby ne dráze. Ustanovení § 50 vyhlášky č. 
177/1995. Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, co je 
součástí tramvajové dráhy. Mimo jiné stanovuje, že součástí tramvajové dráhy jsou zastávky, které tvoří 
nástupiště a nástupní ostrůvky, jejich vybavení a přístřešky. Chodníky jako místní komunikace IV. třídy 
nejsou součástí tramvajové dráhy a jsou tedy povolovány příslušným speciálním stavebním úřadem pro 
komunikace Magistrátu města Plzně. 

Ad 2.  
Kopie stavebního povolení na rekonstrukci příslušné části tramvajové trati, jejíž součástí byla i zastávka 
Anglické nábřeží, je přílohou tohoto dopisu. 

 

 

Ad 3. 
V jiných případech od roku 2012 Drážní úřad nevydal žádné stavební povolení na stavbu, jejíž součástí by 
byly tramvajová zastávka součástí chodníku.  
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Příloha: kopie stavebného povolení č.j. DUCR-70534/13/Kx 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jitka Kotásková 
                                                                                ředitelka kanceláře ředitele Drážního úřadu 


