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Věc: Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění 
 

Drážní úřad obdržel dne 23.6.2016 postoupením pro nepříslušnost od Magistrátu města Opavy 
Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  

Jelikož žádost o poskytnutí informací neměla všechny náležitosti ve smyslu §14 odst.5 
písm.a),b) zákona, byl žadatel vyzván k doplnění podkladů výzvou k doplnění pod č.j.: DUCR-
39619/16/Vs ze dne 24. června 2016.  Dne 30. června 2016 byly odstraněny všechny nedostatky 
žádosti. 

 
Váš dotaz se týkal :  
Žádost o informaci. Stavba: “Železniční přejezdy na trati Olomouc-Opava” a “Revitalizace 

trati Opava východ-Olomouc hl.n.”.  Podejte informaci zda lze užívat ke komerční činnosti 
rozestavěnou stavbu. 

 
K Vašemu dotazu sděluje Drážní úřad následující:  
 
Podle § 124 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se zkušebním provozem stavby ověřuje funkčnost 
a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz 
stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku 
dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání 
zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě podmínky pro 
plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního 
provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  

 
Dle § 7 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 

znění, slouží zkušební provoz k ověření funkce dokončené dráhy jako celku nebo její samostatné 
části. Zkušební provoz se zavádí zápisem speciálního stavebního úřadu.  

 
 
Na stavbu “Revitalizace trati Opava východ-Olomouc hl.n.“byl zaveden zkušební provoz:  

1) pod č.j.: DUCR-21716/16/Vs, dnem 11. dubna 2016 od 14:00hod.  
v rozsahu: 
SO 01-17-01 t.ú. Krnov-Skrochovice, železniční svršek (dílčí část žkm 99,550-99,700) 
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SO 01-16-01 t.ú. Krnov-Skrochovice, železniční spodek (dílčí část žkm 99,550-99,700) 
SO 02-17-01 žst. Skrochovice, železniční svršek (dílčí část výh. č. 4,5,6 v žkm 99,700-99,804) 
SO 02-16-01 žst. Skrochovice, železniční spodek (dílčí část výh. č. 4,5,6 v žkm 99,700-99,804) 
 
2) pod č.j.: DUCR-31796/16/Vs, dnem 23. května 2016 od 14:00hod.  
v rozsahu: 
PS 02-28-01 Žst. Skrochovice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-28-01 Žst. Opava západ, staniční zabezpečovací zařízení 
SO 02-17-01 Žst. Skrochovice, železniční svršek 
SO 05-17-01 Žst. Opava západ, železniční svršek 
SO 17-13 PZS v km 101,596, železniční svršek 
SO 17-15 PZS v km 103,318, železniční svršek 
SO 17-17 PZS v km 104,592, železniční svršek 
SO 17-18 PZS v km 105,664, železniční svršek 
SO 17-22 PZS v km 110,525, železniční svršek 
SO 03-17-02 Zast. Vávrovice, železniční svršek 
SO 02-16-01 Žst. Skrochovice, železniční spodek 
SO 05-16-01 Žst. Opava západ, železniční spodek 
SO 16-13 PZS v km 101,596, železniční spodek 
SO 16-15 PZS v km 103,318, železniční spodek 
SO 16-17 PZS v km 104,592, železniční spodek 
SO 16-18 PZS v km 105,664, železniční spodek 
SO 16-22 PZS v km 110,525, železniční spodek 
SO 03-16-02 Zast. Vávrovice, železniční spodek 
SO 18-13 Úprava žel. přejezdu P7761 v km 101,596 
SO 18-15 Úprava žel. přejezdu P7763 v km 103,318 
SO 18-17 Úprava žel. přejezdu P7765 v km 104,592 
SO 18-18 Úprava žel. přejezdu P7766 v km 105,664 
SO 18-22 Úprava žel. přejezdu P7770 v km 110,525 
SO 02-19-01 Žst. Skrochovice, propustek v km 100,222  

Na základě povolení zkušebního provozu lze užívat ke komerční činnosti rozestavěnou stavbu. 

   

 S pozdravem                                                                                                

 

 
                                                                                                        Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 
                                                                                                      ředitel Drážního úřadu 

 

 


