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Drážní úřad obdržel dne 25. ledna 2016 Vaši žádost, zda nedisponujeme dokumenty, které se vztahují
k budování a povolení provozu trolejové dráhy v Brně – Bohunicích, trolejbusové dráhy končící před
smyčkou před budovou Výzkumného ústavu zdravotní techniky, Brno – Bohunice (Chirana).
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 a stavby na dráze
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“), Vám k Vaší žádosti sděluje
následující:
Drážní úřad vyzval v této věci Dopravní podnik města Brna a.s. provozovatele trolejbusové dopravy
ve městě Brně na základě § 154, odst. (1) písm. e) k předložení dokumentace a všech dokladů výše
uvedeného úseku stavby.
Dopravní podnik města Brna, a..s poté doložil kopii projektové dokumentace, zápis o odevzdání a
převzetí dokončených staveb ze dne 22.110.1980, kde je uvedeno, že kolaudační výměr vydal odbor
dopravy Národního výboru města Brna pod č.j.: 11/49/5885/79-Ha/KL ze dne 10.1.1980 a povolení
k užívání vydala Správa střední dráhy, protokol č.j. 8/80-SOTD-Š.
Drážní úřad, jako samostatný orgán státní správy, vznikl k 1.1.1990 a od té doby vede archív jím
povolených staveb.
V příloze dopisu Vám předáváme doloženou dokumentaci výše uvedeného úseku trolejbusové trati.
S pozdravem

Ing. Jiří Just
ředitel územního odboru Olomouc
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