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Věc: Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím) - zemní práce Jaroměř
Drážní úřad obdržel dne 4. června 2018 Vaší „Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)“ k rozsáhlým zemním pracím, které souvisí
s rekonstrukcí železniční stanice Jaroměř. Žádost byla zaslána doporučeným dopisem a zároveň
prostřednictvím e-mailové schránky Drážního úřadu dne 4.6.2018.
Drážní úřad, jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějším předpisů, k Vaší žádosti sděluje následující:
Na pozemku parc.č. 4341/1 a na dalších pozemcích v katastrálním území Jaroměř, Smiřice,
Holohlavy, Černožice nad Labem, Semonice, Jezbiny a Josefov u Jaroměře, je prováděna
rekonstrukce železniční stanice Jaroměř v souladu s Rozhodnutím o vydání stavebního povolení pro
stavbu dráhy „Rekonstrukce žst. Jaroměř“, které vydal Drážní úřad pod č.j.:DUCR-74690/17/Bj dne
4.1.2018. Stavebníkem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, IČ:70994234.
Oznámení o probíhajícím stavebním řízení a následné Rozhodnutí s velkým počtem účastníků
bylo vydáno podle ustanovení § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou a vyvěšeno dne 29.11.2017, resp. 4.1.2018 na úřední desce
Drážního úřadu a dále na úřední desce Městského úřadu Jaroměř a Městského úřadu Smiřice po
dobu 15-dní. V průběhu stavebního řízení ani proti vydanému rozhodnutí nebyly vzneseny žádné
podněty, námitky, připomínky a návrhy účastníků ani dotčených orgánů a rozhodnutí tak nabylo
právní moci dne 8.2.2018.
Drážní úřad zároveň sděluje, že stavební záměr byl projednáván již od roku 2016, kdy pro
uvedenou stavbu dráhy Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, oznámil veřejnou vyhláškou
zahájení územního řízení pro umístění stavby „Rekonstrukce železniční stanice Jaroměř“, které bylo
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Jaroměř dne 28.6.2016 po dobu 15-ti dní. Následně
bylo vydáno Městským úřadem Jaroměř, odborem výstavby, Územní rozhodnutí č.55/2016 o
umístění stavby a vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Jaroměř dne 26.9.2016 po dobu 15-ti
dní. Po celou dobu územního řízení vedeného Městským úřadem Jaroměř, odborem výstavby,
nebyly k výše uvedené stavbě vzneseny žádné připomínky, námitky a jiná stanoviska účastníků ani
dotčených orgánů a rozhodnutí nabylo právní moci 27.10.2016. Všichni účastníci územního řízení
podle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, byli identifikováni označením evidovaných pozemků z katastru
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nemovitostí a staveb dotčených vlivem záměru touto veřejnou vyhláškou. Pozemky parc.č. 2166/7 a
2102 v k.ú. Jaroměř byly mezi účastníky územního řízení uvedeny.
K Vaší domněnce, že pozemek parc.č. 2166/7 a 2102 v k.ú. Jaroměř je údajně podle zpráv
v rozhlase nějakým způsobem kontaminován „starou ekologickou zátěží“, Drážní úřad doporučuje
obrátit se na místně příslušný orgán životního prostředí, neboť požadovaná informace se nevztahuje
k působnosti Drážního úřadu, jako speciálního stavebního úřadu pro stavby drah podle § 7 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 1 stavebního
zákona.

Ing. Jitka K o t á s k o v á
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