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*CRDUX00BYZBI* 
CRDUX00BYZBI 

 
 

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

Sp. zn.: ML-SDL0053/17-10/Vd V Plzni dne 12. září 2017 
Č. j.: DUCR-52209/17/Vd Telefon: +420 972 524 098 (linka 224) 
Oprávněná úřední osoba: Mašek Václav Ing. E-mail: masek@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T Í  
veřejnou vyhláškou 

 
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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy 
“UZEL PLZEŇ, 3. STAVBA - PŘESMYK DOMAŽLICKÉ TRATI“. 

Stavebník:  
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové  
   město, IČ 70994234 a 
- Statutární město Plzeň,  náměstí Republiky 1/1,  30100 Plzeň, IČ:00075370 

Zástupce stavebníka: 
- SUDOP PRAHA a.s.,  Husova 1250/71,  30100 Plzeň 1, IČ 25793349 

Stavba je členěna na: 
SO 298-36-03 Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP 
SO 298-35-01 Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu 

Umístění stavby: 
na pozemcích p.č. 8985/56 v k.ú. Plzeň, na poz. p.č. 502, 548/1, 549, 560, 933/2, 944/7, 1340, 1341/2, 
2540/1, 2540/2, 2540/4, 2540/6, 2542/1, 2574/5, 2576/1, 2618/2, 544/1, 493, 544/2,  544/4, 547, 564/2, 
566/6, 567, 944/8, 944/10 2542/3, 2616/4, 2618/3, 2618/4, 2618/5, 2618/19, 565/3, 545/1, 545/7, 545/10, 
545/11, 568/1, 568/2, 2540/3, 2540/5,  2575/33, 545/2 a 545/4 v k.ú. Skvrňany. 

Stručný popis stavby: 
V rámci třetí stavby Uzel Plzeň dojde k přeložení kabelů a trakčního vedení trolejbusu  vyvolané přeložkou 
trati Plzeň-Domažlice s přeložkou silnice I/26 Domažlická.  

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního 
zákona.  
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3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou 
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), 
pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu 
na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje 
na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, 
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob 
na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení 
v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za 
odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 
zaměření situačními a výškovými kótami. 

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami 
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti 
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá 
Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest 
na staveniště po celou dobu výstavby. 

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým 
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu 
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní 
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 

17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření  k minimalizaci prašnosti 
při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

19. Stavebník dodrží podmínky stanoviska:  
 -  rozh. čj. MMP/205435/16 z 8.9.2016 od Mag. MP, odbor stavebně správní 

              - vyj. zn. 4881/17-33200/26-800/Hu z 1.8.2017 od ŘSD ČR, Správa Plzeň s podmínkami: 
     = výše uvedenou stavbou v Plzni, v Domažlické ul. dojde k úpravám této stávající silnice I/26 a mimo jiné i k vybudování  
       stavby části nové budoucí silnice I. třídy č. I/26 včetně jejích součástí a příslušenství tj.: 

              - SO 298-32-01 Komunikace I/26 (budoucí silnice I. třídy č. I/26)  
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- SO 298-37-21 Odvodnění komunikace Domažlická ul. (budoucí odvodnění silnice I. třídy) 
- SO 298-37-22 Odvodnění komunikace Domažlická ul. (budoucí odvodnění silnice I. třídy) 
- SO 298-37-23 Sedimentační nádrž 
- SO 298-32-62 Dopravní značení (SDZ)  
- SO 298-34-40 Protihlukové stěny  
- SO 298-34-41 Protihlukové stěny okružní křižovatky 
- SO 298-38-01 Silniční most (silniční most přes železniční trať Plzeň – Domažlice) 

        - k novému uložení inženýrských sítí nebo přeložkám stávajících inženýrských sítí 
  = stavba bude realizována v km provozního staničení stávající silnice I/26 od cca 12,217 do cca 13,060 
  = stavba bude realizována podle projektu zpracovaného společností SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  
     datum 30.5.2015 
  = stavební práce, které se týkají částí stávající i nově vybudované částí budoucí silnice I. třídy č. I/26, budou prováděny  
     certifikovanou firmou (ISO 9001) a v souladu s příslušnými ČSN, TP a TKP 

                  = veškeré související investice s výše uvedenou stavbou budou hrazeny z prostředků investora 
  = stavební objekty, které budou ve správě ŘSD ČR, budou dozorovány autorizovanou osobou s oprávněním MD 
  = požadujeme vhodnost zemin do násypu, AZ stanovit dle TKP 4, ČSN 73 6133 
  = ukládané inženýrské sítě pod částí stávající a nově vybudovanou částí budoucí silnice I/26 budou uloženy s minimálním 
     krytím 120 cm nad chráničkou pod nivelitu vozovky (respektive 80 cm pod dnem vyčištěného příkopu, vč. nejnižšího  
     bodu silničního příkopu, násypu)  
 = při vstupu na stávající silnici I/26 je stavebník nebo jeho zhotovitel stavby povinen veškerou činnost realizovat  
     v souladu  se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací,“ http://intranet.rsd.cz/sites/bezpecnost/Stranky/BOZP.aspx 
 = na nové vybudované části budoucí stavby silnice I/26 požadujeme před realizací dopravního značení zaslat koncept 
    žádostio stanovení místní úpravy včetně příloh ke schválení. Upozorňujeme, že budeme požadovat doplnění 2 ks  
    velkoplošných  značek IS 9b před okružní křižovatkou  
 =  stavebník dodrží podmínky uvedené: 
     -  v Prohlášení stavebníka 
     -  v Prohlášení budoucího vlastníka 
     -  ve smlouvě o právu provést stavbu 
     -  v tomto vyjádření 
 =  veškeré pracovní spáry budou proříznuty a zality trvale plastickou modifikovanou zálivkou 
 = ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly kvality a způsobu  
     provádění stavebních prací na části stávající I/26 a nově vybudované části budoucí silnice I/26. Stavebník je povinen  
     zajistit  
     přístup do všech míst na staveništi, poskytovat informace o postupu prací a předkládat průběžné výsledky kontrolních  
     zkoušek pokud je ŘSD ČR, Správa Plzeň bude vyžadovat. Dále je povinen zvát zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň (p. 
     Weber) na předání staveniště, na kontrolu prací před jejich zakrytím, na veškerá jednání o problematice stavby týkající  
     se stavby  stávající silnice I/26 a nově vybudované části budoucí silnice I/26, na předání a na kolaudaci stavby, na řízení   
     o vadách a jejich odstranění. Zástupci ŘSD ČR, Správy Plzeň bude umožněno zapisovat do stavebního deníku,  
     schvalovat možnost  případné změny technického řešení oproti PD a rozhodovat o zastavení stavebních prací v případě 
     nedodržení kvality  nebo podmínek stavebního povolení 
 = po vydání stavebního povolení bude mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň, stavebníkem a budoucím vlastníkem inženýrské sítě 
    uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na nové uložení nebo na přeložky  
     inženýrských sítí v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR pod stávající stavbou silnice I/26  
     (viz. přiložená žádost – ke každé inženýrské síti bude žádost zvlášť) 
 = po vydání stavebního povolení bude mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň, stavebníkem a vlastníkem pozemku uzavřena 
     smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložení inženýrské sítě, která bude  
     ve vlastnictví ČR,  příslušnost hospodařit ŘSD ČR – SO 298–37-23 Sedimentační nádrž (viz. přiložená žádost) 
 = po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal 
    Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního  
    užívání stávající  silnice I. třídy č. I/26 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. (6), písm. c), bod 3. zákona  
    č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského  
    kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství  vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí 
 = po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby uzavřel s ŘSD  
    ČR,   Správou Plzeň smlouvu o pronájmu stavby stávající silnice  I. třídy č. I/26 (viz. přiložená žádost, kterou stavebník  
     Předá zhotoviteli stavby). Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Hurtová). Dokud  
     nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel stavby nesmí zahájit stavební práce 
= po skončení stavebních prací (termín dle uzavřené smlouvy o pronájmu stavby stávající silnice I. třídy č. I/26) zhotovitel  
    stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (pí. Hurtovou) k protokolárnímu předání  
    a převzetí pronajaté části silnice I/26 a silničních pozemků. Při písemném vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy. 
    K fyzickému předání tohoto úseku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (p. Webrem) na místě  
    samém. Tento předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení. 
 = před kolaudačním řízení stavby bude při fyzickém předání a převzetí nově vybudované části budoucí stavby silnice I/26  
     budou předloženy: 

- ve 1 vyhotovení v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě celkové zaměření skutečného provedení  
   stavby  dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz 

                     -  ve dvou vyhotoveních (jak v papírové, tak i v digitální formě) dokumentaci skutečného provedení stavby dle datového  
                         předpisu C2 dostupného na www.rsd.cz 

     - součástí dokumentace skutečného provedení stavby silnice I. třídy bude evidence odtokových plánů zpracovaná podle 
        předpisu B1 pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR 
     - souhrnná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací bude vyhotovena dle metodického pokynu ŘSD ČR  

http://intranet.rsd.cz/sites/bezpecnost/Stranky/BOZP.aspx
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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       č.j.  23819/2008-10431, který je dostupný na webových stránkách www.rsd.cz  
     - stavební deník 

                     - předávací protokol s účetní hodnotou nově vybudované části budoucí silnice I/26 
     - technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (p. Webrem) bude sepsán předávací protokol o předání a převzetí  
        nově  vybudované části budoucí stavby silnice I/26. Tento předávací protokol bude jedním z podkladů pro vydání  
        kolaudačního rozhodnutí (souhlasu)  
 = vlastníci inženýrských sítí mimo statutárního města Plzeň: 
     před zahájením kolaudačního řízení stavebník zajistí, aby pod stávající silnicí I/26 byla uzavřena smlouva o zřízení    
     věcného břemene – služebnosti na uložené inženýrské sítě (nebo přeložky) mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň a vlastníkem   
     uložené inženýrské sítě a to na základě stavebníkem předložených 4 originálů geometrického plánu v papírové formě –  
     pro každou inženýrskou síť zvlášť. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky 
     uložené inženýrské sítě v pozemku, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude stavebníkem  
     předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální  
     formě dle datového     předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz - pro každou síť zvlášť. 
     Do 6-ti měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) stavebník zajistí, aby pod nově vybudovanou částí  
     budoucí  
 stavby silnice I/26 byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložené inženýrské sítě (nebo        
přeložky) mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň, stavebníkem a vlastníkem inženýrské sítě. Návrh smlouvy bude zpracován na 
základě stavebníkem předložených 4 originálů geometrického plánu v papírové formě (pro každou inženýrskou síť zvlášť). 
Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky inženýrské sítě v pozemku, který je ve 
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR.  Dále bude stavebníkem předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření 
skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 
dostupného na www.rsd.cz - pro každou síť zvlášť. 
Pokud do 6-ti měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) nebudou pozemky pod nově vybudovanou částí 
budoucí silnice I/26 vypořádány tj. nebudou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR stavebník zajistí, aby byla 
uzavřena smlouva o omezení užívání nemovitosti služebností mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň, stavebníkem a vlastníkem 
inženýrské sítě  
a to na základě stavebníkem předložených 4 originálů geometrického zaměření skutečného provedení stavby v papírové 
formě  
a 2 vyhotovení  v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz (pro každou inženýrskou síť 
zvlášť). Ke geometrickému zaměření skutečného provedení stavby bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky 
uložené inženýrské sítě pod stavbou silnice  
= inženýrská síť ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR - SO 298-37-23 - sedimentační nádrž a kanalizační  
    potrubí.   V tomto případě bude tento SO bude uložen do pozemků, které nejsou ve vlastnictví ČR, příslušnost  
    hospodařit ŘSD ČR:  před zahájení kolaudačního řízení stavebník zajistí, aby byla uzavřena smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi     ŘSD ČR Správou Plzeň, stavebníkem a vlastníkem pozemku a to na základě stavebníkem 
předložených 4 originálů geometrického plánu v papírové formě. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena 
tabulka s uvedením délky uložené inženýrské sítě. Dále bude stavebníkem předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření 
skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 
dostupného na www.rsd.cz 
= vlastník inženýrské sítě – statutární město Plzeň: 
    v pozemcích pod stávající silnicí I/26 a po převedení pozemků do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR pod  
      nově vybudovanou částí budoucí stavby silnice I/26 do 6-ti měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) 
stavebník zajistí, aby byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na uložené inženýrské sítě(nebo 
přeložky, které budou  
ve vlastnictví statutárního města Plzeň. Smlouva bude uzavřena mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň, stavebníkem a statutárním 
městem Plzní. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem předložených 4 originálů geometrického plánu 
v papírové formě (pro každou inženýrskou síť zvlášť). Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka 
s uvedením délky inženýrské sítě v pozemku, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR.  Dále bude 
stavebníkem předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2 vyhotoveních 
v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz - pro každou síť zvlášť  
Pokud do 6-ti měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) nebudou pozemky pod nově vybudovanou částí 
budoucí stavby silnice I/26 vypořádány tj. nebudou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR stavebník zajistí, aby 
byla uzavřena smlouva o omezení užívání nemovitosti služebností mezi ŘSD ČR, Správou Plzeň, stavebníkem a 
vlastníkem inženýrské sítě a to na základě stavebníkem předložených 4 originálů geometrického zaměření skutečného 
provedení stavby v papírové formě a 2 vyhotovení  v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na 
www.rsd.cz - pro každou inženýrskou síť zvlášť. Ke geometrickému zaměření skutečného provedení stavby bude 
geodetem přiložena tabulka s uvedením délky uložené inženýrské sítě pod stavbou silnice  

   = upozorňujeme na to, že pro uložení nové inženýrské sítě nebo přeložky pod nově vybudovanou částí budoucí stavby  
                    silnice  

    I/26 včetně jejího zařazení do silnic I. třídy a před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti nebo  
    smlouvy  
    o omezení užívání nemovitosti služebností musí stavebník zajistit, aby vlastník uložené inženýrské sítě nebo přeložky 
požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí na umístění 
inženýrské  sítě dle § 25 odst. (6), písm. d), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň  
na  základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství  vydá souhlas potřebný 
pro  vydání uvedeného Rozhodnutí 
  =  do vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) bude stavebníkem na ŘSD ČR, Správu Plzeň předložen geometrický  
       plán  k majetkoprávnímu vypořádání pozemků a to v papírové i v digitální formě na část stávající stavby silnice I/26   
       a na navě vybudovanou část budoucí stavby silnice I/26. Jeden geometrický plán bude zpracován na část stávající    

http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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       stavbu silnice I/26  a druhý geometrický plán bude zpracován na nově vybudovanou část budoucí stavby silnice I/26.  
       Nejdříve stavebník předloží geometrický plán ke kontrole a po odsouhlasení jej nechá potvrdit na příslušném   
       katastrálním úřadu. Následně   
      předá na ŘSD ČR, Správu Plzeň (pí. Hurtové) 6 originálů geometrického plánu v papírové formě  
 = po vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) nechá stavebník potvrzené geometrické plány spolu s kolaudačním 
     souhlasem  na své náklady zapsat u příslušného katastrálního úřadu 

     = nejdéle do 6-ti měsíců od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků  
                     pod částí stávající stavby silnice I/26 a pod nově vybudovanou částí budoucí stavby silnice I/26 
     = zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň bude přizván ke kolaudačnímu řízení od příslušného stavebního úřadu nebo od  
                     stavebníka. 

- vyj. sp. zn.:ZN/25/ŽP/16 z 24.6.2016 od Krajského úřadu plz.kraje, Odbor ŽP 
 - kordin.stanovisko sp.zn.: SZ MMP/151234/16 z 2.11.2016 od Magistrátu města Plzně, Odbor ŽP 
 - vyj.sp.zn.: ÚMO3/23798/16/VT z 23.6.2016 od ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a ŽP 
                  - rozh. Zn. MMP/289315/15/2 z 7.12.2015 od MMP, Odbor životního prostředí 

- rozh. zn. ÚMO3/32531/15 z 23.11.2015  od ÚMO Plzeň 3, Odb. dopravy a ŽP                              
- rozh. zn. ÚMO3/4621/16 z 29.02.2016  od ÚMO Plzeň 3, Odb. dopravy a ŽP                                
- rozh. zn. ÚMO3/17960/16 z 11.05.2016  od ÚMO Plzeň 3, Odb. dopravy a ŽP   

 - souhl.záv.stan. čj.: KHS PL/32146/21/16 z 19.12.2016 od KHS Plzeň. Kraje se sídlem v Plzni 
 - souhl.záv.stan od Hasič. záchran.sboru Plzeňského kraje čj. HSPM-4742-74/2010 ÚPP z 19.8.2016 
 - souhr.stan. zn. 18685/2016-SŽDC-OŘ_PLZ-OPSz 1.12.2016 od SŽDC, s.o., OŘ Plzeň                
 - vyj. zn. 096160051 z 6.1.2017 od NIPI ČR, o.s., středisko Plzeň   
 - stan.správce povodí Vltavy zn.: 41123/2016/340/Ro SP-2016/8775 z 2.8.2016  
 - stan.sp.zn.: 863/DPÚ/Pel/PMDP/16 z 1.7.2016 od Plzeňské městské dopr. podniky,a.s. 
 - souhrnné stan. čj. 18685/2016-SŽDC-OŘ_PLZ-OPS z 1.12.2016 od Správy žel.dopr. cesty, Oblastního ředitelství Plzeň 
 -  rozh.sp.zn.: SZ MMP/161697/14/SIR z 8.9.2016-ÚR č. 4274/A z 8.9.2016, sdělení sp.zn.: SZ MMP/161697/14/SIR  
    z 25.10.2016 od Magistrátu města Plzně, odbor stavebně správní  
 - vyj.čj.:14112/2016-O z 3.11.2016 od ČD-Telematika a.s., Praha 
 - vyj. zn.: 9730-2016 z 23.6.2016 od Správy informačních technologií města Plzně 
 - vyj. zn.: PE/VÚ/091/16 z 8.8.2016 od Plzeňské energetiky a.s., Plzeň 
 - vyj. zn.: UPTS/OS/156512/2016 z 10.10.2016 od České radiokomunikace a.s., Praha 6-Břevnov 
 - vyj.zn.: PZ430963 z 29.9.2016 od Dial Telecom, a.s., Praha 8 Karlín 
 - vyj. zn.: 016-5-PR10 z 21.10.2016 od ČEZ ICT Services, a.s.,  Praha 4 
- - vyj.zn.: 1089630642 z 26.10.2016 od ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 - vyj.zn.:0722/2016 z 13.10.2016 od UPC česká republika, s.r.o., Praha 4 
 - vyj.zn.: POS-PD-564-16 z 5.12.2016 od CETIN a.s., Praha 3 
 - vyj.zn.: 5001422648 z 2.1.2017 od GirdServices, s.r.o. Brno 
 - závazné stanovisko čj. ŽP/12517/17 z 23.8.2017 od Krajského úřadu PK, Odbor životního prostředí, kterým žadatel 
   o stavební povolení doložil podle ustanovení § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
                  prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), v platném znění  
                  (dálen jen „zákon“)  k ověření změn záměru „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK a Uzel Plzeň“ – etapa „Uzel Plzeň,  
                   3. stavba – přesmyk  domažlické trati nebude významně ovlivněna.“ 
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné  
              samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 
              Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka,   
              oznámí  stavebník Drážnímu úřadu. 
21. Po dokončení stavby, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který 

se stanovuje na dobu 6 měsíců. 

22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu  užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného 
Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání 
kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona 
a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, 
které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 

24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2019, včetně zkušebního provozu. 

 
 
Účastníci řízení:  
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, Nové město,  
   IČ  70994234 
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- SUDOP PRAHA a.s.,  Husova 1250/71,  30100 Plzeň 1, IČ-25793349 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37/, 32025 Plzeň, IČ-65993390   
- Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň,  IČ-00075370    
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, IČ 25220683   
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ - 61459445 
- SPRÁVA INFOR. TECHNOL. MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Dominikánská 4, 30100 Plzeň,  
  IČ-66362717   
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha, IČ-24738875   
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČ-26470411 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ-24729035 
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 14000 Praha, IČ-00562262 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ-04084063 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ-27935311   
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČ-64949681 
- Vodárna Plzeň a.s.,, Malostranská /2, 31768 Plzeň, IČ-25205625   
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 62800 Brno, IČ-18826016   
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/, 40117 Ústí nad Labem   
- Ing. Jan Vochoc, Nerudova 1176/15, 30100 Plzeň, nar 7.10.1962  
- Baťková Marie, U Prazdroje 2360/31, 30100 Plzeň, nar. 20.11.1938    
- Boháč František, Prostřední 132/46, 31800 Plzeň , nar. 4.9.1953  
- Jícha Josef, Ledečská 2920, 58001 Havlíčkův Brod , nar. 20.11.1938   
- Jícha Petr, 78, 33023 Vochov, nar. 24.03.1965   
- Levá Irena, Tachovská 1369/33, 32300 Plzeň,  nar. 18.9.1939  
- Lišková Zdeňka, Pěstitelská 342, 15531 Praha 5, nar. 21.10.1958  
- Škarda Jiří, Krátká 2440/13, 10000 Praha, nar. 9.9.1967    
- Šula Pavel, Školní 467, 33151 Kaznějov , nar. 7.10.1953   
- Štěpánová Marta, Mgr., Železniční 216, 34601 Horšovský Týn, nar. 21.2.1945  
  a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
Nové město, IČ 70994234 a Statutární město Plzeň,  náměstí Republiky 1/1,  30100 Plzeň, IČ:00075370 
podal prostřednictvím zplnomocněného zástupce SUDOP PRAHA a.s.,  Husova 1250/71,  30100 Plzeň 1, 
IČ-25793349 dne 3. března 2017 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle 
§ 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním.  

Zástupce stavebníka byl vyzván výzvou č.j. DUCR-14298/17/Vd ze dne 10. března 2017 k zaplacení 
správního poplatku. Dále byl stavebník samostatnou výzvou č.j. DUCR-14829/17/Vd z 10. března 2017 
vyzván k doplnění podkladů žádosti o stavební povolení a  usnesením č.j. DUCR-14853/17/Vd z 10. března 
2017 bylo stavební řízení přerušeno  do doby předložení dokladu o uhrazení správního poplatku a odstranění 
všech nedostatků žádosti.  
 Dne 17. srpna 2017 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a Drážní úřad vydal téhož dne  
pod čj. DUCR-47137/17/Vd Oznámeni zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Účastnící řízení 
a dotčené orgány mohli uplatnit stanoviska a námitky, seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí 
ve stavebním řízení ve lhůtě do 31. 8. 2017. 

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 výpisy z katastru nemovitostí a výřezy katastrální mapy  
 vlastnické právo na pozemky dotčené stavbou 
 smlouva o právu k provedení stavby  
 souhlas dle § 15 stavebního zákona    
 plán kontrolních prohlídek 
 stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů 
 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP Praha a.s., olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 

odpovědný projektant Ing. Pavel Kubát, autorizovaný inženýr ke zpracování PD pro dopravní stavby 
– ČKAIT 0601496.  
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 Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad 
vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad 
zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení 
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor 
Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.  

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. 
Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad 
na náklady účastníka. 

 

 
Informace pro stavebníka: 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží 
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla 
zahájena. 

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), 
bankovním převodem ve výši 5000 Kč. 
 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se 
považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:………………………………..                 Sejmuto dne: ……………………………….. 
 
 
                                      Razítko a podpis orgánu, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

  
„Otisk úředního razí tka“  Ing. František Kuška  

ředitel územního odboru Plzeň 
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Toto oznámení se doručuje k vyvěšení na úřední desce: 
- Magistrátu města Plzně, Odbor správních činností, náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, Nové  
  město, IČ 70994234 
- SUDOP PRAHA a.s.,  Husova 1250/71,  30100 Plzeň 1, IČ25793349 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37/, 32025 Plzeň, IČ65993390   
- Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň,  IČ00075370    
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, IČ25220683   
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ61459445 
- SPRÁVA INFOR. TECHNOL. MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Dominikánská 4,  
  30100 Plzeň,  IČ 66362717   
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha, IČ24738875   
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČ26470411 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ24729035 
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 14000 Praha, IČ00562262 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ04084063 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ27935311   
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČ64949681 
- Vodárna Plzeň a.s.,, Malostranská /2, 31768 Plzeň, IČ25205625   
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 62800 Brno, IČ18826016   
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ27295567 
- Ing. Jan Vochoc, Nerudova 1176/15, 30100 Plzeň, nar 7.10.1962  
- Baťková Marie, U Prazdroje 2360/31, 30100 Plzeň, nar. 20.11.1938    
- Boháč František, Prostřední 132/46, 31800 Plzeň , nar. 4.9.1953  
- Jícha Josef, Ledečská 2920, 58001 Havlíčkův Brod , nar. 20.11.1938   
- Jícha Petr, 78, 33023 Vochov, nar. 24.03.1965   
- Levá Irena, Tachovská 1369/33, 32300 Plzeň,  nar. 18.9.1939  
- Lišková Zdeňka, Pěstitelská 342, 15531 Praha 5, nar. 21.10.1958  
- Škarda Jiří, Krátká 2440/13, 10000 Praha, nar. 9.9.1967    
- Šula Pavel, Školní 467, 33151 Kaznějov , nar. 7.10.1953   
- Štěpánová Marta, Mgr., Železniční 216, 34601 Horšovský Týn, nar. 21.2.1945  
Dotčené orgány: 
- Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní, Škroupova 4, 30632 Plzeň 
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 30613 Plzeň 
- Magistrát města Plzně, odbor ŽP, Kopeckého sady 97/11, 30100 Plzeň 
- Městský obvod Plzeň 3, odbor dopravy a ŽP, Sady Pětatřicátníků 20/7, 30100 Plzeň   
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 30322 Plzeň 
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 2726/9, 30100 Plzeň (čj. HSPM-4742- 
  74/2010 ÚPP z 19.8.2016) 
Na vědomí: 
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14/, 30420 Plzeň       
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,  
  19000 Praha 
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1     
- NIPI ČR, o.s., Náměstí republiky 28/, 30100 Plzeň   
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 32600 Plzeň   
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