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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA
sekce stavební - územní odbor Praha
V Praze dne 13. března 2018
Sp. zn.: MP-SDP0088/18-4/Vv
Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)
Č. j.: DUCR-14828/18/Vv
602 668 810
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Vlasák
E-mail:
vlasak@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
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 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“), obdržel dne 5. února
2018 žádost zástupce stavebníka, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad
Labem, IČ:25429949, o povolení změny stavby dráhy:
Stavba je členěna na:
SO 1102.1 ŽST Úvaly, železniční spodek
SO 2102.3 ŽST Úvaly, prodloužení podchodu - opěrní zeď
SO 1161.1 Úvaly - Běchovice, oplocení
SO 6102.3 ŽST Úvaly, osvětlení spojovacího chodníku pro pěší
SO 6101.1 ŽST Úvaly, úprava rozvodů 6 kV
SO 4111.2 ŽST Úvaly, přístřešky
PS 0213.1 ŽST Úvaly, kamerový systém
PS 0212.1 ŽST Úvaly, informační systém
Umístění stavby:
p.č. 276/8 a 3048/1 (dočasný zábor) k.ú. Úvaly u Prahy
Popis stavby, změn a jejich porovnání s povolením stavby:
Změna stavby se týká zřízení nového chodníku o délce 226,19 m navazujícího na stávající
komunikace mezi podchodem v km 387,470 u železničního přejezdu a podchodem k nástupištím v
km 387,695. V souvislosti s vybudováním chodníku bude vybudována zárubní zeď, zábradlí a
oplocení, úprava kanalizace, osvětlení, kamerového a informačního systému a sadových úprav.
Podrobnosti viz projektová dokumentace.
Na uvedenou stavbu vydal Drážní úřad stavební povolení č.j.: DUCR-29385/13/Vv dne 7. června
2013.

Po projednání žádosti o změně stavby před jejím dokončením s účastníky stavebního řízení
a dotčenými orgány v rozsahu, jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení,
jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Drážní úřad

rozhodl
podle § 118 odst. 3 stavebního zákona, že
změna výše nedokončené stavby se

povoluje.
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem v řízení o povolení změny
stavby před jejím dokončením. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba bude nejpozději dokončena do 30. září 2018.
3. Stavebník dodrží podmínky stanovisek
3.1. Komplexní vyjádření MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP č.j. OŽP-101199/2017HUZIV ze dne 15.1.2018, zejména:
V případě realizace výkopových prací v blízkostí dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN
DIN 18920 (839061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Výkopové práce bude nutno provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny
o průměru větším než 2 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové
práce budou prováděny ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s
příměsí fungicidu. Odhalené kořeny budou obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich
vysychání.
3.1.2. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich
skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah
škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního
odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné
jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Na nakládání se zeminami a jinými
přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou
použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní
prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje. V průběhu prací bude vedena
dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to
včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou
předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, příp. k závěrečné kontrolní prohlídce.

3.1.1.

3.2. Všeobecné podmínky SŽDC a Všeobecné podmínky ČD-T přiložené k souhrnnému
stanovisku ČD-Telematika a.s. zn. 1201718989 ze dne 11.12.2017
3.3. Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s
přiložené k stanovisku CETIN č.j. 775851/17 ze dne 23.11.2017
Účastníci řízení:
- Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 zastoupený
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČ:25429949
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha, IČ:70994226
- Město Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly, IČ:00240931
a ostatní účastníci řízení, kterým se povolení změny stavby doručuje formou veřejné vyhlášky.

Odůvodnění
Zástupce stavebníka, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem,
IČ:25429949 podal dne 5. února 2018 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením pro
výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno řízení.
Drážní úřad dne 9. února 2018 oznámil účastníkům řízení, a dotčeným orgánům zahájení
řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou a jelikož mu byly dobře
známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované
změny stavby před jejím dokončením a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112
odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil lhůtu do 10
dnů po doruční tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.
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Souhlas s vydáním povolení stavby podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán stavebním úřadem
MÚ Úvaly č.j. MEUV 610/2018 STU ze dne 15.1.2018.

K žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením byly doloženy tyto náležitosti:
-

projektová dokumentace, vypracovaná společností STRABAG Rail a.s. IČ:25429949, autorizace Ing.
David Růža ČKAIT 0401446 a další přizvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací, v jejíž
dokladové části jsou:
- Stanoviska:
- Komplexní vyjádření MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP č.j. OŽP-101199/2017-HUZIV
ze dne 15.1.2018
- KŘ Policie Středočeského kraje ÚO Praha venkov - VÝCHOD, DI č.j. KRPS-3688-3/ČJ-2018011506 ze dne 24.1.2018
- KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 66943/2017 ze dne 14.12.2017
- HZS Středočeského kraje ÚO Mladá Boleslav Ev.č. SB-1049-2/2017/PD ze dne 21.12.2017
- MÚ Úvaly, OID zn. MEUV 442/2018 ze dne 2.1.2018
- Drážních a mimodrážních správců sítí a zařízení
- Rozhodnutí:
- Územní rozhodnutí MÚ Úvaly, Stavební úřad č.j. MEUV 2347/2016 STU ze dne 25.2.2016
- Rozhodnutí povolení kácení MÚ Úvaly OŽPaÚR č.j. ŽPÚR /1175/2017/Stoj ze dne 26.1.2018

V průběhu řízení přezkoumal Drážní úřad žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením podle § 118 odst. 3 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení. Z uvedených důvodů rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení o odvolání
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 Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha. 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.

„Otisk úředního razítka“
Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha
Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 5,
kolkovými známkami ve výši 1000 Kč.
Informace pro stavebníka:
Realizace uvedeného rozsahu změny stavby nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí o povolení
změny stavby před jejím dokončeným nenabude právní moci.
Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
•
Ověřená projektová dokumentace
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu
Městský úřad Úvaly. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh
lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu (podle § 25 odstavec 3 správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení ve smyslu ustanovení § 25 odstavec 3 správního řádu příslušným
obecním úřadům - s žádostí o vyvěšení :
− Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly

Rozdělovník:
Účastníci řízení: (adresy doručení)
podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník
− Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
zastoupený STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 40003 Ústí nad Labem, IČ:25429949
podle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna
− České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha, IČ:70994226
− Měststo Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly
ve smyslu ustanovení § 25 odstavce 1 a 2 a § 144 správního řádu se dalším účastníkům stavebního řízení
(podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona) doručuje oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední
desce výše uvedených úřadů (p.č. 276/6, 276/2, 276/21, 276/14, 3017/2, 1940, 1939/1, 1932, 1904, 1907,
1905, 1908, 1909, 4022, 89, 91, 90, 92 k.ú. Úvaly u Prahy)
Dotčené orgány:
− Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 29301 Mladá
Boleslav 1
− Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 12801 Praha
− Městský úřad Úvaly, Pražská 276, 25082 Úvaly
− stavební úřad
− odbor životního prostředí a územního plánování
− Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
− odbor životního prostředí
− odbor dopravy
− odbor územního rozvoje a památkové péče
Na vědomí:
− Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha
Spis
- Drážní úřad, sekce stavební
- MP-SDP0088/18
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