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

Sp. zn.: ML-SDL0078/17-8/Ks V Plzni dne 13. dubna 2018 
Č. j.: DUCR-21261/18/Ks Telefon: +420 972 524 098 (linka 229) 
Oprávněná úřední osoba: Klášterka Jiří  D.T. E-mail: klasterka@ducr.cz 
 

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í  S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í  
V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 
Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále 
jen „zákon o dráhách“), ve znění pozdějších předpisů a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
a stavby na dráze ve smyslu § 7 odst. 1 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 30. března 2017 žádost 
stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, IČ:65993390, 
zatoupeného na základě plné moci Ing. Ivanou Vyskočilovou, Kounicova 271/13, 602 00 Brno na stavbu 
dráhy 

“D3 0310/II Hodějovice - Třebonín v rozsahu SO 661, SO 662, SO 663“ 

v rozsahu: 
SO 661 - Železniční propust na trati České Velenice - Plzeň v žkm 209,971 
SO 662 - Železniční most na trati České Velenice - Plzeň v žkm 209,231 
SO 663 - Železniční most na trati České Velenice - Plzeň v žkm 209,636 přes dálnici D3 (km 138.437) 
 
a) Stavebním záměrem přímo dotřené pozemky a jejich části dle katastrálních území podle zpracované 
projektové dokumentace: 

Staré Hodějovice 

626/6, 626/15, 627/3, 627/10, 629/9, 624/19, 625/59, 624/62, 629/11, 627/14, 629/8, 627/17, 624/61, 629/10.  
 

Doubravice u Nedabyle 

636, 603/3, 604/20. 
 

b) Pozemky sousedící s pozemky dotčené stavebním záměrem, u nichž může být vlastnické právo  
prováděním stavby dotčeno  podle zpracované projektové dokumentace (účastnici řízení uvědoměni 
veřejnou vyhláškou) : 

 

Staré Hodějovice 

620/1, 621/15,  629/12,  624/9,  624/15,  624/18,  624/20,  624/51,  624/56,  624/58, 624/60, 624/61, 624/62 
624/63,  624/82, 624/84, 624/85, 624/86, 624/94, 626/5, 626/7, 626/16, 627/2, 627/4, 627/9, 627/11, 627/13 
627/18, 629/4, 629/5, 629/12, 629/13, 629/15, 629/16, 629/17 
 

Doubravice u Nedabyle 

602/1, 602/2, 603/1, 603/2, 604/1, 604/9, 604/19, 533/1, 533/2, 533/4, 541, 542/2, 542/3 , 543, 544/1, 544/2, 
547/1, 548/5, 548/6, 551, 554, 556/2, 556/3, 558, 566/4, 600, 603/2,  603/3,  604/9,  604/10, 604/12, 604/13, 
604/14, 604/15, 604/17, 604/19, 604/20, 605, 608/1, 608/3, 637/1 
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Vidov 

4/4, 26/1, 26/12, 30/3 
 

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny 
doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-19577/17/Ks ze dne 4.dubna 2017  současně  s  výzvami  k  
odstranění  nedostatků  žádosti č.j.: DUCR-19550/17/Ks a č.j.: DUCR-19524/17/Ks ze dne 4.dubna 2017. Ke  
dni  12. dubna 2018  byly  odstraněny  nedostatky  bránící v pokračování stavebního řízení. 

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) stavebního zákona 

o z n a m u j e  

 
podle § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům 
pokračování stavebního řízení. Současně nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením, které proběhne 
dne 17. 5. 2018 (čtvrtek) se srazem pozvaných v 10.00 hodin na přejezdu P1122 v žkm 210,009 (pracovní 
název NC5) na silnici III/15523.  

 

Popis stavby: 
Předmětem stavebního objektu SO 661 je sanace stávajícího kamenného klenbového propustku včetně 
zvýšení poprsních zídek a prodloužení křídel. Osa navrhované trati proti stávajícímu stavu posunuta o cca. 
0,4 m. Světlost propustku je cca. 1,8 m. V rámci rekonstrukce je navrženo obnažení stávající  kamenné 
klenby, očištění, provedení hloubkového přespárování, provedení nadbetonávky klenby a nové izolace. 
Současně bude opraveno zdivo stávajících křídel a budou provedeny nové římsy včetně odvodňovacích 
skluzů zaústěných do potoka. 
 
Předmětem stavebního objektu SO 662 je výstavba nového přemostění rokle s občasnou vodotečí řešeného 
v rámci přeložky části železniční trati České Velenice – Plzeň. Jedná se o konstrukci mostního objektu 
s horní mostovkou tvořenou sedmi zabetonovanými nosníky, o jednom poli s rozpětím pole 14,4 m. Nosná 
konstrukce je přímo uložena přes ozub na masivní železobetonové hlubině založené opěry. Na mostě je 
kolejové lože ve žlabu s bezstylovou kolejí. 
 
Předmětem stavebního objektu SO 663 je výstavba nového přemostění dálnice D3 řešeného v rámci přeložky 
části železniční trati České Velenice – Plzeň. Jedná se o konstrukci mostního objektu o třech polích o rozpětí 
26 + 69 + 26 m. Pole 1 a 3 jsou konstrukčně řešeny jako plnostěnné parapetní nosníky, pole 2 je řešeno jako 
trám vyztužený obloukem (Langerův trám). Mostovka dolní, ocelová ortotropní vyztužená systémem 
příčníků a podélných výztuh. Na mostě je kolejové lože s bezstylovou kolejí a je zde uchyceno trakční 
vedení. 
 
Předmětem stavebního objektu SO 676 je úprava trakčního vedení železniční tratě Horní Dvořiště – České 
Budějovice v žkm 99,727. V rámci předmětného stavebního objektu je řešena úprava stávajícího trakčního 
vedení v úseku železniční trati Holkov – Kamenný Újezd včetně vložení neutrálního pole pro realizaci mostu 
SO 217.  

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,  
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Veřejnost může v souladu s ustanovením  
§ 9 c) zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění uplatňovat připomínky k záměru v zákonné lhůtě 30 dnů o 
zveřejnění informace. 
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Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby 
nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků 
řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

Ke stanovenému termínu tj. ke dni nařízeného ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro 
vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení 
možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich 
zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, Drážní úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění 
tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu 8 dní od konání ústního jednání. Po uplynutí tohoto termínu bude ve 
věci vydáno rozhodnutí. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci 
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha na 
výše uvedené adrese. 

  

 
 
                                                                                                            Ing. František K u š k a 
                                                                                                       ředitel územního odboru Plzeň                                                                             
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem 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. 
 
 
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení dotčeným orgánům: 

 Obecní úřad Doubravice, Doubravice  10,  37006 Doubravice 
 Obecní úřad  Staré Hodějovice,  Staré Hodějovice 5,  37008 Staré Hodějovice 
 Obecní úřad Vidov, Vidov č.p. 51, 370 07 Vidov 
 Magistrát města České Budějovice, stavební úřad,  nám. Přemysla Otakara II. 1/1,  37092 České 

Budějovice 
 
 
Účastníci řízení 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4 
 Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a,  13000 Praha 
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  Nemanická 2133/10,  37010 České Budějovice 
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1 
 Dopravoprojekt Brno a.s.,  Kounicova 271/13,  60200 Brno 
 Jihočeské letiště České Budějovice a.s.,  U Zimního stadionu 1952/2,  37076 České Budějovice 
 Jihočeský vodárenský svaz,  S. K. Neumanna 19,  37001 České Budějovice 
 ČEVAK, a. s.,  Severní 2264/8,  37010 České Budějovice 
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 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha 
 E.ON Servisní, s.r.o.,  F. A. Gerstnera 2151/6,  37001 České Budějovice 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3 
 ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7 
 Vyskočilová Ivana, Ing., Kounicova 271/13, 60200 Brno 
 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hluboká nad Vltavou,  Karla Čapka 1106,  37341 Hluboká 

nad Vltavou 
 

a dále účastníci uvědomění veřejnou vyhláškou. 
 
Dotčené orgány: 

 Krajský úřad  Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hopodářství,  U Zimního stadionu 
1952/2,  37076 České Budějovice 

 Krajský úřad  Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědlěství a lesnictví,  U Zimního 
stadionu 1952/2,  37076 České Budějovice 

 Magistrát města České Budějovice, stavební úřad,  nám. Přemysla Otakara II. 1/1,  37092 České 
Budějovice 

 Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství,  Kněžská 19,  37092 
České Budějovice 

 Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí,  Nám. Přemysla Otakara II 
1/2,  37092 České Budějovice 

 Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče,  Kněžská 19,  37092 České Budějovice 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  Lannova tř. 193/26,  37001 

České Budějovice 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České 

Budějovice, dopravní inspektorát,  Pražská třída 5,  37005 České Budějovice 5 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český 

Krumlov, dopravní inspektorát,  Tovární 165,  38123 Český Krumlov 
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,  Na Sadech 25/25,  

37071 České Budějovice 
 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,  Dukelská /1,  37031 České Budějovice 
 Úřad pro civilní letectví,  Letiště Ruzyně,  16008 Praha 
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,  Pražská 52b,  37004 České Budějovice 
 Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa ,  Teplého 1899/c/,  53059 Pardubice 
 Česká geologická služba,  Klárov 131/1,  11821 Praha 1 
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště,  Senovážné náměstí 6,  37021 České 

Budějovice 
 
 
Dále se doručí: 

 SUDOP PRAHA a.s.,  Olšanská 2643/1a,  13000 Praha 
 Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň,  Sušická 23,  32600 Plzeň 
 NIPI Bezbarierové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 
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