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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC 
sekce stavební, územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0570/18-10/Nv V Olomouci dne 26. června 2019 
Č. j.: DUCR-34242/19/Nv Telefon: +420 972 741 315 (linka221) 
Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing. E-mail: nevrla@ducr.cz 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

S P O L E Č N É  P O V O L E N Í  

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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 
1 a 2 stavebního zákona 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a s 
přihlédnutím k § 115 a odst. 2 stavebního zákona 

s p o l e č n é  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 

      
“Z ř í z e n í  p ř e c h o d u  p r o  c h o d c e  k m  5 8 , 8 5 0  t r a t i  B r n o -

V e s e l í  n a d  M o r a v o u “ 

Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, 
IČ:70994234 

Zástupce stavebníka:  
SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, IČ:27767442 

Stavba je členěna na: 
Stavba hlavní: 
PS 01 Zřízení přechodu pro chodce 
SO 01 Rekonstrukce železničního svršku 
SO 02 Železniční přechod pro chodce 
SO 03 Rekonstrukce propustku v km 58,842 
SO 04 Elektrická přípojka NN 
 
Stavba vedlejší: 
SO 02 Železniční přechod pro chodce - chodník 

Pozemky pro realizaci stavby: 
Na pozemcích parc.č. 187 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba č.p. 4260, pro dopravu), parc.č. 
188/1 (ostatní plocha, dráha) a parc.č. 569/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bohuslavice 
u Kyjova, obec Kyjov, okres Hodonín. 
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Stručný popis stavby: 
Jedná se o zřízení nového přechodu pro pěší přes dvoukolejnou železniční trať celostátní dráhy 
Veselí nad Moravou – Brno hlavní nádraží v km 58,850, včetně přejezdového zabezpečovacího 
zařízení a pokládku nových závislostních kabelů. Je navrženo zabezpečovací zařízení reléového 
typu s elektronickými doplňky. Kolejové obvody, které budou součástí přejezdové technologie tvoří 
počítače náprav (PCN). Pro anulaci bude využito u PCN směrové výstupy pro anulaci. Ovládání 
zabezpečovacího zařízení bude automatické, jízdou železničních vozidel. Součástí stavby bude i 
nový reléový domek a oprava stávajícího propustku v km 58,842 a vybudování přístupového 
chodníku k železničnímu přechodu. 
 
PS 01  Zřízení přechodu pro chodce 
V rámci tohoto objektu je navrženo zabezpečovací zařízení reléového typu s elektronickými 
doplňky. Přechod bude zabezpečen dvěma výstražníky se dvěma světelnými skříněmi a závorou a 
označen dopravní značkou A32b – „výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“. Vnitřní část 
technologie přejezdu bude umístěna v reléovém domku umístěném v prostoru přejezdu. Kolejové 
obvody, které budou součástí přejezdové technologie, tvoří počítače náprav (PCN). Pro anulaci 
bude využito u PCN směrové výstupy pro anulaci. Ovládání zabezpečovacího zařízení bude 
automatické, jízdou železničních vozidel. Umístění PCN pro spuštění výstrahy na přejezdu je 
počítán na 100 km/hod. Současná rychlost je 80 km/hod. Kategorie přejezdového zabezpečovacího 
zařízení: PZS 3ZBI. Poloha výstražníku je umístěna vždy vlevo komunikace z důvodu zajištění 
bezpečnosti při chůzi chodce tzn. aby, chodec blížící se k přechodu viděl na světelnou skříň. 
Součástí objektu je společná přístrojová skříň SSP a kabelizace mezi ní a novým reléovým 
domkem. Dále bude provedena nová kabelizace podzemním vedením uloženým v drážním tělese 
mezi PB4, PB8 a PB1, PB5, tj  od km 57,680 do cca km 60,030. Kabely budou uloženy z části ve 
stávajících kabelových trasách. 
Reléový domek (RD) bude tvořen jednoduchou ocelovou konstrukcí s opláštěním sendvičovými 
stěnami se sedlovou sklolaminátovou střechou. Objekt bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 
2,95 x 1,96 m a výšce 3,04 m. Objekt RD bude osazen na ploše z betonových panelů (2x 
2000x1000 mm). Přístupový chodník k RD bude zpevněn štěrkodrtí.  
 
SO 01  Rekonstrukce železničního svršku 
Rekonstrukce železničního svršku je navržena v délce 20 m (km 58,838 – 58,858) v obou kolejích. 
Koleje jsou vedeny v přímé osové vzdálenosti 4,1 m, klesají ve směru rostoucí kilometráže. Budou 
použity kolejnice tv. R65 na betonových pražcích, kolejové lože v tloušťce 0,35 m. Kolej je 
bezstyková, po podbití kolejí ASP a dosypání kolejového lože do požadovaného profilu bude 
v kolejích zřízena bezstyková kolej. 
 
SO 02  Železniční přechod pro chodce  
Tento objekt  řeší vybudování nového dvoukolejného přechodu pro pěší v km 58,850 (P8483)jako 
stavbu hlavní a navazující části komunikace pro pěší vně obou kolejí jako stavbu vedlejší. 
Železniční přechod bude pouze pro pěší. Bude zřízena nová přechodová celopryžová přejezdová 
konstrukce se závěrnou zídkou tvaru T včetně ochranných náběhů. V mezikolejovém prostoru bude 
provedena betonová zámková dlažba. Šířka přejezdu (přechodu) bude 2,7 m, úhel křížení bude 90º. 
Komunikace pro pěší je navržena v šířce 2,0 m (resp. včetně obrubníků 2,2 m) z betonové zámkové 
dlažby prodloužení přejezdové (přechodové) konstrukce. Délka přejezdové konstrukce mezi 
závorovými břevny bude 13,280 m. 
Komunikace pro chodce (vedlejší stavba) bude navazovat na přechodovou konstrukci vně obou 
kolejí v šířce 2,0 m (resp. 2,2 m včetně obrubníků) a pokračovat ve směru souběžném s tratí v šířce 
1,5 m (resp. 1,7m včetně obrubníků) s plynulým navázáním na stávající komunikaci zpevněnou drtí. 
Vztaženo k závěrným zídkám pryžové přejezdové konstrukce je navržena komunikace pro pěší  
z betonové zámkové dlažby na délce 19 m vpravo trati a 31 m vlevo trati a lemované betonovým 
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obrubníkem. Příčný sklon chodníku je navržen max. 2%. Odvedení srážkových vod z chodníku na 
přilehlý terén bude zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace pro pěší.  
Vně výstražníků bude na chodníku provedeno bezpečnostní a varovné značení reliéfní dlažbou dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Pro zvýšení bezpečnosti bude souběžně s tratí a v úrovni závorových 
břeven osazeno po obou stranách trati zábradlí. 
 
SO 03  Rekonstrukce propustku v km 58,842 
Stávající stav 
Jedná se o trubní propustek DN 600 mm, který převádí dešťové vody ze zpevněného příkopu podél 
koleje č. 2 pod oběma kolejemi do zpevněného příkopu podél koleje č.1. Po převedení jsou dešťové 
vody z obou příkopů odvedeny do přilehlé vpusti. Propustek je tvořen 8 hranatými troubami DN 
600 mm. Na propustku není díky zpevněným příkopům dodržena šířka štěrkového lože. 
Nový stav 
Dojde k výměně trub za nové železobetonové patkové DN 800 mm. Na vtoku a výtoku budou 
zřízeny revizní šachty s uzamykatelnými poklopy. Koryto stávajících zpevněných příkopů bude do 
těchto šachet při zaústění směrově upraveno. Stavební úpravy hlubokou (horskou) vpust 
nezasáhnou. Vzdálenost rubu šachet od osy koleje je navržena 2,5 m. 
 
SO 04  Elektrická přípojka NN 
Předmětem SO 04 je vybudování 3-fázové elektrické přípojky NN pro napojení technologie nového 
PZS přechodu pro chodce v km 58,850. Přípojka bude začínat v nové kabelové skříni HDS v pilíři 
situovaném na hranici drážního pozemku parc.č. 188/1, která je součástí samostatného projektu 
provozovatele distribuční soustavy. Elektrická přípojka bude provedena kabelem CYKY-J 4x10 
mm2 uloženým v zemi v korundové chráničce v hloubce 70 cm v samostatném výkopu a 
ukončeným v elektroměrové skříni RE, která bude součástí nové společné přístrojové skříně pro 
přejezdy SSP umístěné u nového reléového domku (RD) přechodu pro chodce v km 58,850 
(P8483). Ve skříni RE bude před fakturačním elektroměrem osazen jistič 3x13A charakteristiky B. 
Z elektroměrové skříně RE bude kabelem CYKY-J 4x10 mm2 napojena skříň jističů RJ, která bude 
rovněž součástí nové společné přístrojové skříně SSP. Ve skříni jističů RJ bude na vývodu pro 
napájení technologie RD umístěn přepínač sítí, jistič 3x13A charakteristiky B s vypínací spouští a 
1.stupeň přepěťové ochrany. Pro možnost napájení RD z nezávislého zdroje (dieselagregátu) bude 
z boku společné skříně SSP instalována přívodka 32A/415V (3P+N+PE). Společná přístrojová skříň 
SSP a kabely mezi ní a novým RD jsou řešeny v rámci PS 01. 

Podle ustanovení § 94p stavebního zákona stanoví Drážní úřad pro umístění stavby tyto 
podmínky: 

Železniční přechod pro pěší označený P8483, včetně chodníku mezi výstražníky, bude umístěn 
v žkm 58,850 celostátní dráhy železniční  trati Brno hl.n. – Veselí nad Moravou na pozemku parc.č. 
188/1 v k.ú. Bohuslavice u Kyjova.  
Stavba vedlejší – chodníky mimo výstražníky budou umístěny na pozemcích parc.č. 188/1 a 569/1 
v k.ú. Bohuslavice u Kyjova.  
Přesné umístění přechodu a navazujících chodníků bude dle tabulky vytyčovacích bodů, která je 
součástí stavebního objektu SO 01 a SO 02 a je uvedena na výkrese č. 1-04 Situace – vytyčovací 
body – železniční přechod km 58,850. 
Kabelizace podzemním vedením uloženým v drážním tělese mezi PB4, PB8 a PB1, PB5, tj  od km 
57,680 do cca km 60,030, bude uložena z části ve stávajících kabelových trasách a z části v nové 
trase na pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Bohuslavice u Kyjova 
Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude umístěna v novém reléovém domku o 
půdorysných rozměrech 2,95 x 1,96 m a výšce 3,04 m, který bude umístěný na pozemku parc.č. 
188/1 v k.ú. Bohuslavice u Kyjova. 
 



 

4 / 16 

Vytyčovací body reléového domku: 
Číslo bodu Y X Z 

1 562557,271 1181031,381  
2 562557,571 1181028,396  
3 562559,561 1181028,597  
4 562559,261 1181031,581  

 
Sloupy výstražníků budou umístěny na pozemku parc.č. 188/1 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. 
Bohuslavice u Kyjova, ve vzdálenosti 4,6 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na osu koleje). 
Vytyčovací body osy stožáru výstražníků: 
výstražník Číslo bodu Y X Z 

„C“ 10 562546,198 1181018,465  
„D“ 5 562560,033 1181013,962  

 
1. Stavba bude umístěna podle dokumentace zpracované firmou SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 

4063/4,  69501 Hodonín, IČ:27767442 pod arch.č. 1603130-11 v listopadu 2018 a ověřené 
Drážním úřadem ve společném řízení. 

2. Budou splněny podmínky závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Kyjov, odbor 
životního prostředí a územního plánování,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1 pod 
sp.zn.: OŽPÚP12975/2018/710, .č.j.: OŽPÚP54715/18/710 dne 14. srpna 2018_ 

3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník 
musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, 
které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností 
v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zeměměřičství“). Doklad o vytýčení stavby je jedním z podkladů pro vydání 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

4. Výstražníky a dopravní značky A32a budou umístěny v souladu s požadavky TP65 Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

Podle ustanovení § 94p stavebního zákona stanoví Drážní úřad pro provedení stavby tyto 
podmínky: 

5. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 
4063/4,  69501 Hodonín, IČ:27767442 pod arch.č. 1603130-11 v listopadu 2018 a ověřené 
Drážním úřadem ve společném řízení. Společné povolení se nevztahuje na objekty zařízení 
staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

6. 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“), požadavky 
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ (TSI CCT)  a 
ustanoveními stavebního zákona 

7. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 
stavebního zákona. 

8. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 

9. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

10. 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. 
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11. 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. 

12. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Stavebník zajistí, aby při její 
realizaci bylo zabezpečeno 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. 

13. 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. 

14. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, 
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen „vedení). Přesné 
polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště 
musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se pře provádění prací podzemní 
vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno 
skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující 
poškození nadzemních a podzemních vedení. 

15. 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. 

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

17. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský 
dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 

19. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména 
ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost 
k sousedství a dále ohlásit Drážnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

20. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být 
zajištěny ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen 

21. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, 
k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti 
technického vybavení a požárním zařízením. 

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

23. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 
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24. 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 provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. 

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

26. Při realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy i osob 
zajišťujících jejich provoz 

27. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v noční době. 

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

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

30. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření  k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území.  

31. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem 
projednané a schválené přístupové cesty. 

32. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních  vleček 
o zahájení stavebních prací.  

33. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány 
údaje týkající se provádění stavby, a o ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby 
předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. 

34. 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. 

35. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů v rozsahu týkajících se povolované stavby:  

35.1. Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  
Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 – závazné stanovisko č.j.: 72075/2017-
8201-OÚZ-BR ze dne 23.1.2017 

35.2. Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Hodonín, dopravní inspektorát,  Svatopluka Čecha 7/,  60200 Hodonín – stanovisko č.j.: 
KRPB-55959-1/ČJ-2018-060606 ze dne 8.3.2018 

35.3. Městský úřad Kyjov, odbor správních a dopravních agend,  Masarykovo náměstí 30/1,  
69701 Kyjov 1,  - závazné stanovisko dle § 94j odst.2 stavebního zákona č.j.: OSDŽA 
12996/19/348 ze dne 22.2.2019 

35.4. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 
Kyjov 1,  - vyjádření č.j.: OŽPÚP20812/18/256 ze dne 24.4.2018 

35.5. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování,  Masarykovo 
náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1,  - koordinované závazné stanovisko č.j.: 
OŽPÚP85285/18/ozp_sek ze dne 30.11.2018 

36. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření vlastníků technické a 
dopravní infrastruktury v rozsahu týkajících se povolované stavby: 

36.1. Město Kyjov,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov, IČ:00285030 – stanovisko č.j.: 
OM18755/18/189 ze dne 9.3.2018 

36.2. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
vyjádření zn.: E7456-16289867 ze dne 28.11.2018 



 

7 / 16 

36.3. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
souhlas se stavbou v OP zn.: M49992-16294005 ze dne 12.12.2018 

36.4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, 
IČ:04084063 – vyjádření č.j.: 774759/18 ze dne 27.11.2018 

36.5. GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 – vyjádření zn.: 
5001829898 ze dne 4.12.2018 

36.6. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, 
IČ:49454544 – stanovisko zn.: 2/T/18/4456 ze dne 27.11.2018 

36.7. itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 – vyjádření č.j.: 
16/005150-A ze dne 11.12.2018 

36.8. ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 – souhrnné 
stanovisko č.j.: 1201808083 ze dne 11.5.2018 

37. 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. 

38. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6-ti měsíců. 
Zkušební provoz bude ukončen nejpozději do 31. prosince 2020. 

39. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad podle Prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

40. Stavebníkem bude k žádosti o kolaudační souhlas doložen doklad podle předpisů o splnění 
požadavků na konstrukční a provozní podmínky a splnění technických specifikací o 
propojenosti evropského železničního systému. 

41. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu  užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí 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. 

42. 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. 

43. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. června 2020. 

Účastníci řízení: 

Podle § 94k písm a) stavebního zákona - stavebník 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, 

IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, 
IČ:27767442 

Podle § 94k písm b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn: 
 Město Kyjov,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov, IČ:00285030 
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Podle § 94k písm c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na které má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k tomuto pozemku: 
 Město Kyjov,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov, IČ:00285030 
 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, IČ:49454544 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 

 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 

Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, 
IČ:27767442 podal dne 27. listopadu 2018 žádost o vydání společného povolení 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 v této věci společné územní a stavební řízení.  

Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
přerušeno usnesením č.j.: DUCR-4644/19/Nv ze dne 24. ledna 2019 současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-4646/19/Nv ze dne 24. ledna 2019. Zástupce stavebníka 
podklady průběžně doplňoval a dne 15. dubna 2019 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.  

Závazné stanovisko ke společnému povolení stavebního záměru bylo vydáno v souladu s 
ustanovením § 96b ve spojení s § 15 odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu 
Městským úřadem Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování,  Masarykovo náměstí 
30/1,  69701 Kyjov 1,  pod sp.zn.: OŽPÚP12975/2018/710, .č.j.: OŽPÚP54715/18/710 dne 
14.8.2018.  

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

 Doklad o vlastnictví, který si obstaral drážní úřad výpisem z katastru nemovitostí dálkovým 
přístupem dne 16.4.2019 

 Plná moc pro zastupování č.j.: 19730/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 6.12.2017 
 Plán kontrolních prohlídek 
 Souhlas dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci – Město Kyjov,  Masarykovo 

náměstí 30/1,  69701 Kyjov, IČ:00285030,  
 Výzkumný Ústav železniční a.s., Novodvorská 1698, 142 01 Praha - Dílčí stanovisko ověření 

pro subsystém řízení a zabezpečení (TSI CCT) č.: 1714/8.6/SG/2017/CCT/CS/3225 ze dne 
7.3.2019 

 Drážní úřad – rozhodnutí č.j.: DUCR-2377/17/De ze dne 12.1.2017 
 Přidělení identifikačního čísla žel.přejezdu č.j.: 26525/2018-OŘ BNO/ST  Bcv-Kr ze dne 

19.11.2018 
 Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování,  Masarykovo náměstí 

30/1,  69701 Kyjov 1,  - závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona sp.zn.: 
OŽPÚP12975/2018/710, .č.j.: OŽPÚP54715/18/710 ze dne 14.8.2018 
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 Městský úřad Kyjov, odbor správních a dopravních agend,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 
Kyjov 1,  – závazné stanovisko dle § 94j odst.2 stavebního zákona, č.j.: OSDŽA 
12996/19/348 ze dne 22.2.2019 

Stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,  Žerotínovo náměstí 3/5,  

60182 Brno,  - vyjádření z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí č.j.: JMK 
47686/2017 ze dne 27.3.2017 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,  Žerotínovo náměstí 3/5,  
60182 Brno,  - stanovisko k možnosti existence významného vlivu na lokality soustavy 
Natura 2000, č.j.: JMK 48105/2017 ze dne 10.4.2017 

 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  
Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 – závazné stanovisko č.j.: 72075/2017-8201-
OÚZ-BR ze dne 23.1.2017 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, 
dopravní inspektorát,  Svatopluka Čecha 7/,  60200 Hodonín – stanovisko č.j.: KRPB-55959-
1/ČJ-2018-060606 ze dne 8.3.2018 

 Městský úřad Kyjov, odbor správních a dopravních agend,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 
Kyjov 1,  - vyjádření č.j.: OSDŽA 19475/18/348 ze dne 12.3.2018 

 Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1,  
- vyjádření č.j.: OŽPÚP20812/18/256 ze dne 24.4.2018 

 Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování,  Masarykovo náměstí 
30/1,  69701 Kyjov 1,  - koordinované závazné stanovisko č.j.: OŽPÚP85285/18/ozp_sek ze 
dne 30.11.2018 

 Městský úřad Kyjov, odbor majetku,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1,  - 
rozhodnutí o povolení zřízení přechodu č.j.: OM 7409/15/290 ze dne 9.2.2015 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín,  třída bratří Čapků 
3/,  69503 Hodonín 3,  - závazné stanovisko ev.č.: HSBM-2-35-4/5-POKŘ-2018ze dne 
27.11.2018 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v brně, jeřábkova 4, 602 00 Brno 
– sdělení č.j.: KHSJM 61226/2018/HO/HOK ze dne 8.11.2018 

Vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury , účastníků řízení a daší doklady: 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 

vyjádření zn.: E7456-16289867 ze dne 28.11.2018 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 

souhlas se stavbou v OP zn.: M49992-16294005 ze dne 12.12.2018 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 – 

vyjádření č.j.: 774759/18 ze dne 27.11.2018 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 – vyjádření zn.: 

5001829898 ze dne 4.12.2018 
 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, IČ:49454544 – 

stanovisko zn.: 2/T/18/4456 ze dne 27.11.2018 
 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 – vyjádření č.j.: 

16/005150-A ze dne 11.12.2018 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 – souhrnné stanovisko 

č.j.: 1201808083 ze dne 11.5.2018 
 Město Kyjov,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov, IČ:00285030 – stanovisko č.j.: 

OM18755/18/189 ze dne 9.3.2018 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno – 

vyjádření č.j.: 3402/2018-Jih ze dne 26.3.2018 
 Vyjádření vlastníků sítí, kteří nejsou stavbou dotčeni – NET4GAS, s.r.o., T-Mobile Czech 

republik a.s., Vodafone Czech republik a.s., České radiokomunikace a.s.,  
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 Jaroslav Melíšek M.O.S., Poděbradská 56/186, 198 00 Praha, IČ: 48022306 – stanovisko 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Smlouvy s. 
 Město Kyjov,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov, IČ:00285030 – č.j.: E617-S-

3362/2018 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 

smlouva o připojení č. 12353153 
 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 

Hodonín, IČ:27767442 pod arch.č. 1603130-11 v listopadu 2018, hlavní inženýr projektu Ing. 
Petr Szabo, č.autorizace ČKAIT 1200532.  
Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace.  
Stavební část: ing. ing. Karel Smolík (č.autorizace ČKAIT 1200591) 
 Ing. Ladislav Dorazil (č.autorizace ČKAIT 1201564) 
Statika Ing. Petr Vachutka (č.autorizace ČKAIT 1201129) 
Trakční a energetická zařízení Ing. Jan Slivka (č.autorizace ČKAIT 1201154) 
Technologická část: Ing. Petr Szabo, (č.autorizace ČKAIT 1200532) 
 

Drážní úřad po přezkoumání podané žádosti, dalšího doplnění žádosti a výše uvedených 
dokladů dospěl k názoru, že podaná žádost obsahuje náležitosti uvedené v § 94l stavebního zákona. 

Dále bylo Drážním úřadem přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek 
technické specifikace interoperability (TSI) subsystému „Řízení a zabezpečení“ (TSI CCT). 
K tomuto účelu bylo mimo jiné doloženo dílčí stanovisko Výzkumného Ústavu železniční a.s. o 
ověření výše jmenovaného subsystému. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony 
v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu,  jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) 
a d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o 
zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního 
záměru. 

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR- 20849/19/Nv ze dne 18. dubna 2019) účastníkům 
řízení, kteří mu byli známí a dotčeným orgánům pokračování řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná 
vyhláška byla zveřejněna na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, dále na 
úřední desce Městský úřad Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1. Rozhodující pro běh 
lhůty bylo vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu v termínu od 23.dubna 2019 do 9. května 2019. 

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil Drážní úřad podle  
§ 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň Drážní úřad 
upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit 
nejpozději do 15 dní od doručení oznámení č.j. DUCR- 20849/19/Nv, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Této možnosti žádný z účastník řízení a dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil. 

Po uplynutí lhůty k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a podání námitek 
účastníků řízení Drážní úřad dopisem č.j.: DUCR-29140/19/Nv ze dne 31. května 2019 oznámil 
veřejnou vyhláškou ukončení dokazování a současně vyzval v souladu s ustanovením dle § 36 odst. 
3 správního řádu účastníky řízení k seznámení se s podklady pro rozhodnutí, k tomu jim stanovil 
přiměřenou lhůtu. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické úřední desce a úřední desce 
Drážního úřadu, dále na úřední desce Městský úřad Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1,  69701 
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Kyjov 1. Rozhodující pro běh lhůty bylo vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu v termínu od 31. 
května 2019 do 17. června 2019. Této možnosti žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě 
nevyužil. 

Z hlediska Územního plánu – vychází se ze závazného stanoviska dle § 96b obecného úřadu, 
které vydal Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování,  Masarykovo 
náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1,  pod sp.zn.: OŽPÚP12975/2018/710, .č.j.: OŽPÚP54715/18/710 dne 
14. srpna 2018., ve kterém odbor územního plánování přezkoumal stavební záměr podle § 96b odst. 
3 stavebního zákona, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, vydanou územně plánovací 
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a určil, že stavební záměr je 
přípustný. 

Stavební záměr se nachází na pozemcích v zastavěném území k.ú. Bohuslavice u Kyjova, 
které jsou v Územním plánu Kyjov zařazeny do ploch PRO DOPRAVU s podrobnějším účelem 
využití stanoveným funkčním typem DZ - DRÁŽNÍ DOPRAVA a funkčním typem PV - PLOCHY 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Podmínky využití ploch drážní dopravy jsou: 
Hlavní využití – jsou plochy dopravní infrastruktury sloužící pro situování staveb a zařízení 

drah.  
Přípustné využití – plochy obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť 

a doprovodné zeleně, zařízení pro drážní dopravu, např. stanice, zastávky, nástupiště a přístupové 
cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov, 
protihluková opatření, dopravní a technická infrastruktura, nadchody a podchody. 

Nepřípustné využití – činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití. 
Podmíněně přípustné využití – pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení (např. 

restaurace, stravování, ubytování) a komerci za podmínky, že nedojde k omezení hlavního využití a 
bezpečnosti provozu a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku, pozemky staveb a 
zařízení výroby a skladování a dále výroby netovárního charakteru (např. řemeslná drobná výroba, 
výrobní služby) za podmínky že nedojde k omezení hlavního využití a bezpečnosti provozu 

Podmínky využití ploch veřejných prostranství: 
Hlavní využití – plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají 

bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách. 
Přípustné využití – pozemky náměstí, návsi, ulic s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb 

pěších, zastávky a zálivy hromadné dopravy, cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové plochy, 
dětská hřiště, pozemky související sídelní zeleně, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. 

Nepřípustné využití – činnosti, děje a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu 
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. 

Podmíněně přípustné využití – zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, 
bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, 
občerstvení s venkovním posezením, tržiště, apod.) za podmínky, že svou funkcí a 
architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného prostoru, podzemní garáže za 
podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz a nevytvoří dopravní závadu. 

 
Navrhovaný záměr svým charakterem odpovídá podmínkám pro využití, které pro tyto plochy 

stanovuje ÚP Kyjov a je v souladu s platným Územním plánem města Kyjov. 

Předmětný záměr je v podrobnosti rozlišení funkčních ploch, regulativů, koncepcí a širších 
vztahů v souladu s  cíli a úkoly územního plánování. 

Drážní úřad posoudil záměr žadatele podle § 94o odst. 1 stavebního zákona: 

a) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních  předpisů,  

Záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
zejména s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
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opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Navržená stavba nevyžaduje nové posouzení požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 

b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu 
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: 

Stavba je v souladu se zájmy vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavbou budou 
zachovány stávající poměry v území. 

Technologie železničního přejezdu (přechodu pro pěší) bude na stávající technickou infrastrukturu 
napojena přípojkou NN, která je v předstihu řešena související stavbou „Bohuslavice, příp. NN, 
SŽDC“, jejímž stavebníkem je E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151, 370 49 
České Budějovice. Přípojka NN, SŽDC  bude ukončena v kabelové skříni HDS v majetku E.ON 
Distribuce a.s. Z tohoto odběrného místa bude napojena vnitřní přípojka NN technologie žel. 
přejezdu, která bude ukončena v novém rozvaděči RE. 

Připojení na dopravní infrastrukturu v obci je řešeno novými chodníky vedoucími od nově 
zřizovaného přechodu přes železnici, a které budou napojeny na stávající místní komunikace v obci.  

c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě 
s výsledky řešení rozporů: 

Stavba je umístěna v souladu se stanovisky dotčených orgánů doložených k žádosti. Stanoviska 
dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Drážní úřad ověřil podle § 94o odst. 2 stavebního zákona: 

a) zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na stavbu 

Žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 94l stavebního zákona, § 7a vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace stavby je zpracovaná v souladu s přílohou č. 10 
 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

Stavba splňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb. 

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včetně vybudování technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného pro řádné užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 
předpisem. 

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících pozemních komunikacích a po železnici z žst. Kyjov a 
žst. Nemotice.  

c) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby 

Před uvedením stavby do trvalého provozu Drážní úřad stanovil v podmínkách tohoto rozhodnutí 
zkušební provoz pro ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby podle projektové 
dokumentace. Kladné vyhodnocení zkušebního provozu bude jedním z podkladů doloženým 
k žádosti o kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. 

Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem  
dne 16.dubna 2019, který si Drážní úřad obstaral sám. K dotčeným pozemkům, které stavebník 
nevlastní sám, předložil souhlas s umístěním stavebního záměru dle § 184a stavebního zákona. 

Při stanovování podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad primárně vycházel z podkladů 
předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené ve 
stavebníkem předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do 
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výrokové části tohoto rozhodnutí v bodě č. 35. Projektová dokumentace byla zpracována dle 
stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů. 

Podmínkám uvedených ve stavebníkem předložených vyjádření účastníků řízení bylo 
vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla 
ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami č. 14, 15, 16 a 22 ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí. Konkrétním podmínkám jednotlivých vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury pak bylo Drážním úřadem vyhověno individuálně, a to na základě míry jejich 
možného dotčení ve vztahu k umístění a realizaci stavby a jsou uvedeny ve výrokové části pod 
bodem č. 36 tohoto rozhodnutí. 

K záměru stavby „Zřízení přechodu pro chodce v km 58,850 trati Brno-Veselí nad Moravou“ 
bylo vydáno Krajským úřadem jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo 
náměstí 3/5, 601 82 Brno, vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí pod č.j.: JMK 
47686/2017 ze dne 27.3.2017, ze kterého vyplývá, že záměr svým charakterem a umístěním 
nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví a proto není nutné jej podrobit 
zjišťovacímu řízení podle podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud jde o požadavky na uvádění do provozu uvedené v Prováděcím nařízení Komise (EU) 
č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o přijetí společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm.a) směrnice Evropského parlamentu a rady 
2004/49/ES, dospěl Drážní úřad k závěru, že k žádosti o kolaudační souhlas musí být předloženo 
osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 
písm.a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES (viz bod č. 39 výrokové části tohoto 
rozhodnutí). 

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází na celostátní dráze a k projektové 
dokumentaci bylo vydáno dílčí stanovisko o ověření subsystému „Řízení a zabezpečení“, bude 
nutno, aby stavebník ke kolaudačnímu souhlasu doložil ověření o splnění základních požadavků na 
konstrukční a provozní podmínky a splnění technických specifikací propojenosti evropského 
železničního systému. Z tohoto důvodu byla Drážním úřadem stanovena podmínka č. 40 ve 
výrokové části tohoto rozhodnutí.  

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k písm e) 
stavebního zákona –osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno: 

k.ú. Bohuslavice u Kyjova, obec Kyjov, okres Hodonín: 

Pozemky parc.č. 188/6, 3/18, 598/1, 1332, 1657/30, 177, 176, 174, 157, 159, 156/1, 189, 156/10, 
156/11, 156/4, 155, 154, 578, 153/3, 153/5, 579, 582, 584, 3/4, 3/3, 3/12, 3/13, 585, 586, 3/14, 3/16, 
563/1, 589/1, 595/5, 595/4, 597, 3/19, 3/22, 102, 596, 598/2, 3/1, 3/21, 3/24, 600, 603, 3/23, 213, 
734, 733, 730, 621, 623, 624, 188/3, 732, 627/4, 625, 569/1, 627/3, 1312, 188/2, 628, 188/4, 665/1, 
629, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 189, 731, 631, 1337/1, 1308/3, 1308/2, 1306/2, 1331/9, 1331/5, 
1329/1, 1329/2, 1329/3, 1314/1, 1329/4, 1314/3, 1329/5, 1329/7, 1329/6, 1329/10, 1329/8, 1329/9, 
1329/11, 1329/12, 1329/13, 1328, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/6, 1669/7, 1669/4, 1669/5, 
1329/29, 1657/3, 1329/28, 1330/121, 1330/133, 1330/118, 1330/134, 1330/114, 1330/148, 
1330/113, 1330/132, 1329/39, 1657/2, 1329/40, 1329/41, 1329/46, 1329/47, 1329/48, 1329/49, 
1329/50, 1329/51, 1329/52, 1329/53, 1329/54, 1329/55, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/10, 1657/11, 
1657/12, 1657/13, 1657/14, 1657/15, 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/19, 1657/5, 1657/20, 
1657/21, 1657/22, 1657/23, 1657/24, 1657/25, 1657/26, 1657/27, 1657/28, 1657/29, 1657/6 

Budovy na pozemcích parc.č. 146, 154, 157, 180, 627/5, 627/6, 628, 630, 719, 723, 724, 738, 581, 
583, 587, 588, 596, 599, 604, 606, 607, 608, 609, 611, 613, 614, 615, 617, 619, 621, 623 
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Drážní úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani 
dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem 
na poměrně velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či 
jiných práv jejich vlastníků a dalších osob (přičemž Drážní úřad zohlednil i další nemovitosti než 
jen nemovitosti bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od 
povolované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit 
takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec. 

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá 
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného 
územního a stavebního řízení.  

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je 
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu 
s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními 
právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že 
předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, 
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 
předpisem. 

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad 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 správního 

řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným 
u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 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. 

 Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad 

  
„Otisk úředního razítka“  Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
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obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže 
stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit 
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví 
běh lhůty platnosti společného povolení. 

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 10 000,- Kč. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 

Toto rozhodnutí 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. 

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Na úřední desce Městský úřad Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník:  
Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona – doručuje se jednotlivě: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, 

IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, 
IČ:27767442 

 Město Kyjov,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov, IČ:00285030 
 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, IČ:49454544 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 

podle § 94k písm. e) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí – doručuje se veřejnou 
vyhláškou: 

k.ú. Bohuslavice u Kyjova, obec Kyjov, okres Hodonín 

Pozemky parc.č. 188/6, 3/18, 598/1, 1332, 1657/30, 177, 176, 174, 157, 159, 156/1, 189, 156/10, 
156/11, 156/4, 155, 154, 578, 153/3, 153/5, 579, 582, 584, 3/4, 3/3, 3/12, 3/13, 585, 586, 3/14, 3/16, 
563/1, 589/1, 595/5, 595/4, 597, 3/19, 3/22, 102, 596, 598/2, 3/1, 3/21, 3/24, 600, 603, 3/23, 213, 
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734, 733, 730, 621, 623, 624, 188/3, 732, 627/4, 625, 569/1, 627/3, 1312, 188/2, 628, 188/4, 665/1, 
629, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 189, 731, 631, 1337/1, 1308/3, 1308/2, 1306/2, 1331/9, 1331/5, 
1329/1, 1329/2, 1329/3, 1314/1, 1329/4, 1314/3, 1329/5, 1329/7, 1329/6, 1329/10, 1329/8, 1329/9, 
1329/11, 1329/12, 1329/13, 1328, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/6, 1669/7, 1669/4, 1669/5, 
1329/29, 1657/3, 1329/28, 1330/121, 1330/133, 1330/118, 1330/134, 1330/114, 1330/148, 
1330/113, 1330/132, 1329/39, 1657/2, 1329/40, 1329/41, 1329/46, 1329/47, 1329/48, 1329/49, 
1329/50, 1329/51, 1329/52, 1329/53, 1329/54, 1329/55, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/10, 1657/11, 
1657/12, 1657/13, 1657/14, 1657/15, 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/19, 1657/5, 1657/20, 
1657/21, 1657/22, 1657/23, 1657/24, 1657/25, 1657/26, 1657/27, 1657/28, 1657/29, 1657/6 

Budovy na pozemcích parc.č. 146, 154, 157, 180, 627/5, 627/6, 628, 630, 719, 723, 724, 738, 581, 
583, 587, 588, 596, 599, 604, 606, 607, 608, 609, 611, 613, 614, 615, 617, 619, 621, 623 

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2  správního řádu – oznámení bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Zveřejnění 
na úřední desce Městského úřadu Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1,  

Dotčené orgány – doručuje se jednotlivě datovou schránkou: 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,  Žerotínovo náměstí 3/5,  

60182 Brno,  
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín,  třída bratří Čapků 

3/,  69503 Hodonín 3,  
 Městský úřad Kyjov,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1,  
 Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 Kyjov 1,  
 Městský úřad Kyjov, odbor správních a dopravních agend,  Masarykovo náměstí 30/1,  69701 

Kyjov 1,  
 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  

Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, 

dopravní inspektorát,  Svatopluka Čecha 7/,  60200 Hodonín 

Na vědomí: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,  Kounicova 26/,  

61143 Brno, IČ:70994234 
 
Spis 
 

http://www.ducr.cz/
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