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

Sp. zn.: MO-SDO0416/18-11/Vi V Olomouci dne 22. ledna 2019 
Č. j.: DUCR-3814/19/Vi Telefon: +420 972 741 315 (linka 212) 
Oprávněná úřední osoba: Vilímková Bronislava E-mail: vilimkova@ducr.cz 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
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 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: 

      
Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava - Kylešovice“ 

V rozsahu: 
PS 01 – Kontejnerová trakční měnírna 
SO 11 – Trolejové vedení 
SO 12 – Trakční vedení 
SO 16 – Uzemnění KTM a TS       

 

Umístění stavby: 
na pozemích p.č. 1806/1 (vodní plocha – koryto vodního oku přirozené nebo upravené), 655/1 
(ost. plocha – manipulační plocha), 2758/14 (ost. plocha – ost. komunikace),  624/4 (ost. 
plocha – ost. komunikace), 625/1 (zahrada) , 623 (zahrada), 3206/2 (ost. plocha – ost. 
komunikace), 2759/24 (ost. plocha – silnice), 2759/23 (ost. plocha – silnice), 3206/1 (ost. 
plocha – ost. komunikace), 617/1 (zahrada), 2759/25 (ost. plocha – silnice), 2759/40 (ost. 
plocha – ost. komunikace), 616 (zahrada), 614/2  (ost. plocha – ost. komunikace), 2759/21 (ost. 
plocha – silnice), 3207/1 (ost. plocha – ost. komunikace), 2759/31 (ost. plocha – jiná plocha) 
3207/3 (ost. plocha – ost. komunikace), 2759/32 (ost. plocha – ost. dopravní plocha), 2759/26 
(ost. plocha – silnice), 1135/4 (ost. plocha – ost. dopravní plocha), 1153/194 (ost. plocha – ost. 
dopravní plocha), 1153/111 (ost. plocha - zeleň),  (1153/193 (ost. plocha – ost. komunikace), 
1153/192 (ost. plocha – ost. dopravní plocha), 1153/204 (ost. plocha – ost. komunikace), 
1153/203 (ost. plocha - zeleň), 1153/195 (ost. plocha - zeleň), 2759/27 (ost. plocha – silnice), 
2759/38 (ost. plocha – ost. komunikace), 2759/37 (ost. plocha - zeleň), 610/2 (ost. plocha – ost. 
komunikace), 1825/1 (ost. plocha – ost. komunikace), 2759/28 (ost. plocha – silnice), 607 (ost. 
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plocha – jiná plocha), 2759/17 (ost. plocha – silnice), 2759/29 (ost. plocha – silnice),  606 (ost. 
plocha – ost. komunikace),  2759/34  (ost. plocha – ost. komunikace), 2772/31 (ost. plocha – 
ost. komunikace), 2772/1 (ost. plocha – silnice),  1153/109 (ost. plocha – ost. komunikace), 
1153/110 (ost. plocha - zeleň), 1810/1 (ost. plocha – ost. komunikace), 14 (ost. plocha - zeleň), 
1153/102 (ost. plocha – ost. komunikace), 1153/108 (ost. plocha - zeleň), 1153/85 (ost. plocha 
– ost. komunikace), 1153/29 (ost. plocha – ost. komunikace), 2772/27 (ost. plocha – silnice),  
2772/28 (ost. plocha – silnice),  1153/196 (ost. plocha – ost. komunikace), 1153/7 (ost. plocha 
– ost. komunikace), vše v k.ú.: Kylešovice, obec: Opava, okres: Opava. 
 
Stavebník:  
Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovická 1127/98, 747 06 Opava, IČ: 64610250       
 
Zástupce stavebníka: 
Projekt 2010, s.r.o.,  Ruská 43,  70300 Ostrava - Vítkovice, IČ:48391531 

 

Popis stavby: 
          Záměr stavby se nachází v souvisle zastavěném území města Opavy – Kylešovice, jižně 

od centra města.  Vzhledem k tomu, že nová trolejbusová trať povede po stávajících místních 
komunikacích, je zájmové území definováno ulicemi Bílovická a Hlavní. Stávající 
trolejbusová trať je vedena po ul. Bílovická a je ukončena odbočením do depa  Tbs. Zde 
dojde k napojení nové tratě na stávající trolejové vedení. Konec trasy nově navržené 
trolejbusové linky je situován do prostoru křižovatky za Soukromou střední školou 
podnikatelskou v místě stávající točny autobusů.  

          Pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno Magistrátem města Opavy, odbor výstavby, 
územní rozhodnutí č. j. MMOP 90618/2017 ze dne 15.8.2017, které nabylo právní moci dne 
25.9.2017. 

 
PS 01 – Kontejnerová trakční měnírna 
 
     Stavbou nové kontejnerové měnírny dojde k posílení trakčního výkonu v oblasti Opava - 
Kylešovice a trolejbusové vozovny. 
 
     Přívodní kabel ČEZ Distribuce bude ukončen na měřících transformátorech obchodního 
měření. Odtud bude kabelová propojka do přívodního pole 22kV rozváděče. Pak následuje 
pole s odpínačem a pojistkami pro distribuční transformátor a vývod s vypínačem pro trakční 
transformátor. Rozváděč bude vzduchem izolovaný doplněn nn nádstavbou s ovládacími 
obvody. Skříň obchodního měření bude umístěna do vnější stěny kontejneru přístupné z 
venku. 
     Vývod z pole na suchý trakční transformátor povede přes kabelový prostor a prostupem v 
přepážce na vstupní svorky transformátoru o výkonu 800kVA, 22/0,52kV. 
Stejnosměrný rozváděč 660V bude umístěn u vnější stěny proti vchodovým dveřím do 
kontejneru. Rozváděč je koncipován jako vzduchem izolovaný rozváděč osazený DC 
vypínači a odpojovači. Rychlovypínače používají pro zhášení oblouku vzduchovou zhášecí 
komoru. 
Jako záložní napájení NN bude do kontejnerové měnírny přiveden záložní přívod 230V z 
dieselagregátu, který je instalován v areálu depa. 
Pro měnírenskou část bude vytvořena nová samostatná uzemňovací soustava, na kterou 
budou připojeny všechny neživé části rozvodny. Pro zemní ochranu bude položeno oddálené 
uzemnění, které musí být ve vzdálenosti 15m od ostatních uzemnění. 
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Celá měnírna bude připojena na dálkové ovládání MDPO přes distribuovaný řídicí systém. 
Linka dálkového ovládání bude zakončena ve skříni DXl. Ovládání měnírny bude možné 
dálkově nebo místně. 
 
SO 11 – Trolejové vedení 
 
     Nové trolejové vedení je 2x CU 100 mm² , uchycené na převěsech jako pružné, 
nenapínavé. Nosná síť je zavěšena na nových ocelových trubkových stožárech  s rozpětím  
max. 30 m v párovém nebo jednostranném uspořádání. Pro uchycení troleje v rovném úseku 
bude použito přídavné lano Delta 260mm. Odbočení bude provedeno výhybkami 10° a 20° v 
tahovém provedení. Nosná síť v křižovatce bude provedena nosným lanem nerez Fe 35mm² a 
25mm². Trakční vedení bude provedeno z nekorodujících materiálů - nerez, bronz, plast. 
Na křižovatce s odbočením do depa jsou navrženy 3 elektrické a 3 mechanické výhybky a 3 
křížení. Výhybky 10° a 20° a křížení jsou navrženy v tahovém provedení, s dálkovým 
ovládáním. Systém dálkového ovládání bude kompatibilní se systémem používaný v MDPO, 
a.s., ovládací skříň a lampa bílé barvy bude umístěna na výhybce. Kotvení a nosná síť bude 
uchycena na nové stožáry. 
Pro novou Tbs trať je navrženo 38 ks nových ocelových trubkových stožárů. Hrana nových 
stožárů musí být min. 0,5 m od obrubníku komunikace s ohledem na stávající inženýrské sítě, 
typu C/10, 11, Cos/10 a 1 Im a DIO, 11, Dos/10 a 11 m. Stožáry s VO budou bez víka a 
budou opatřeny dvířky pro VO. Rozvodnice VO je umístěna vně stožáru. Dalších 12 ks 
nových trakčních stožárů je navrženo na výměnu do stáv. základu. Na stávající autobusové 
točně budou nové trakční stožáry umísťovány vně točny. 
Stožáry budou metalizovány a opatřeny nátěrem. Stožáry budou provedeny se záklonem pro 
výložníky - 0,5%, ostatní stožáry - 2% z nadzemní délky ve směru působení tahového 
namáhání. 
 
 
SO 12 – Trakční vedení 

          Pro novou trolejbusovou trať je navržena nová kontejnerová měnírna umístěná u depa Tbs. 
Stávající napájecí kabely, které napájí depo a stávající trať na ul. Bílovecké, jsou ve špatném 
technickém stavu a vedou ze 4 km vzdálené měnírny „Kylešovská“. 
          Z nové měnírny bude napájen nový úsek tratě na ul. Hlavní, depo a část stávající tratě po ul. 
Bílovecké (cca 1,2 km směrem do centra). Z MR bude vyvedeno 5+5 kabelů AHKCY Ix500mm2. 
Kabely povedou ve stávající kabelové trase (směrem do centra). 
         Napájecí bod pro novou trať je navržen na ul. Bílovecké, za stav. točnou Tbs, na stožáru s 
děličem. Napájecí body pro depo a stávající trať budou obnoveny v původních místech na 
stávajících stožárech. 
         Současně s měnírnou bude vybudována i nová trafostanice pro vozovnu. 
         Současně s pokládkou trakčních kabelů bude položena i chránička HDPE 04Omm pro 
optokabel (OpavaNet pro DP). 
 
SO 16 – Uzemnění KTM a TS       

Stavbou nové kontejnerové měnírny s distribučním rozváděčem budou vybudovány i dvě 
uzemňovací sítě a oddálené uzemnění. Uzemnění měnírny a distribuční části musí být navzájem 
izolované a vzdálenost obou soustav by měla být alespoň 2m. Pro zlepšení oddělení obou sítí bude  
použit  makadam. 

Pod kontejnerem bude vytvořena mřížová soustava, která bude připojena na uzemňovací síť 
měnírny. Vlastní uzemňovací síť bude vytvořena ve směru přívodního kabelového vedení 22kV. 
Síť bude vytvořena jako mřížová s pásku FeZn 30x4 doplněná zemními tyčemi. 

Distribuční část bude mít vytvořené vlastní uzemnění tvořené rovněž mřížovou soustavou ze 
zemnícího pásku FeZn 30x4 doplněnou zemními tyčemi. Zemnící síť bude vytvořena v prostoru 
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mezi kontejnerem a vozovkou. Připojení uzemňovací sítě bude kabel pro oddělení obou 
uzemňovacích sítí. 

Oddálené uzemnění bude připojeno k zemní ochraně měnírny kabel položeným ve dvojité 
izolaci (kabel v chráničce). Uzemnění bude položeno podél Otického příkopu. K instalaci 
uzemnění bude využit zemnící pásek FeZn 30x4 a zemnící tyče. Hodnota oddáleného uzemnění 
má být menší než 10Ω. 

Součástí předložené projektové dokumentace je i PS 02 TS 400 V.  
Stavbou kontejnerové měnírny (PS1)  dojde k přesunutí distribučního transformátoru do nově 
vybudovaného kontejneru. Úsekový odpojovač na stožáru zůstane zachován a novou kabelovou 
přípojkou 22kV bude napojena kompletní technologie kontejneru.  
Tento PS není předmětem tohoto stavebního povolení, neboť byl povolen  územním 
rozhodnutím Magistrátu města Opavy, odbor Výstavby č.j. MMOP 90618/2017 ze dne 25.9.2017. 
 

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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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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10. 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. 

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

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

13. Stavební práce nebudou prováděny v noční době. 

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

15. 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. 

16. Stavebník dodrží podmínky stanoviska:  

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. 
KHSMS 57071/2017/OP/HOK ze dne 24.11.2017 

 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko 
č.j. MMOP 133876/2017 ze dne 27.11.2017 

 Magistrát města Opavy, odbor přípravy a realizace investic – vyjádření č.j. MMOP 
122036/2017/16266/2016/PŘI ze dne 31.10.2017 a č.j. MMOP 
46207/2017/16266/2016/PŘI ze dne 24.4.2017 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. – vyjádření č.j. 
SSMSK/2017/29778/JMO ze dne 10.1.2018 

 Technické služby Opava s.r.o. – vyjádření č.j. 365/2017 ze dne 13.1.2017 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 757600/17 ze dne 1.1.2017 

a č.j. 725486/18 ze dne 18.9.2018 
 GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5001614468 ze dne 23.11.2017 
 Opava Net a.s. – vyjádření č.j. 187/17 ze dne 8.11.2017 
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – stanovisko č.j. 

9773/V008761/2018/CH ze dne 20.4.2018 
 České Radiokomunikace a.s. – vyjádření č.j. UPTS/OS/205976/2018  ze dne 

6.11.2017 a č.j. UPTS/OS/202426/2018 ze dne 24.9.2018 
 InfoTel, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. E015357/18 ze dne 27.9.2018 
 ČEZ Distribuce a.s. – stanovisko č.j. 1099686694 ze dne 29.8.2018 a sdělení č.j. 

0100989101 ze dne 19.9.2018 
 

17. 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. 

18. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min. 3 měsíce. 

19. 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 
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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. 

20. 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. 

21. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2026. 

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:  
podle § 109 písm.a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou) 

- Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovická 1127/98, 747 06 Opava, IČ: 64610250 
v zastoupení:  Projekt 2010, s.r.o.,  Ruská 43,  70300 Ostrava - Vítkovice, IČ:48391531 

 
podle § 109 písm. b), c) d) stavebního zákona– vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 
není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho  vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby 
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo stavbě 
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena 
(doručenkou) 

- Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava 
- SEMPRONEMO, s.r.o., Na hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00 Praha 2 
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

- Urbánek Jan Ing., Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- Urbánek Josef, Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- Urbánek Miloš, Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- Urbánková Hana Mgr., Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí 
- Mrůzek František, Bílovická 175/100, Kylešovice, 747 06 Opava 
- Tangler Vladimír, Bílovická 292/104, Kylešovice, 747 06 Opava 
- Bohuslavová Eva, Gudrichova 351/114, Kylešovice, 747 06 Opava 
- Česká telekomunikační infrastrukra a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- OPATHERM a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava 
- OpavaNet a.s., Příčná 2828/10, 746 01 Opava 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládaní s majektkem, odbor ochrany územních zájmů, 

Tychonova 1, 160 01 Praha 
- Povodí Odry s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 
- InfoTel, s.r.o., Novolíšeňská 2678/16, 628 00 Brno - Lišeň 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

- Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava 
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O d ů v o d n ě n í  

 

          Stavebník, Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovická 1127/98, 747 06 Opava, IČ: 
64610250 v zastoupení:  Projekt 2010, s.r.o.,  Ruská 43,  70300 Ostrava - Vítkovice, IČ:48391531 
podal dne 27. srpna 2018 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle 
§ 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Magistrátem města Opavy, odbor výstavby, pod č.j. 
MMOP 73943/2018 dne 20.6.2018. 

          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-51810/18/Vi ze 
dne 13. září  2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-51744/18/Vi ze 
dne 13. září 2018.   Dne 23. listopadu 2018 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti 

          Drážní úřad dne 7. prosince  2018 oznámil  pokračování řízení oznámením veřejnou 
vyhláškou č.j. DUCR-72573/18Vi, ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky. Současně 
Drážní úřad umožnil účastníkům řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s podklady 
rozhodnutí před vydáním stavebního povolení a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů, počínající běžet 
následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek, této možnosti žádný z účastníků nevyužil. 

 
V průběhu  řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 
 Plná moc k zastupování stavebníka 
 Plán kontrolních prohlídek 
 Magistrát města Opavy, odbor výstavby – územní rozhodnutí č.j. MMOP 90618/2017 ze dne 

15.8.2017 
 Magistrát města Opavy, odbor výstavby – souhlasy dle § 15 stavebního zákona č.j. MMOP 

73943/2018 ze dne 20.6.2018 a č.j. MMOP 90137/2018 ze dne 31.7.2018 
 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí – závazné stanovisko č.j. MMOP 

121239/2016 ze dne 26.10.2016 
 Hasičský záchranný sbor  Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. HSOS-6552-

2/2016 ze dne 27.6.2016 
 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 

57071/2017/OP/HOK ze dne 24.11.2017 
 Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko č.j. 

MMOP 133876/2017 ze dne 27.11.2017 
 Magistrát města Opavy, odbor přípravy a realizace investic – vyjádření č.j. MMOP 

122036/2017/16266/2016/PŘI ze dne 31.10.2017 a č.j. MMOP 46207/2017/16266/2016/PŘI 
ze dne 24.4.2017 

 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. – vyjádření č.j. SSMSK/2017/29778/JMO ze dne 
10.1.2018 

 Technické služby Opava s.r.o. – vyjádření č.j. 365/2017 ze dne 13.1.2017 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 757600/17 ze dne 1.1.2017 a č.j. 

725486/18 ze dne 18.9.2018 
 GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5001614468 ze dne 23.11.2017 
 Opava Net a.s. – vyjádření č.j. 187/17 ze dne 8.11.2017 
 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – stanovisko č.j. 

9773/V008761/2018/CH ze dne 20.4.2018 
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 ČEZ Distribuce a.s. – stanovisko č.j. 1099686694 ze dne 29.8.2018 a sdělení č.j. 0100989101 
ze dne 19.9.2018 

 Městský dopravní podnik Opava a.s. – vyjádření č.j. 2018/10/RS/1098 ze dne 9.10.2018 
 Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zákmů – 

závazné stanovisko č.j. 86881/2018-1150-OÚZ-BR, SpMO 2667-946/20189-1150 ze dne 
24.10.2018 

 Povodí Odry s.p. – stanovisko č.j. 12826/923/2/812.06/2016 ze dne 20.9.2016 
 Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, odb. informačních a komunikačních 

technologií – vyjádření č.j. KRPT-61882-48/ČJ-2017-0700It ze dne 27.6.2017 
 České Radiokomunikace a.s. – vyjádření č.j. UPTS/OS/205976/2018  ze dne 6.11.2017 a č.j. 

UPTS/OS/202426/2018 ze dne 24.9.2018 
 ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko č.j. 1201704525 ze dne 20.3.2017 
 InfoTel, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. E015357/18 ze dne 27.9.2018 
 Telco Pro services a.s. – sdělení č.j. 0200808378 ze dne 19.9.2018 
 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Elektroline, K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 

8, vedoucí projektant Ing. Kateřina Švehlová – ČKAIT 1101575. 

 

          Drážní úřad po přezkoumání podané žádosti, dalšího doplnění žádosti a níže uvedených 
dokladů, dospěl k názoru, že podaná žádost obsahuje náležitosti  uvedené v § 110 stavebního 
zákona a současně jsou  splněny požadavky uvedené v § 111  stavebního zákona.           

          Dle územního rozhodnutí č.j. MMOP 90618/2017 ze dne 15.8.2017, které nabylo právní moci 
dne 25.9.2017 a dle § 5 odst. 1 zákona o drahách se jedná o stavbu veřejně prospěšnou. 

          Z výše uvedeného vyplývá, že pro předmětnou stavbu lze podle zákona o vyvlastnění 
odejmou nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo stavbě. Z těchto důvodů a v souladu s § 2 
odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, doložení souhlasu 
k provedení stavebního záměru podle  § 184 a stavebního zákona, která stavebník dokládá podle § 
110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k žádosti o stavební povolení, nebylo Drážním úřadem po 
stavebníkovi vyžadováno.   

 
          Okruh účastníků stavebního řízení   byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. 
Podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona -  vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na 
sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a 
mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena: (veřejnou 
vyhláškou) 
pozemek p.č. 16/2, 17/1, 18/2, 1135/3, 1153/4, 1153/5, 1153/6, 1153/9, 1153/10, 1153/30, 2772/29, 
2772/30, 1153/202, 2759/30, 131, 132, 133, 2759/1, 2759/44, 529/2, 534/10, 534/11, 535/3. 542/1, 
542/2. 548, 564, 565, 573/4, 574, 588/1, 588/4, 589, 590/1, 595/2, 697/1, 605, 634, 635, 636, 637, 
639/2, 639/4,639/5, 640/1, 640/2, 642, 643/3, 643/5, 547, 1826, 2789, 2754/1, 528/1, 540/4, 1825/2, 
2929/1, 2929/2, 610/1, 2751/6, 2761/7, 2759/39, 588/7, 590/6, 590/7, 563/10, 550/2, 2750/2, 
2751/8, 2751/9, 566/1, 566/3, 2749/3, 2754/5, 543/2, 2754/8, 561/1, 561/2, 662/1, 562/2, 569, 570, 
571, 577, 578, 583, 585, 591, 592, 693, 594, 598, 600, 602, 2773/1, 1163/112, 1163/113, 1153/114, 
1153/115,  1163/116, 1153/117, 1153/118,  1153/119, 1153/120, 1153/121, 1153/122, 1153/123, 
1153/124, 1153/128,  1153/129, 1153/130, 1153/131, 1153/132, 1153/133, 1163/134, 
63/135,1153/136, 1153/137, 1153/138, 1153/139, 1163/140, 1153/141, 1153/142,  1163/143, 
1153/144, 1153/145, 1153/146, 1163/148, 1153/160, 1163/153, 1187, 1188, 1191/1. 1192, 1197, 
1199, 1200, 1203, 1212, 1809, 1209/3, 2772/26, 1153/189, 1153/190, 1153/188, 1153/191, 
1153/38, 1153/39, 1153/63, 1163/86, 1153/87, 1153/88,  1163/89, 1153/90, 1153/91, 1153/92, 
1153/93, 1153/94, 1153/96, 1153/12, 1153/24, 29/1, 35, 36, 37, 41, 43/1, 20/1, 22/1, 24/3,  17/2, 
17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 18/3, 18/4, 18/5, 23/2, 1235/2, 1236/3, 1235/4, 1235/5, 1239, 1241/2, 
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1241/3, 1241/4, 19/4, 19/5, 1240/1, 1242/1, 1242/2, 1147/2, 1153/37, 1153/48, 1153/52, 1806/2, 
2769/33, 3207/2, 621, 622, 2759/22, 615, 119,126, 128/1, 130/1, 40, 49, 13, 58, 63, 71, 74, 78, 
83/2, 89, 95, 99/1, 100, 110, 114, 120, 1233/1, 1233/2, 1237, 1238, 1243/1, 1244, 1249, 1251, 
1252, 1255,1261, 1267, 1268, 1274, 1275, 1278, 1280, 1281, 1286/1, 1295/1, 1302, 1305/1, 1306, 
1308, 1311, 1312, 1313/1, 1313/2, 1314, 1539, 1643/2, 1544, 1545, 1547, 1548, 1550, 1552, 1563, 
1557, 1567/1, 1567/2, 1567/3, 1571, 1578/1, 1663/3, 1664/2, 1665, 1666, 1668, 1669/1, 1673, 
1674, 1675, 1681, 1682, 1683, 1686, 1700, 1701, 1702, 1703, 1705, 1706, 1707, 1708/1, 1710, 
1713, 1714/1, 1714/2, 1714/3, 1721, 1724, 1726, 1728, 1730, 1731, 1733, 1742/2, 1743, 1746/1, 
1749, 1750, 1751, 1754, 1765, 1756/2, 1760/1, 1761, 1762, 1768, 1770, 1773, 1811, 1813/1, 1816, 
2772/2, 1243/3, 1567/7, 1301/1, 1301/2, 2772/24, 2772/26, 1718/1, 1566/2, 1767/1, 57/1, 1676/1, 
109/1, 1740/1, 1740/3, 1542/1, 1542/2, 1737/1, 1574/4, 1677/1, 1577/4, 1714/4, 1742/3, 1555/1, 
99/6, 1309/1, 612/1, 612/2, 1141, 1806/40, 2773/9, 2769/35, 2759/36, 2759/43, 2766/6, 2766/7, 
875/206, 2758/1, 1153/106, 618, 619/1, 624/2, 631, 632, 643/1, 643/4, 645, 659, 660/2, 1153/165, 
1221, 1784, 1807, 2777, 2788, 2882, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 1806/6, 1806/7, 1806/8. 1806/9, 
1806/10, 1806/11, 1806/12, 1806/13, 1806/14, 1806/15, 1806/16, 1806/17, 1806/18, 1806/19, 
1806/20, 1806/21, 1806/22, 1806/23, 1806/24, 1806/25, 1806/26, 1806/27, 1806/28, 1806/29, 
1806/30, 1806/31, 1806/32, 1806/33, 1806/34, 1806/35, 1806/36, 1806/37, 1806/38, 1806/39, 
1808/1, 1808/2, 2731, 2757, 1690/1, 660/4, 1806/41, 1806/44, 1135/5, 1153/1, 1153/198, 1153/199, 
1153/200, 1153/201, 1191/2, 1153/97, 1153/99, 1153/101, 1153/103, 1153/104, 1153/107, 1181/2, 
1182, 1153/13, 1153/14, 1153/15, 1153/16, 1153/17, 1153/18, 1153/19, 1153/20, 1153/21, 1153/22, 
1153/23, 1153/25, 1153/26, 1153/27, 1153/28, 648, 654, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 656, 665, 666, 
672, 674/1, 678, 684/6, 684/7, 684/15, 693/1, 693/3, 1824, 655/6, 684/31, 684/32, 620/1, 620/2, 
624/1, 625/2, 614/3, 617/2, 626/1, 614/1, 626/2, 628/2, 630, 626/3, 628/11, 628/13, 628/14, 604, 
603 v katastrálním území Kylešovice, pare. č. 3240/1, 3243/1, 3251/1 v katastrálním územ: Opava-
Předměstí 
Budovy v k.ú. Kylešovice:  č.p. 77, č.p. 988, č.p. 987, č.p. 315, č.p. 582, č.p. 304, č.p. 566, č.p. 90, 
č.p. 292, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 137, č.p. 174, č.p. 3. č.p, 4, č.p. 5, č.p. 479, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 481, č.p. 
985, č.p. 985, č.p. 985, č.p. 995, č.p. 995, č.p. 977, č.p. 25, č.p. 803, č.p. 27. č.p. 28, č.p. 29. č.p. 32, 
č.p. 30, č.p. 1040, č.p. 991, č.p. 81, č.p. 518, č.p, 94, č.p. 664, č.p. 266, č.p. 316, č.p. 602, č.p. 82, 
č.p. 643, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 505, č.p. 91, č.p. 1117, č.p. 607. č.p. 93,  
č.p. 509, č.p. 76, č.p. 500, č.p, 333, č.p. 73, č.p. 72, č.p. 71, č.p. 70, č.p. 69, č.p. 67, č.p. 497, č.p. 66, 
č.p. 63, č.p. 493, č.p. 259, č.p. 61. č.p. 155, č.p. 60, č,p. 51, č.p. 433, č.p. 216, č.p. 49, č.p. 48. č.p. 
179, č.p. 178, č.p. 558, č.p. 376, č.p. 303. č.p. 298, č.p. 207, č.p. 278, č.p, 470, č.p. 437, č.p. 491, 
č.p. 46, č.p. 45, č.p. 44, č.p. 192, č.p. 501, č.p. 43. č.p, 302, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 334, č.p, 881. č.p. 
490, č.p. 36, č.p. 35, č.p. 74, č.p. 64, č.p. 1270, č.p. 222, č.p. 37, č.p. 83, č.p. 297, č.p. 92, č.p. 42, 
č.p. 1402, č.p. 62, č.p. 172, č.p. 613, č.p. 22, č.p. 976, č.p. 976, č.p. 976, č.p. 989, č.p. 990, č.p. 175 
a č.p. 9. 
 

 

Vzhledem tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto 
rozhodnutí podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou  

 

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury  byla 
ochrana jejich zájmů zajištěna všeobecnými podmínkami  ve výrokové části pod body č. 7 a 8  
tohoto rozhodnutí. Konkrétním podmínkám jednotlivých vlastníků sítí technické a dopravní 
infrastruktury pak bylo Drážním úřadem vyhověno individuálně, a to na základě posouzení míry 
jejich možného dotčení ve vztahu k realizaci stavby a jsou uvedeny ve výrokové části pod bodem č. 
16 tohoto rozhodnutí. 
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           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 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. 

 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. 

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

správního řádu 
  
 Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava  
 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc      
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm.a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou) 

- Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovická 1127/98, 747 06 Opava, IČ: 64610250 
v zastoupení:  Projekt 2010, s.r.o.,  Ruská 43,  70300 Ostrava - Vítkovice, IČ:48391531 

 
podle § 109 písm. b), c) d) stavebního zákona– vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 
není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho  vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby 
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo stavbě 
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena 
(doručenkou) 

- Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava 
- SEMPRONEMO, s.r.o., Na hrázi 3228/2, Martinov, 723 00 Ostrava 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00 Praha 2 
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

- Urbánek Jan Ing., Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- Urbánek Josef, Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- Urbánek Miloš, Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- Urbánková Hana Mgr., Bílovická 518/96, 747 06 Opava 
- EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí 
- Mrůzek František, Bílovická 175/100, Kylešovice, 747 06 Opava 
- Tangler Vladimír, Bílovická 292/104, Kylešovice, 747 06 Opava 
- Bohuslavová Eva, Gudrichova 351/114, Kylešovice, 747 06 Opava 
- Česká telekomunikační infrastrukra a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- OPATHERM a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava 
- OpavaNet a.s., Příčná 2828/10, 746 01 Opava 
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava 
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládaní smajektkem, odbor ochrany územních zájmů, 

Tychonova 1, 160 01 Praha 
- Povodí Odry s.p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 
- České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 
- InfoTel, s.r.o., Novolíšeňská 2678/16, 628 00 Brno - Lišeň 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

- Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava 
 

 
podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona -  vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na 
sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a 
mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo – veřejnou vyhláškou: 
          Zveřejnění na  www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu -  - 
oznámení bude umístěno na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 
779 00 Olomouc. 
 

Dotčené orgány: (doručenkou) 

- Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
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