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

Sp. zn.: MO-SDO0317/18-9/Nv V Olomouci dne 18. března 2019 
Č. j.: DUCR-12802/19/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  

R O Z H O D N U T 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“) 

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: 

      
“R e k o n s t r u k c e  ž e l .  p ř e j e z d u  k m  8 , 9 8 5  ( P 8 1 4 3 )  v č e t n ě  
d o p l n ě n í  z á v o r  a  d o p l n ě n í  c h o d n í k ů  a  v ý s t r a ž n í k ů  n a  

p ř e j e z d u  v  k m  2 , 3 9 8  ( P 8 1 3 4 )  t r a t i  V e s e l í  n a d  
M o r a v o u  -  S u d o m ě ř i c e  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: 
Přejezdové zabezpečovací zařízení 
PS 01 PZS v km 8,985 
PS 02 PZS v km  2,398 
Železniční svršek a spodek 
SO 01 Železniční svršek v km 8,985 
SO 02 Železniční spodek v km 8,985 
SO 04 Železniční svršek v km 2,398 
SO 05 Železniční spodek v km 2,398 
Železniční přejezdy 
SO 03 Přejezdová konstrukce v km 8,985 
SO 06 Přejezdová konstrukce v km 2,398 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
SO 07 Úprava napájení PZS v km 8,985 
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Umístění stavby: 
k.ú. Vnorovy, obec Vnorovy, okres Hodonín 

Na pozemcích parc.č. 169/1 (ostatní plocha, silnice), parc.č. 169/2 (ostatní plocha, silnice), parc.č. 
169/3 (ostatní plocha, silnice), parc.č. 170/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 524/1 
(ostatní plocha, dráha), parc.č. 524/2 (ostatní plocha, silnice), parc.č. 524/3 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), parc.č. 524/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace). 

k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, okres Hodonín 

Na pozemcích parc.č. 2863/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 2897/18 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), parc.č. 3122/1 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 3122/9 (ostatní plocha, dráha), 
parc.č. 3123 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 3124 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 3130 
(zastavěná plocha a nádvoří, stavba tech.vybavení, č.p.722)  

k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín 

Na pozemku parc.č. st.1819 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba pro dopravu, č.p.344). 

Stručný popis stavby: 
Stavba se nachází na jednokolejné neelektrifikované regionální dráze železniční trati č. 343 Rohatec 
– Veselí nad Moravou. 
PS 01 PZS v km 8,985  
V rámci PS 01 bude provedena výměna stávající technologie přejezdového zabezpečovacího 
zařízení za novou kategorie PZS 3ZBI (s pozitivní signalizací a polovičními závorami) v souladu s 
rozhodnutím drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu. Vnitřní technologie 
bude umístěna do nového reléového domku situovaného v blízkosti přejezdu P8143. Stávající 
výstražníky budou nahrazeny novými se závorami. Výstražné kříže budou v reflexním provedení. 
Přejezdové zařízení bude doplněno o signalizaci pro osoby se sníženou prostorovou orientací. Bude 
zřízena nová kabelizace k novým výstražníkům a počítacím bodům. Kabely budou uloženy ve 
stávající kabelové trase jako výkop ve volném terénu 35 x 80 cm s krytím modrou fólií a v části 
trasy v plastovém žlabu s krytím 0,35 m. Kabelová trasa bude vedena min. 2,20 m od osy koleje. 
Podchody pod kolejemi budou provedeny protlakem, případně překopem s krytím min. 1,50 m od 
železniční pláně. Veškerá nová kabelizace povede výhradně po drážním pozemku. Pro automatické 
ovládání přejezdu budou zřízeny počítače náprav. 
Ovládací a indikační prvky přejezdu a indikace a resety počítačů náprav budou umístěny na 
ovládacím pultu v Dopravní kanceláři ŽST Strážnice. 
 
PS 02 PZS v km 2,398  
V rámci provozního souboru bude doplněno přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu v km 
2,398 o výstražníky, technologie přejezdu zůstane stávající a zůstane ve stávajícím reléovém 
domku. Stávající výstražníky budou nahrazeny novými s celými závorami. Výstražné kříže budou v 
reflexním provedení. Přejezdové zařízení bude doplněno o signalizaci pro osoby se sníženou 
prostorovou orientací. Vnitřní část bude umístěna do stávajícího reléového domku situovaného v 
blízkosti přejezdu. Bude zřízena nová kabelizace k novým výstražníkům. Kabely budou uloženy ve 
žlabu s krytím 0,35 m, kabelová trasa bude vedena min. 2,20 m od osy koleje. Podchody pod 
kolejemi budou provedeny protlakem, případně překopem s krytím min. 1,50 m od železniční pláně. 
Veškerá nová kabelizace povede výhradně po drážním pozemku. Bude využito stávajících počítačů 
náprav. 
Ovládací a indikační prvky přejezdu jsou umístěny v DK ŽST Veselí nad Moravou a stavbou se 
nemění. 
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SO 01 – Železniční svršek v km 8,985  
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci železničního svršku v úseku km 8,956 100 – 8,996 100 trati, 
tj. na délce 40 m.  
Bude použita soustava kolejnice tvaru R65 na betonových pražcích SB8, tuhé upevnění. V úseku 
rekonstrukce je navrženo nové kolejové lože v tl. 0,35 m. V navazujících úsecích rekonstrukce GPK 
(km 8,900–8,956 100 a 8,996 100–9,080) bude provedeno doplnění kolejového štěrku do 
požadovaného profilu.  
Rekonstrukce železničního svršku v úseku 40 m zajistí odstranění dřevěných pražců v oblasti 
přejezdu, v navazujících úsecích koleje jsou stávající betonové pražce PB2.  
Rekonstrukce GPK (podbití ASP) bude provedena v úseku km 8,900– 9,080 včetně nezbytných 
výběhů, v koleji zřízena bezstyková kolej. 
 
SO 02 – Železniční spodek v km 8,985  
Sanační práce tělesa železničního spodku v úseku km 8,976 100–8,996 100 zahrnují vybudování 
podpovrchového odvodňovacího systému a vybudování nové zesílené konstrukce pražcového 
podloží.  
V místě přejezdu je navržena dle výsledku geologického průzkumu konstrukce pražcového podloží, 
která je tvořena štěrkodrtí v tl. 500 mm, jejíž pokládka se provede na zhutněnou zemní pláň v 
jednostranném příčném sklonu 5%.  
Zesílená konstrukce pražcového podloží bude provedena pod přejezdem a v přechodových 
oblastech. Zřízení zesílené konstrukce pražcového podloží je navrženo na délce 20 m v úseku mezi 
km 8,976 100 a km 8,996 100.  
Odvodnění zemní pláně v jednostranném sklonu je řešeno novým podélným trativodem vpravo 
trati, který je zaústěn do šachet Šv1 - Šk2, dále navazuje na drážním pozemku trativod zaústěný do 
šachty Špk3, která je předřazena vsakovacímu drénu. Navržený horizontální vsakovací objekt zajistí 
infiltraci srážkové vody do horninového podloží mimo vlastní těleso železničního spodku. V rámci 
zpracování dokumentace byla prověřena možnost napojení trativodu do kanalizačních šachet ve 
správě VaK Hodonín, dle standardů společnosti pro kanalizační síť nelze toto řešení provést. 
 
SO 03 – Přejezdová konstrukce v km 8,985  
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci přejezdové konstrukce (přejezd + přechod místní 
komunikace III. třídy v intravilánu obce Strážnice). Nová přejezdová konstrukce je navržena jako 
železobetonová o celkové šířce 9,6 m se závěrnou zídkou. Přejezd převádí pozemní komunikaci 
šířky 6,0 m a přilehlý chodník na straně šířky 2,0 m. Úhel křížení je 86,091°.  
Chodník je v souladu s požadavkem MÚ Strážnice veden na sudoměřické straně přejezdu souběžně 
s místní komunikací. 
Na místní komunikaci (ul. Za Drahou) budou v nezbytném rozsahu provedeny minimální výškové 
úpravy, které si vyžádají frézování živičného krytu a zřízení nového krytu vozovky z asfaltového 
betonu, včetně rekonstrukce silničních betonových obrub.  
Na stávající místní komunikaci není provedeno vodorovné dopravní značení a v době zpracování 
DSP nejsou dány požadavky na řešení vodorovného dopravního značení.  
Komunikace pro pěší bude vybudována mezi nově osazenými výstražníky se závorami a vně 
výstražníků v rozsahu nezbytném pro provedení bezpečnostního a varovného značení na chodníku 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Chodník z betonové zámkové dlažby bude vybudován v šířce 2,0 m, 
je veden jako přilehlý na sudoměřické straně přejezdu (na levé straně přejezdu ve směru do centra 
obce Strážnice). 
  
SO 04 – Železniční svršek v km 2,398  
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci železničního svršku v úseku km 2,367–2,411, tj. na délce 44 
m, v km 2,355-2,367 bude provedena rekonstrukce kolejnicových pasů.  
Bude použita soustava kolejnice tvaru R65 na betonových pražcích SB8, tuhé upevnění, v úseku 
rekonstrukce je navrženo nové kolejové lože v tl. 0,35m. V navazujících úsecích rekonstrukce GPK 
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(km 2,300-2,367 a 2,411-2,430) bude provedeno doplnění kolejového štěrku do požadovaného 
profilu.  
Rekonstrukce železničního svršku v úseku 44 m zajistí odstranění dřevěných pražců v oblasti 
přejezdu, v navazujících úsecích koleje jsou stávající betonové pražce PB2. 
Rekonstrukce GPK (podbití ASP) bude provedena v úseku km 2,300-2,430 včetně nezbytných 
výběhů, bezstyková kolej bude rekonstruována na stávajícím úseku. 
 
SO 05 – Železniční spodek v km 2,398  
Sanační práce tělesa železničního spodku jsou navrženy v úseku km 2,382–2,411; zahrnují 
vybudování podpovrchového odvodňovacího systému a vybudování nové zesílené konstrukce 
pražcového podloží.  
V místě přejezdu je navržena dle výsledku geologického průzkumu konstrukce pražcového podloží, 
která je tvořena štěrkodrtí v tl. 500mm, jejíž pokládka se provede na zhutněnou zemní pláň v 
jednostranném příčném sklonu 5%.  
Zesílená konstrukce pražcového podloží bude provedena pod přejezdem a v přechodových 
oblastech. Zřízení zesílené konstrukce pražcového podloží je navrženo na délce 29 m.  
Odvodnění zemní pláně v jednostranném sklonu je řešeno novým podélným trativodem vlevo trati, 
který je zaústěn přes šachtu Šv1 a Špk2 do vsakovací šachty Š3 .  
V rámci zpracování dokumentace byla prověřena možnost napojení trativodu do kanalizace ve 
správě VaK Hodonín, dle Hodonínských standardů pro kanalizační síť nelze toto řešení provést. 
Pro odvedení srážkové vody z navazující pozemní komunikace mimo přejezd je navržen příčný 
odvodňovací žlab situovaný vně výstražníků se závorami, tj. mimo oblast železničního přejezdu. 
Příčný žlab z polymerického betonu je situován na jižní straně přejezdu a bude zaústěný do obecní 
kanalizace. Dle požadavku VaK Hodonín se žlab napojí vývrtem před šachtou Š93 do potrubí 
obecní kanalizace.  
 
SO 06 – Přejezdová konstrukce v km 2,398 
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci přejezdové konstrukce (přejezd + přechod místní 
komunikace I. třídy v intravilánu obce Vnorovy). Nová přejezdová konstrukce je navržena jako 
celopryžová se závěrnou zídkou tvaru T. Stavební šířka přejezdové železobetonové konstrukce je 
celkem 18,6 m, přejezd převádí pozemní komunikaci šířky 8,0m a přilehlý chodník šířky 2,0 m, 
úhel křížení je 39,565°.  
Vzhledem ke stávajícímu průběhu nivelety silnice č. I/55 v oblasti přejezdu je rozsah výškových 
úprav této silnice navazující na přejezd minimální. Na pozemní komunikaci bude provedena v 
oblasti přejezdu v obou směrech rekonstrukce vodorovného dopravního značení.  
Komunikace pro pěší bude vybudována mezi nově osazenými výstražníky se závorami a vně 
výstražníků v rozsahu nezbytném pro provedení bezpečnostního a varovného značení na chodníku 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a plynulé napojení na stávající stav. Chodník z betonové zámkové 
dlažby bude vybudován v šířce 2,0 m, je veden jako přilehlý na veselské straně přejezdu. 
 
SO 07 – Úprava napájení PZS v km 8,985  
Stávající HDV bude před započetím prací na základech nového reléového domku přeloženo mimo 
tyto plánované základy, aby byl možný provoz stávajícího RD.  
Po dokončení výstavby nového RD bude HDV zataženo do nového elektroměrového rozvaděče 
RE1+SP100, ze kterého bude napojen rozvaděč RP1 zemním kabelem CYKY-J 4x10. Rozvaděč 
RP1 bude proveden jako společný přejezdový pilíř a bude v něm osazena přívodka pro mobilní 
záložní zdroj (3P+N+PE), přepínač sítí a jistič pro přejezd (16B/3).  
Přívodka pro mobilní náhradní zdroj elektrické energie bude osazena uvnitř rozvaděče.  
V rámci stavby bude vybudováno i nové uzemnění RD zemní páskou FeZn 30/4 o délce 50m 
uložené v hloubce 800mm připojené do rozvaděče RP1.  
Z rozvaděče RP1 bude napojen nový reléový domek novým zemním kabelem CYKY-J 5x4.  
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Nově budované rozvody budou ve správě Správy elektrotechniky a energetiky až po vstupní svorky 
jističe FA1 v rozvaděči RP1, od tohoto jističe bude zařízení ve správě Správy sdělovací a 
zabezpečovací techniky. 
 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 
4063/4,  69501 Hodonín, IČ:27767442 zak.č. 1703170-01 z listopadu 2017 a ověřené 
Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
souhlasu Drážního úřadu. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. 

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

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

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

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. 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. 

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

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

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

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

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

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

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit. 
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14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v noční době.  

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

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

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

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

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

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

 Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. 
Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou,  Koordinované stanovisko č.j.: 
MVNM/24995/2016/ŽPÚP ze dne 23.8.2016 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, 
dopravní inspektorát,  Svatopluka Čecha 7/,  60200 Hodonín, stanovisko k projektové 
dokumentaci č.j.: KRPB-24635-2/ČJ-2018-060606 ze dne 13.2.2018 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní 
policie, Kounicova 687/24,  60200 Brno, IČ:75151499, č.j.: KRPB-19952-1/ČJ-2018-
0600DP-SED ze dne 4.4.2018 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy,  Žerotínovo náměstí 3/5,  60182 Brno, 
závazné stanovisko č.j.: JMK 118130/2018 ze dne 17.8.2018 

 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  
Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694, č.j. 3433-28/2018-1150, sp.zn.: 80640/2018-
1150-OÚZ-BR ze dne 26.1.2018 

 Městský úřad Strážnice, Odbor životního prostředí a technických služeb, náměstí Svobody 
503/,  69662 Strážnice,  závazné stanovisko ze dne 6.8.2018 

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

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400, 
vyjádření o existenci zařízení distribuční sítě a podmínkách práce v jeho blízkosti, zn.:  
E7456-16223171 a E7456-16223172 ze dne 2.1.2018 

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400, 
vyjádření o existenci zařízení distribuční sítě a souhlas se stavbou v ochranném pásmu, zn.: 
M49992-1629679 ze dne 30.1.2018 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063, 
č.j. 751966/17  a č.j. 751957/17 ze dne 26.10.2017 

 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311, zn. 5001638881 ze dne 
12.1.2018 a zn. 5001638835 ze dne 3.1.2018 

 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, IČ:49454544, 
zn. No/2017/53 ze dne 19.1.2018 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 
IČ:65993390, zn. 29/11.4./18-22200 ze dne 18.4.2018 

 České dráhy, a.s., Generální ředitelství, odbor investic, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  
11000 Praha 1, IČ:70994226, č.j.: 152/2018-o03 ze dne 19.3.2018 
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 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno, 
IČ:70994226, Č.J.: 0437/18-RSM BRNO– 05/18 ze dne  9.2.2018 

 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445, souhrnné stanovisko 
č.j.. 1201719435 ze dne 20.12.2017 

22. 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. 

23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců. Zkušební 
provoz celé stavby bude ukončen nejpozději do 30. června 2020. 

24. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklady 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

 
Účastníci řízení:  
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník: 

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

 
Podle § 109 písm. b), c), d) – 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 a 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 jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: 

2. České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČ:65993390 
4. Obec Vnorovy,  Hlavní 750/,  69661 Vnorovy, IČ:00285480 
5. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, IČ:49454544 
6. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
7. ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
9. GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 
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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 29. června 2018 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního 
povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán byl vydán Městským úřadem Veselí nad 
Moravou, stavební úřad,  tř. Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou, č.j.: 
MVNM/26039/2018 ze dne 16.8.2018.  

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-41934/18/Nv ze dne 19. července 2018, ve kterém Drážní úřad stanovil přiměřenou 
lhůtu pro doplnění podkladů. Současně s usnesením Drážní úřad vyzval stavebníka k odstranění 
nedostatků žádosti výzvou č.j.: DUCR-41926/18/Nv ze dne 19. července 2018. V souladu s § 111 
odst. 3 stavebního zákona bylo usnesení o přerušení řízení doručeno pouze stavebníkovi. 

Stavebník doklady žádosti vyžadované Drážním úřadem ve výzvě č.j. DUCR-41926/18/Nv 
průběžně doplňoval. Dne 11. ledna 2019 stavebník doplnil veškeré zbývající podklady žádosti a tím 
pominuly důvody, pro něž bylo správní řízení přerušeno.  

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Plná moc pro zastupování 
 Plán kontrolních prohlídek 
 Doklad o vlastnictví – opatřený Drážním úřadem výpisem z katastru nemovitostí 
 Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Veselí nad Moravou, stavební úřad,  tř. 

Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou,  č.j.: MVNM/3000/2017 ze dne 30.1.2017 
 Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Veselí nad Moravou, 

stavební úřad,  tř. Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou,  č.j.: MVNM/26039/2018 
ze dne 16.8.2018 

 Souhlas podle § 184a stavebního zákona – Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno ze dne 
8.8.2018 

 Souhlas podle § 184a stavebního zákona – Obec Norovy 
 Souhlas podle § 184a stavebního zákona – České dráhy a.s. 
 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy 

s pozemní komunikací v úrovni kolejí – č.j. DUCR-1370/17/Nv ze dne 6.1.2017 a č.j. DUCR-
1369/17/Nv ze dne 6.1.2017 

Závazná stanoviska, vyjádření a jiná sdělení dotčených orgánů 
 Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. 

Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou,  Koordinované stanovisko č.j.: 
MVNM/24995/2016/ŽPÚP ze dne 23.8.2016 

 Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. 
Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou,  potvrzení platnosti koordinovaného 
stanoviska č.j. č.j.: MVNM/24995/2016/ŽPÚP ze dne 23.8.2016 i pro stavební povolení, č.j.: 
MVNM/31513/2018/ŽPÚP ze dne 9.10.2018  

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  Jeřábkova 1847/4,  
60200 Brno, závazné stanovisko č.j.: KHSJM 01838/2018/HO/HOK ze dne 15.1.2018 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín,  třída bratří Čapků 
3/,  69503 Hodonín 3, závazné stanovisko event.č.: HSBM-2-15-18/5-POKŘ-2017 ze dne 
28.12.2017 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, 
dopravní inspektorát,  Svatopluka Čecha 7/,  60200 Hodonín, stanovisko k projektové 
dokumentaci č.j.: KRPB-24635-2/ČJ-2018-060606 ze dne 13.2.2018 
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 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní 
policie, Kounicova 687/24,  60200 Brno, IČ:75151499, č.j.: KRPB-19952-1/ČJ-2018-
0600DP-SED ze dne 4.4.2018 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,  Žerotínovo náměstí 3/5,  
60182 Brno,  vyjádření z hlediska vlivu na životní prostředí č.j.: JMK 119974/2016 ze dne 
3.8.2016 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,  Žerotínovo náměstí 3/5,  
60182 Brno,  stanovisko k možnosti existence významného vlivu na lokality Natura 2000 č.j.: 
S-JMK 117169/2016 OŽP/Nav ze dne 1.8.2016 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy,  Žerotínovo náměstí 3/5,  60182 Brno, 
závazné stanovisko č.j.: JMK 118130/2018 ze dne 17.8.2018 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašovné pracoviště odoboru dopravy,  Brněnská 3254/,  
69501 Hodonín 1, , vyjádření k projektové dokumentaci č.j. JMK10924/2018 ze dne 
22.1.2018 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašovné pracoviště odoboru dopravy,  Brněnská 3254/,  
69501 Hodonín 1, , stanovení místní úpravy provozu č.j. JMK 18146/2018 ze dne 16.8.2018 

 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  
Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694, č.j. 3433-28/2018-1150, sp.zn.: 80640/2018-
1150-OÚZ-BR ze dne 26.1.2018 

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Bílé Karpaty,  Nadražní 
/318,  76326 Luhačovice, IČ:62933591, č.j. 1763(Bk/16 ze dne 13.9.2016 

 Městský úřad Strážnice, Silniční správní úřad pro MK a ÚK, náměstí Svobody 503/,  69662 
Strážnice,  vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 20.2.2018 

 Městský úřad Strážnice, Odbor životního prostředí a technických služeb, náměstí Svobody 
503/,  69662 Strážnice,  závazné stanovisko ze dne 6.8.2018 

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

vyjádření o existenci zařízení distribuční sítě a podmínkách práce v jeho blízkosti, zn.: 
E7456-16223172 ze dne 2.1.2018 

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400, 
vyjádření o existenci zařízení distribuční sítě a podmínkách práce v jeho blízkosti,  zn.: 
E7456-16223171 ze dne 2.1.2018 

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400, 
vyjádření o existenci zařízení distribuční sítě a souhlas se stavbou v ochranném pásmu, zn.: 
M49992-1629679 ze dne 30.1.2018 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063, 
č.j. 751966/17 ze dne 26.10.2017 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063, 
č.j. 751957/17 ze dne 26.10.2017 

 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311, zn. 5001638881 ze dne 
12.1.2018 

 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311, zn. 5001638835 ze dne 
3.1.2018 

 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,  Purkyňova 2933/2,  69511 Hodonín, IČ:49454544, zn. 
No/2017/53 ze dne 19.1.2018 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 
IČ:65993390, zn. 29/11.4./18-22200 ze dne 18.4.2018 

 České dráhy, a.s., Generální ředitelství, odbor investic, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  
11000 Praha 1, IČ:70994226, č.j.: 152/2018-o03 ze dne 19.3.2018 

 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno, 
IČ:70994226, Č.J.: 0437/18-RSM BRNO– 05/18 ze dne  9.2.2018 
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 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445, souhrnné stanovisko 
č.j.. 1201719435 ze dne 20.12.2017 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 
611 43 Brno, souhlas s navrženým řešením, č.j.: 19519/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 
31.7.2018 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E36245/18 a zn.: 
E36246/18 ze dne 4.10.2018 

 Vodafone Czech republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 181004-101795608 
ze dne 4.10.2018 a zn.: 171026-123959883 ze dne 30.10.2017 

 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 
Hodonín, IČ:27767442 zak.č. 1703170-01 z listopadu 2017, hlavní  inženýr projektu Ing. Petr 
Szabo (autorizace  ČKAIT č. 1200532), projektanti pro jednotlivé části: 
technologická část: Ing. Petr Szabo (autorizace  ČKAIT č. 1200532) 
stavební část: Ing. Karel Smolík (autorizace  ČKAIT č. 1200591) 
elektroinstalace: Ing. Jan Slivka (autorizace  ČKAIT č. 1201154) 

 

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

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení pokračování řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst.2 správního 
řádu. V řízení s velkým počtem účastníků řízení se oznámení o zahájení stavebního řízení a další 
písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se 
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení 
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika 
obcí se v řízení s velkým počtem účastníků řízení oznámení o zahájení řízení a další písemnosti 
řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručují 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě 
řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení 
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

Pokračování řízení v dané věci oznámil Drážní úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního 
zákona všem účastníkům řízení, kteří mu byli známí a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j. 
DUCR-2844/19/Nv ze dne 16. ledna 2019. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické úřední 
desce a úřední desce Drážního úřadu, dále na úřední desce Městský úřad Veselí nad Moravou,  tř. 
Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou  a Městský úřad Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  
69662 Strážnice. Rozhodující pro běh lhůty bylo vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu 
v termínu od 21. ledna 2019 do 6. února 2019. 

Drážnímu úřadu byly dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytovala dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, proto v souladu 
s § 112 odst. 2 stavebního zákona Drážní úřad upustil od ústního jednání a v oznámení č.j.. DUCR-
2844/19/Nv stanovil lhůtu 10 dnů, ve které mohly dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky či důkazy k předmětnému jednání. Účastníci řízení byli v oznámení o 
pokračování stavebního řízení poučeni o podmínkách uplatňování námitek podle § 114 odst. 1 a 2 
stavebního zákona. Dále Drážní úřad v oznámení č.j.: DUCR-2844/19/Nv sdělil účastníkům řízení, 
že mají s souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro 
rozhodnutí ve lhůtě do 5 kalendářních dnů, která začala běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty 
k podání námitek. 
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Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky a připomínky uplatněny. Seznámit se s podklady 
pro rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil. 

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 
výrokové části v bodě č. 20 tohoto rozhodnutí. 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. 8, 9 a 12 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. 21 tohoto rozhodnutí. 

K záměru stavby „Rekonstrukce žel. přejezdu km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a 
doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou - 
Sudoměřice nad Moravou“ bylo Krajským úřade Jihomoravského kraje, Odborem životního 
prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, vydáno vyjádření pod č.j.: JMK/119974/2016 ze 
dne 3.srpna 2016, ze kterého vyplývá, že záměr není nutné podrobit zjišťovacímu řízení podle § 7 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona.  

Podle  § 109 písm. e) , f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a 
ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 
Na pozemcích v katastrálních územích v okrese Brno-město: 

k.ú. Vnorovy, obec Vnorovy, okres Hodonín 
parc.č. 525, 993/7, 993/6, 993/8, 1044, 1039, 1038, 1037/1, 1037/2. 994, 995, 996, 168/1, 982, 
940/1. 

k.ú. Strážnice na Moravě, obec Strážnice, okres Hodonín 
parc.č. 2502/1, 2502/15, 2502/16, 2497, 3125/13, 3125/14, 3125/15, 3125/16, 3125/17, 3128/18, 
3125/19, 3125/20, 3125/21, 3125/22, 3125/23, 3125/24, 3125/25, 3125/26, 3125/27, 3125/28, 
3125/29, 3125/30, 1113/1, 1116/1, 1117, 1119, 2502/4, 2827, 1121, 1123, 1127, 1129, 1131, 1133, 
1135, 1137, 1139, 1141,1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1177, 1178, 1181, 1183, 1185, 
1187, 1189/4, 1189/1, 1189/3, 1190, 1191/1, 1191/4, 2861/499, 2863/5, 2864/5, 2897/143, 1191/3, 
1192/2, 1192/1, 1193/2, 1193/1, 1194, 1195/2, 1195/1, 1196, 1202, 1210/2, 2897/1, 1210/9, 1210/8, 
1210/7, 1210/6, 1210/5, 1210/4, 1210/3, 1210/1, 2906/1, 2906/125, 2906/124, 2906/123, 2906/122, 
2906/121, 2906/120, 2906/119, 2906/118, 2906/117, 2906/116, 2906/115, 2906/114, 2906/113, 
2906/112, 2906/111, 2906/110, 2906/109, 2906/108, 2906/107, 2906/106, 2906/105, 2906/104, 
2906/103, 2906/102, 2906/101, 2906/100, 2906/99, 2906/98, 2906/97, 2906/96, 2906/95, 2906/94, 
2906/93, 2906/92, 2906/91, 2906/90, 2906/89, 2906/88, 2906/87, 2906/86, 2906/85, 2906/84, 
2906/83, 2906/82, 2906/81, 2906/80, 2906/79, 2906/78, 2906/77, 2906/76, 2906/75, 2906/74, 
2906/73, 2906/72, 2906/71, 2906/70, 2906/69, 2906/68, 2906/67, 2906/66, 2906/65, 2906/64, 
2906/63, 2906/62, 2906/61, 22906/60, 2906/59. 
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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. 

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních 
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 
bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 5000,- Kč (PV.č.: 981/2019). 

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 

  
„Otisk úředního razítka“  Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
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 na úředních deskách Městský úřad Veselí nad Moravou,  tř. Masarykova 119/,  69813 Veselí 
nad Moravou  a Městský úřad Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  69662 Strážnice. 

 
 

 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
 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 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 
IČ:65993390 

 Obec Vnorovy,  Hlavní 750/,  69661 Vnorovy, IČ:00285480 
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 adresa 

pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  
61143 Brno, IČ:70994226 

 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 
 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 § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí: 
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 úředních deskách Městský úřad Veselí nad Moravou,  tř. Masarykova 119/,  
69813 Veselí nad Moravou  a Městský úřad Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  69662 
Strážnice,  

 

Dotčené orgány: 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,  Žerotínovo náměstí 3/5,  

60182 Brno,  
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy,  Žerotínovo náměstí 3/5,  60182 Brno,  
 Městský úřad Strážnice, stavební úřad,  náměstí Svobody 503/,  69662 Strážnice,  
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín,  třída bratří Čapků 

3/,  69503 Hodonín 3, 
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  Jeřábkova 1847/4,  

60200 Brno, 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašovné pracoviště odoboru dopravy,  Brněnská 3254/,  

69501 Hodonín 1,  

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 

http://www.ducr.cz/
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 Městský úřad Veselí nad Moravou, stavební úřad,  tř. Masarykova 119/,  69813 Veselí nad 
Moravou,  

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Bílé Karpaty,  Nadražní 
/318,  76326 Luhačovice, IČ:62933591 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,  Kounicova 687/24,  
60200 Brno, IČ:75151499 

 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 

 Městský úřad Strážnice,  náměstí Svobody 503/,  69662 Strážnice,  
 Městský úřad Veselí nad Moravou,  tř. Masarykova 119/,  69813 Veselí nad Moravou,  
 
Spis 
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