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

Sp. zn.: MO-SDO0017/19-13/Eh V Olomouci dne 21. března 2019 
Č. j.: DUCR-14028/19/Eh Telefon: +420 972 741 315 (linka 219) 
Oprávněná úřední osoba: Eichlerová Hana Ing. E-mail: eichlerova@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: 
“Z v ý š e n í  t r a ť o v é  r y c h l o s t i  v  ú s e k u  V a l a š s k é  M e z i ř í č í  –  

H u s t o p e č e  n a d  B e č v o u “ 

v rozsahu: 
Železniční zabezpečovací zařízení 
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 01-28-01  žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění SZZ 
PS 01-28-01.1  žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ 
PS 01-28-01.2  žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní  SZZ 
PS 03-28-01  žst. Lhotka nad Bečvou, SZZ 
PS 03-28-01.1  žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ 
PS 03-28-01.2  žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ 
PS 03-28-01.3  žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností 
PS 05-28-01  žst. Valašské Meziříčí, doplnění SZZ 
PS 05-28-01.1  žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ 
PS 05-28-01.2  žst. Valašské Meziříčí, provizorní  SZZ 
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)  
PS 02-28-01  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, TZZ 
PS 02-28-01.1  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ 
PS 02-28-01.2  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ 
PS 04-28-01  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, TZZ 
PS 04-28-01.1  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí,  definitivní TZZ 
PS 04-28-01.2  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí,  provizorní TZZ 
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 03-28-02  žst. Lhotka nad Bečvou, ETCS 
 
Železniční sdělovací zařízení 
Místní kabelizace 
PS 03-14-01  žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace 
Rozhlasové zařízení 
PS 03-14-05  žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující 
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 03-14-02  žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení 
PS 06-14-01  Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení 
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Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 03-14-03  žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS 
PS 03-14-04  žst. Lhotka nad Bečvou, EZS 
Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
PS 02-14-01  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, traťový kabel 
PS 02-14-02  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický kabel 
PS 04-14-01  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel 
PS 04-14-02  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel 
Informační systém pro cestující 
PS 03-14-06  žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém 
PS 03-14-07  žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém 
Traťové radiové spojení 
PS 03-14-08  žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS 
Jiná sdělovací zařízení 
PS 06-14-02  Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ 
PS 03-05-02.1  žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K 
 
Silnoproudá technologie včetně DŘT 
Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS 01-05-01  žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DŘT 
PS 01-05-02  žst. Hustopeče nad Bečvou, STS 6kV - úprava DŘT 
PS 03-05-01  žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DŘT 
PS 03-05-02.2  žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC – silnoproudé zařízení 
PS 05-05-01  žst. Valašské Meziříčí, zařízení DŘT 
PS 06-05-01  ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému 
Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, 
TTS) 
PS 03-08-01  žst. Lhotka nad Bečvou, úpravna rozvodny 6kV 
Provozní rozvod silnoproudu 
PS 03-07-01  žst. Lhotka nad Bečvou, rozvodna NN 
PS 03-07-02 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA 
 
Inženýrské objekty 
Železniční svršek a spodek 
SO 02-16-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční spodek 
SO 03-16-01 žst. Lhotka nad Bečvou, železniční spodek 
SO 04-16-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční spodek 
SO 02-17-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční svršek 
SO 03-17-01 žst. Lhotka nad Bečvou,  železniční svršek 
SO 04-17-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční svršek 
SO 05-17-01  Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, výstroj trati 
Nástupiště 
SO 03-16-02 žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště 
 
Železniční přejezdy 
SO 02-17-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889 
SO 04-17-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 21,815 
 
Mosty propustky, zdi 
SO 02-19-01  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313 
SO 02-19-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

16,718-zrušení 
SO 02-19-03 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

16,953 
SO 02-19-04 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

17,086 - zrušení 
SO 02-19-05 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

17,282 
SO 02-19-07 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

17,342 - zrušení 
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SO 02-19-08  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577 
SO 02-19-09 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

17,800 
SO 02-19-10 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

18,202 
SO 02-19-11 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

18,351 
SO 02-19-12 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

18,582 
SO 02-19-13 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

18,886 – zrušení 
SO 02-19-14 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

19,112 
SO 02-19-15 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

19,483 
SO 02-19-16 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 

19,939 
SO 02-19-17 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most  v ev. km 19,406 
SO 03-19-01 žst. Lhotka nad Bečvou, železniční most  v  km 20,815 – podchod 
SO 03-19-02.1 žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,506 
SO 03-19-02.2 žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,425 
SO 04-19-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční most  v ev. km 21,847 
SO 04-19-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 22,010 - 

zrušení 
SO 04-19-04 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční most  v ev. km 23,037 
SO 04-19-05 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,106 - 

zrušení 
SO 04-19-06 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,288 - 

zrušení 
SO 04-19-07 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,473 
SO 04-19-08 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23, 825 – 

zrušení 
Kabelovody, kolektory 
SO 03-15-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod 
Protihlukové objekty 
SO 02-15-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, protihlukové stěny 
SO 03-15-02 žst. Lhotka nad Bečvou, protihlukové stěny 
Pozemní stavební objekty 
Pozemní objekty budov 
SO 01-15-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB 
SO 03-15-03 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB 
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
SO 03-15-05 žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu 
SO 03-15-06 žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti 
Orientační systém 
SO 03-15-08 žst. Lhotka nad Bečvou, orientační systém 
Hromosvody 
SO 05-15-02 žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické budovy 
 
Trakční a energetická zařízení 
Trakční vedení 
SO 01-01-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení 
SO 01-01-02 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SpS na TV 
SO 02-01-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 
SO 03-01-01 žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 
SO 04-01-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, trakční vedení 
Ohřev výměn (elektrický EOV, plynový – POV) 
SO 03-06-01 žst. Lhotka nad Bečvou, EOV 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 01-04-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, kabelový rozvod 6kV 
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SO 01-06-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, rozvody NN, přeložky kabelových rozvodů NN 
SO 01-06-02 žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění DOÚO 
SO 01-06-03 žst. Hustopeče nad Bečvou, indikátor stáhni sběrač 
SO 02-04-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6kV 
SO 02-04-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6kV, 

provizorní stavy 
SO 02-06-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ km 

17,260 
SO 02-06-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ km 

18,889 
SO 03-04-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6kV 
SO 03-04-02 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6kV, provizorní stavy 
SO 03-06-02 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení 
SO 03-06-03 žst. Lhotka nad Bečvou,kabelové rozvody NN 
SO 03-06-04 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN 
SO 03-06-05 žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení 
SO 03-06-06 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a nástupiště 
SO 03-06-07 žst. Lhotka nad Bečvou, DOÚO 
SO 04-04-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6kV 
SO 04-04-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu 6kV, 

provizorní stavy 
SO 04-06-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 21,815 
SO 04-06-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, úprava napájení pro TZS km 22, 809 
SO 05-04-01 žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6kV 
Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 01-01-03 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění 
SO 02-01-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, ukolejnění 
SO 03-01-02 žst. Lhotka nad Bečvou,ukolejnění 
SO 04-01-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejnění 
 
Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806-6/04 pro PZS 

km 18,889 
SO 02-06-04 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805-6/04 pro PZS 

km 18,889 
SO 04-06-03 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801-6/04 pro TZZ km 

24,020 a PZS km 24,233 
Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních 
SO 06-10-04 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
 
Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, adresa 
pro doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 
772 58 Olomouc 

Zástupce stavebníka:  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ 64610357   

Umístění stavby: 
katastrální území  Hustopeče nad Bečvou 
pozemky p.č. 326, 1014/39, 1014/40, 1015/1, 1015/2, 1045/2, 1045/3, 1045/4, 1045/8, 1045/9, 1046/2, 
1060/16, 1071, 1072/1, 1081/1, 1081/2, 1099/1, 1099/3, 1112/1, 1194/1, 1194/4, 1194/5 (a stavba bez čp/če, 
která stojí na pozemku 1194/5, stavba není součástí tohoto pozemku),  1194/6, 1215, 1216  
 
katastrální území  Choryně 
pozemky p.č. 726, 705/1, 708/70, 708/75, 727, 728, 729, 787/6, 787/7 
 
katastrální území Lhotka nad Bečvou 
pozemky p.č. 46/6, 91/1, 161,162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 173/3, 344/1, 345/1, 358, 570, 571, 
572, 574, 575, 576, 577, 578, 693, 697, 703, 710, 711, 765, 767, 772, 800, 801, 802, 803, 804, 807, 818  
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katastrální území Příluky 
pozemky p.č. 235, 456, 458, 478, 481, 482, 492, 504, 517, 520, 523, 524, 528, 536, 542, 646  
 
katastrální území Juřinka 
pozemky p.č. 445/2, 447/3, 683/1, 683/2, 690 
 
katastrální území Krásno nad Bečvou 
pozemky p.č. 283/64, 354/5, 363/29, 363/38, 382/8, 382/60, 406/8, 959/3, 979/1, 979/2, 979/4, 981/1, 991, 
992/1, 992/2, 992/5, 992/6, 1007/35, st. 1227, 1007/48 
 
katastrální území Mštěnovice 
pozemky p.č. 115/44, 523/1, 525 

Stručný popis stavby: 
Za účelem zvýšení traťové rychlosti bude provedena rekonstrukce části dvoukolejné železniční trati Horní 
Lideč, st.hr. – Hranice na Moravě, konkrétně mezistaničního   úseku  Valašské Meziříčí – Hustopeče nad 
Bečvou. Začátek kolejových úprav je v km 15,962 na kolejových spojkách v železniční stanici Hustopeče 
nad Bečvou, konec kolejových úprav je v oblouku před vjezdem do železniční stanice Valašské Meziříčí  
před železničním přejezdem v km 24,233 (P8052). Na trati bude dosaženo traťové třídy zatížení D4/120 UIC 
a prostorové průchodnosti  pro ložnou míru UIC GC.  Budou rekonstruovány železniční mosty a propustky, 
bude vybudován nový železniční most-budoucí podjezd pod tratí. V železniční stanici Lhotka nad Bečvou 
bude provedena rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí,  včetně výhybkových zhlaví  a zapojení vlečky 
společnosti DEZA. Bude rekonstruováno zařízení pro cestující, tj. nástupiště, podchod včetně  
bezbariérového přístupu a zastřešení, informační zařízení. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce dvou 
železničních přejezdů, rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, sdělovacích, zabezpečovacích, 
silnoproudých zařízení a rozvodů včetně osvětlení, budou realizovány protihlukové zdi. 
Popis jednotlivých PS a SO: 
Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 01-28-01  žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění SZZ 
PS 01-28-01.1  žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ 
PS 01-28-01.2  žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní  SZZ 
V rámci těchto provozních souboru bude provedena úvazka stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení 
(SZZ) do nově budovaného traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ). Technologie SZZ bude doplněna 
stojany úvazky TZZ. Část doplňkové technologie bude umístěna v upravené místnosti výpravní budovy  
v žst Hustopeče nad Bečvou. Budou upraveny a doplněny reléové a napájecí obvody, ovládací stůl 
v dopravní kanceláři, kabelové rozvody. Vjezdová návěstidla 1La 2L budou vyměněna, doplněna zeleným 
světelným pruhem, a budou  nově umístěna v   kilometrických polohách při situování návěstidel. Jako 
provizorní SZZ bude využito stávající RZZ, podle stavebních postupů bude upravována kabelizace ke 
stávajícím prvkům v prostoru kolejových úprav, aby byla zajištěna provozuschopnost SZZ v požadovaném 
rozsahu. 
 
PS 03-28-01  žst. Lhotka nad Bečvou, SZZ 
PS 03-28-01.1  žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ 
Bude vybudováno nové  SZZ elektronického typu dle navrženého kolejového řešení a potřeb technologie 
práce ve stanici a na vlečkách. Nová technologie SZZ bude umístěna v rekonstruovaných místnostech 
výpravní budovy.  Součástí SZZ bude vnitřní výstroj a napájení TZZ sousedních traťových úseků. Na 
železničním přejezdu v km 21,815 bude vybudováno nové PZS reléového typu s elektronickými prvky. 
Přejezd bude osazen celkem  dvěmi stožáry výstražníků s celkem třemi výstražníky s doplněním o celé 
závory. Technologie přejezdu bude v novém reléovém domku v blízkosti přejezdu. 
 
PS 03-28-01.2  žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ 
Pro zajištění stavebních postupů výstavby bude jako provizorní staniční zabezpečovací zařízení (PSZZ)   
použito mobilní provizorní zabezpečovací zařízení, umístěné v kontejneru, ovládané z jednotného 
ovládacího pracoviště v provizorní dopravní kanceláři ve výpravní budově. 
 
PS 03-28-01.3  žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností 
PS řeší klimatizaci v místnostech napájení a stavědlové ústředně  v objektu žst. Lhotka nad Bečvou. 
 
PS 05-28-01  žst. Valašské Meziříčí, doplnění SZZ 
PS 05-28-01.1  žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ 
PS 05-28-01.2  žst. Valašské Meziříčí, provizorní  SZZ 
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Bude provedena úvazka stávajícího SZZ na nově budované TZZ. Doplněné stojany budou umístěny ve 
volných pozicích v zadní části stavědlové ústředny v žst. Valašské Meziříčí. Upraveny a doplněny budou 
napájecí a reléové obvody, ovládací deska v dopravní kanceláři, potřebné kabelové rozvody. Vyměněna a 
doplněna zeleným pruhem budou vjezdová návěstidla 1S a 2S. Upraveny budou ovládací obvody 
železničního přejezdu v km 24,233 (P8052). Jako provizorní SZZ bude využito stávající RZZ. 
 
Traťové zabezpečovací zařízení  
PS 02-28-01  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, TZZ 
PS 02-28-01.1  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ 
PS 02-28-01.2  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ 
PS 04-28-01  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, TZZ 
PS 04-28-01.1  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí,  definitivní TZZ 
PS 04-28-01.2  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí,  provizorní  TZZ 
V rámci těchto provozních souborů bude provedena výstavba TZZ AB (automatický blok) elektronického 
typu. Kabelová trasa bude vedena v souběhu se sdělovacími kabely.Počet navržených AB bude odpovídat 
dnešnímu, upraveny budou kilometrické polohy návěstních bodů v závislosti na kolejovém řešení. Součástí 
PS 02-28-01.1 bude výstavba nového PZS reléového typu s elektronickou nadstavbou na přejezdu v km 
18,895 (P8050). Přejezd bude osazen celkem dvěma výstražníky na samostatných stožárech s doplněním o 
celé závory. Technologie PZS bude v novém reléovém domku. Jako provizorní TZZ bude do doby aktivace 
definitivního TZZ použito stávající AB. 
 
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 03-28-02  žst. Lhotka nad Bečvou, ETCS 
V rámci tohoto PS bude provedena montážní a provoznětechnická příprava pro dálkové ovládání z CDP 
Přerov a pro evropský vlakový zabezpečovač ETCS. 
 
Železniční sdělovací zařízení 
Místní kabelizace 
PS 03-14-01  žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace 
Řeší kabelové připojení venkovních telefonních objektů u vjezdových návěstidel, pomocného stavědla PSt1, 
PSt2, elektromagnetických zámků a venkovních telefonních objektů u přejezdu v obvodu stanice Lhotka nad 
Bečvou. 
 
Rozhlasové zařízení 
PS 03-14-05  žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující 
Řeší úpravu rozhlasového zařízení pro cestující  v žst. Lhotka nad Bečvou včetně možnosti místního 
ovládání  z žst. Lhotka nad Bečvou a dálkového ovládání z žst. Valašské Meziříčí a v rámci DOZ pak 
dálkového ovládání z CDP Přerov. Stávající analogová rozhlasová ústředna bude nahrazena novu IP 
rozhlasovou ústřednou. Budou upraveny rozvody na nástupišti včetně umístění nových reproduktorů na 
nástupišti,  umístěných  na sklápěcích stožárech osvětlení. 
 
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 03-14-02  žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení 
Ve stanici budou zřízeny nové hlavní hodiny přijímačem DCF signálu a nové rozvody jednotného času 
včetně výměny podružných hodin. Bude provedena nová kabeláž. 
 
PS 06-14-01  Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení 
Zahrnuje osazení jednotlivých stanic výkonnými routery MPLS (PE), ze kterých jsou pak připojovány další 
objekty sítě. 
 
Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 03-14-03  žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS 
V žst. Lhotka bude  vybudováno  zařízení ASHS, které bude chránit vytypované technologické místnosti 
před účinkem požáru. 
 
PS 03-14-04  žst. Lhotka nad Bečvou, EZS 
Bude instalován nový systém  elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) s ústřednou ve výpravní budově 
žst. Lhotka nad Bečvou a duálními čidly v hlídaných technologických prostorách. 
 
Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
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PS 02-14-01  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, traťový kabel 
PS 04-14-01  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel 
V traťových úsecích Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou a Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí  
bude položen nový traťový kabel, se kterým budou ve výkopu uloženy dvě  trubky HDPE pro optický kabel. 
 
 
PS 02-14-02  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický kabel 
PS 04-14-02  t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel 
V celém úseku bude použit diagnostický optický kabel s 72 vlákny, který  bude zafouknut do připravené 
hlavní trubky HDPE 40/33, položené spolu s traťovým kabelem TK. Vývody budou provedeny ve stanicích 
Valašské Meziříčí, Lhotka nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou. V žst. Hustopeče nad Bečvou bude do 
připravené trubky zafouknut optický kabel 12 vláken do spínací stanice a rozvodny 6kV. V žst. Valašské 
Meziříčí  bude proveden propoj OK 12 vl. ze sdělovací místnosti  do rozvodny 6kV. 
 
Informační systém pro cestující 
PS 03-14-06  žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém 
V žst. Lhotka nad Bečvou bude proveden nový informační systém, tvořený mikropočítačem, jedním 
odjezdovým monitorem  v čekárně pro cestující a dvěma nástupištními tabulemi. 
 
PS 03-14-07  žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém 
V žst. Lhotka nad Bečvou budou do podchodu pro cestující a na nástupiště, v nádražní hale a na fasádě 
výpravní budovy  instalovány  nové pevné IP barevné kamery.Vlastní technologie bude umístěna ve 
výpravní budově ve sdělovací místnosti. 
 
Traťové radiové spojení 
PS 03-14-08  žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS 
Z důvodu opravy střechy bude stávající systém TRS a MRS přesunut z prostoru střechy nad prostor nádražní 
haly – čekárny. U systému MRS bude vybudován nový IP radioblok. Stávající systém TRS bude doplněn o 
IP adaptér pro možnost dálkového ovládání. 
 
Jiná sdělovací zařízení 
PS 06-14-02  Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ 
Dojde k úpravě, doplnění a rozšíření stávajícího i nového sdělovacího zařízení v žst. Lhotka pro možné 
dálkové ovládání z žst. Valašské Meziříčí  a z CDP  Přerov. 
PS 03-05-02.1  žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K 
V žst. Lhotka nad Bečvou, ve sdělovací místnosti výpravní budovy, budou jednotlivé technologické systémy   
připojovány rozhraním Ethernet přes lokální  technologickou datovou síť do nového integračního 
koncentrátoru systému DDTS (InK). 
 
Silnoproudá technologie včetně DŘT 
Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS 01-05-01  žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DŘT 
V rámci PS bude osazena nová podružná stanice PLC-DŘT včetně PLC v polích SN1, SN2, SN12 ve spínací 
stanici  v místnosti dálkového ovládání. 
 
PS 01-05-02  žst. Hustopeče nad Bečvou, STS 6kV - úprava DŘT 
V rámci provozního souboru doje k rekonstrukci  stávajícího zařízení PLC TC700 (doplnění Hw, úprava 
software a změna komunikace z metalického rozhrání na optické). 
 
PS 03-05-01  žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DŘT 
v místnosti rozvodny R6kV dojde k osazení nové podružné stanice PLC-DŘT. Po dobu výstavby bude 
stávající  zařízení PLC Tecomat  NS 950 v provozu. Poté bude demontováno. 
 
PS 03-05-02.2  žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC – silnoproudé zařízení 
Pro dálkový odečet elektroměrů a pro signalizaci  stavu vybraných jističů silnoproudé technologie bude do 
rozvodny nn ve výpravní budově dodán rozvaděč RDD s PLC a s převodníky M-Bus/Eth. 
 
PS 05-05-01  žst. Valašské Meziříčí, zařízení DŘ 
Dojde k osazení nové podružné stanice PLC-DŘT v místnosti rozvodny R6kV. Po uvedení do provozu  bude 
stávající  zařízení PLC Tecomat  NS 950   odpojeno a demontováno. 
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PS 06-05-01  ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému 
Jedná se o vybudování ústředního dálkového řízení  v objektech rekonstruovaného úseku trati  
s telemechanizačním zařízením PLC a s přenosy dat po etherntových kanálech /TechLan  přenosových 
systémů. 
 
Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, 
TTS) 
PS 03-08-01  žst. Lhotka nad Bečvou, úpravna rozvodny 6kV 
Stávající trafo TZ1 25kVA bude vyměněno za nové suché trafo TZ1 do 100kVA. Stávající rozvaděče  6kV 
budou dovybaveny o motorové pohony s možností dálkového ovládání, budou osazeny terminály a ochrany 
typu REF a následně začleněny do systému DŘT. Dojde ke zrušení stávající kobky se dvěma oddělovacími 
transformátory, nové napojení technologie zabezpečovacího  zařízení bude přes ústřední napájecí zdroj 
(UNZ).  Uzemnění rozvodny zůstává stávající. Nová technologie bude napojena na stávající uzemnění. 
 
Provozní rozvod silnoproudu 
PS 03-07-01  žst. Lhotka nad Bečvou, rozvodna NN 
V rámci stavebních úprav bude ve výpravní budově  zřízena samostatná rozvodna NN. 
 
PS 03-07-02 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA 
Rozvaděč 22kV, transformátor 22/04 kV bude nově začleněn do systému DŘT, z tohoto důvodu dojde  
k dovybavení rozvaděčů o motorové pohony s možností dálkového ovládání, dále dojde k osazení terminálů 
a ochran typu REF. 
 
Inženýrské objekty 
Železniční svršek a spodek 
SO 02-16-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční spodek 
Je navržena nová konstrukce pražcového podloží  - typ 2, zahrnující konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 
0/32 tl. 250 mm, uloženou na přehutněné zemní pláni, nebo typ 3 – s využitím konstrukční  vrstvy ze 
štěrkodrtí frakce 0/32  tl. 300 mm, vyztužené geotextilií, a uložené na přehutněné zemní pláni, nebo typ 6 – 
zahrnující konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 0/32 tl. 300 mm, uloženou na zlepšené zemní pláni. Pro 
zesílenou konstrukci pražcového podloží je navržena štěrkodrť frakce 0/32 tl. 250  - 300 mm a štěrkodrť, 
stabilizovaná cementem tl. 300-350 mm, uložená na přehutněné zemní pláni. V celé délce rekonstrukce 
železničního spodku je navrženo odvodnění zemní pláně. Zemní pláň je navržena v oboustranném sklonu  
5% směrem k odvodňovacímu zařízení (trativod , příkop) či vyústěním na svah náspu. Výjimku tvoří 
směrové oblouky s převýšením více jak 100 mm, kde je sklon pláně opačný než převýšení. V takovém 
případě je navržena rovná pláň železničního spodku a skloněná zemní pláň. Odvodnění železničního spodku 
je navrženo pomocí otevřených příkopů nebo trativodů. V místě silničního nadjezdu v km cca 17,300 je 
navrženo odvodnění pomocí prefabrikovaných příkopových žlabů. V místě železničního přejezdu v km v km 
cca 18,900 je navrženo odvodnění pomocí trativodů, vyústěných do otevřených příkopů podél kolejí. 
 
SO 03-16-01 žst. Lhotka nad Bečvou, železniční spodek 
Je navržena nová konstrukce pražcového podloží  - typ 2, zahrnující konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 
0/32 tl. 250 mm, uloženou na přehutněné zemní pláni, nebo typ 6 – zahrnující konstrukční vrstvu ze 
štěrkodrti frakce 0/32 tl. 300 mm, uloženou na zlepšené zemní pláni tl. 420 mm. Pro zesílenou konstrukci 
pražcového podloží je navržena štěrkodrť frakce 0/32 tl. 250  - 300 mm a štěrkodrť, stabilizovaná cementem 
tl. 300-350 mm, uložená na přehutněné zemní pláni. V celé délce rekonstrukce železničního spodku je 
navrženo odvodnění zemní pláně. Zemní pláň je navržena v oboustranném sklonu  5% směrem 
k odvodňovacímu zařízení (trativod , příkop) či vyústěním na svah náspu. Pláň tělesa železničního spodku je 
navržena jako primárně skloněná, rovnoběžná se zemní plání. Odvodnění je navrženo pomocí sítě trativodů, 
vyústěných do stávající kanalizace nebo nad terén. 
 
SO 04-16-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční spodek 
Je navržena nová konstrukce pražcového podloží  - typ 2, zahrnující konstrukční vrstvu ze štěrkodrti frakce 
0/32 tl. 250 mm, uloženou na přehutněné zemní pláni, nebo typ 6 – zahrnující konstrukční vrstvu ze 
štěrkodrti frakce 0/32 tl. 300 mm, uloženou na zlepšené zemní pláni tl. 420 mm. Pro zesílenou konstrukci 
pražcového podloží je navržena štěrkodrť frakce 0/32 tl. 250  - 300 mm a štěrkodrť, stabilizovaná cementem 
tl. 300-350 mm, uložená na přehutněné zemní pláni. Pro zesílenou konstrukci pražcového podloží je 
navržena štěrkodrť frakce 0/32 tl. 250  - 300 mm a štěrkodrť, stabilizovaná cementem tl. 300-350 mm, 
uložená na přehutněné zemní pláni. V celé délce rekonstrukce železničního spodku je navrženo odvodnění 
zemní pláně. Zemní pláň je navržena v oboustranném sklonu  5% směrem k odvodňovacímu zařízení 
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(trativod , příkop) či vyústěním na svah náspu. Pláň tělesa železničního spodku je navržena jako primárně 
skloněná, rovnoběžná se zemní plání. Výjimku tvoří směrové oblouky s převýšením více jak 100 mm, kde je 
sklon pláně opačný než převýšení. V takovém případě je navržena rovná pláň železničního spodku a 
skloněná zemní pláň. Odvodnění železničního spodku je navrženo pomocí otevřených příkopů nebo 
trativodů. 
 
SO 02-17-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční svršek 
Bude provedena  rekonstrukce obou traťových kolejí včetně  výškové a směrové úprava kolejí.  
Rekonstruovaný kolejový rošt kolejí č.1 a č.2 bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Koleje budou svařeny do bezstykové koleje.   
 
SO 03-17-01 žst. Lhotka nad Bečvou,  železniční svršek 
Je navržena rekonstrukce kolejí hlavních (1, 2) a předjízných (3, 4) v celé délce, rekonstrukce obou 
kolejových shlaví včetně přípojů do navazujících dopravních a manipulačních kolejí (6, 8, 10, 5, 7, 4a, 14). 
Na meziříčském zhlaví je v hlavních kolejích dvojitá kolejová spojka nahrazena kolejovými spojkami JKS1-
2 a JKS 3-5, stávající křižovatkové výhybky č. 11a 13 jsou odstraněny.  Nově je navržena křižovatková 
výhybka č. 11 pro zaústění vleček. 
 
SO 04-17-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční svršek 
Bude provedena  rekonstrukce obou traťových kolejí včetně  výškové a směrové úprava kolejí.  
Rekonstruovaný kolejový rošt kolejí č.1 a č.2 bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Koleje budou svařeny do bezstykové koleje.   
 
SO 05-17-01  Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, výstroj trati 
Stavební objekt řeší umístění nových prvků výstroje trati. 
 
Nástupiště 
SO 03-16-02 žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště 
Navržené ostrovní nástupiště respektuje novou polohu kolejového řešení. Je navrženo z prefabrikátů tvaru H 
130 mezi kolejemi č. 1 a 2. Délka nástupiště je 140m. Přístup na nástupiště je z nově navrženého podchodu. 
 
Železniční přejezdy 
SO 02-17-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889 
SO 04-17-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 21,815 
Stavební objekty řeší úpravu povrchu železničních přejezdů. Přejezdová konstrukce obou stavebních objektů  
je navržena z celopryžových přejezdových panelů a bude sepnuta ocelovými táhly a zajištěna proti posunu 
vnějšími opěrkami. Vnější panely budou uloženy na závěrnou zídku tvaru T, která je uložena na betonových 
pásech.  Bude provedena úprava navazujících komunikací. 
 
Mosty propustky, zdi 
SO 02-19-01  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313 
Původní konstrukce mostu ze zabetonovaných nosníků bude nahrazena novým železobetonovým rámem o 
světlosti 3,0m a výšce 2,3m, vetknutým do rovnoběžných křídel. 
SO 02-19-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 16,718-
zrušení 
Trubní betonový propustek DN 800 s kolmými betonovými čely bude zasypán. 
 
SO 02-19-03 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 16,953 
Stávající propustek tvořený železobetonovou  deskou o světlosti 1 m na betonových opěrách bude 
demolován a nahrazen novým trubním z prefabrikovaných železobetonových patkových trub DN 800mm. 
 
SO 02-19-04 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 17,086 – 
zrušení 
Stávající propustek tvořený železobetonovou  deskou o světlosti 1 m na betonových opěrách bude zasypán. 
 
SO 02-19-05 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 17,282 
Stávající propustek tvořený železobetonovou deskou o světlosti 1,5m bude kompletně demontován a 
nahrazen novým trubním z prefabrikovaných železobetonových patkových trub DN 800mm. 
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SO 02-19-07 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 17,342 – 
zrušení 
Trubní betonový propustek DN 1000 mm s kolmými betonovými čely bude zasypán. 
 
SO 02-19-08  t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577 
Stávající deskový most se zabetonovanými I nosníky bude demontován a nahrazen novým železobetonovým 
rámem o světlosti 6,5m. 
 
SO 02-19-09 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 17,800 
Stávající trubní propustek bude přestavěn na prefabrikovaný železobetonový rámový vnitřní světlosti 
1200x1200mm. Rám bude na obou stranách ukončen kolmými křídly se seříznutím. Uvnitř rámu bude 
provedeno odláždění a lavičky pro průchod živočichů. 
 
SO 02-19-10 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 18,202 
Stávající deskový propustek bude přestavěn na prefabrikovaný železobetonový rámový vnitřní světlosti 
1200x1200mm. Rám bude na obou stranách ukončen čelní zídkou s římsami. Uvnitř rámu bude provedeno 
odláždění a lavičky pro průchod živočichů. 
 
SO 02-19-11 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 18,351 
Stávající deskový propustek bude přestavěn na prefabrikovaný železobetonový rámový vnitřní světlosti 
1200x1200mm. Rám bude na obou stranách ukončen kolmými křídly se seříznutím. Uvnitř rámu bude 
provedeno odláždění a lavičky pro průchod živočichů. 
 
SO 02-19-12 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 18,582 
Stávající deskový propustek bude přestavěn na prefabrikovaný železobetonový rámový vnitřní světlosti 
2000x2000mm. Rám bude vpravo ukončen čelní zídkou s římsou, vlevo bude šikmé ukončení s kolmými 
křídly. Uvnitř rámu bude provedeno odláždění a lavičky pro průchod živočichů. 
 
SO 02-19-13 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 18,886 – 
zrušení 
Stávající propustek, tvořený železobetonovou deskou světlosti 600mm bude vybourán. Následně bude 
provedeno nové odvodnění silniční komunikace v místě železničního přejezdu, kdy budou vybourány 
původní propustky DN400mm a provedeny nové propustky DN600mm. Propustky budou navazovat na 
odvodnění železničního spodku. 
 
SO 02-19-14 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 19,112 
Stávající deskový propustek bude přestavěn na prefabrikovaný železobetonový rámový vnitřní světlosti 
1200x1200mm. Rám bude na vtoku ukončen čelní zídkou s římsou, na výtoku bude ukončen  kolmými 
křídly se seříznutím. Uvnitř rámu bude provedeno odláždění a lavičky pro průchod živočichů. 
 
SO 02-19-15 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 19,483 
Stávající trubní z osmihranných trub světlosti DN1000mm  propustek bude přestavěn na prefabrikovaný 
železobetonový rám vnitřní světlosti  1200x1200mm. Rám bude na vtoku ukončen čelní zídkou s římsou, na 
výtoku bude ukončen  kolmými křídly se seříznutím. Uvnitř rámu bude provedeno odláždění a lavičky pro 
průchod živočichů. 
 
SO 02-19-16 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek  v ev. km 19,939 
Stávající trubní z osmihranných trub světlosti DN1000mm  propustek bude přestavěn na prefabrikovaný 
železobetonový rám vnitřní světlosti  1200x1200mm. Rám bude ukončen kolmými křídly seříznutými dle 
sklonu svahu. Uvnitř rámu bude provedeno odláždění a lavičky pro průchod živočichů. 
 
SO 02-19-17 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most  v ev. km 19,406 
Jedná se o stavbu nového podjezdu. Konstrukce podjezdu bude tvořena uzavřeným monolitickým rámem, do 
kterého budou z obou stran zaústěny rampy, tvořené železobetonovými polorámy tvaru „U“. 
 
SO 03-19-01 žst. Lhotka nad Bečvou, železniční most  v  km 20,815 – podchod 
 Nový podchod z prostoru před výpravní budovou na ostrovní nástupiště tvoří železobetonový uzavřený rám 
tubusu o světlé šířce 3,0m a sv. výšce 2,8m. Přístupy do podchodu budou přístupovými chodníky a u 
výpravní budovy jednoramenným schodištěm. 
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SO 03-19-02.1 žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,506 
SO 03-19-02.2 žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,425 
Jedná se o novostavbu lávek pro umístění odjezdových návěstidel. Lávka je typové konstrukce 
s příhradovým břevnem a rámovými stojkami z U profilů. Je založena na patkách. Přístup na ní je žebříkem. 
 
SO 04-19-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční most  v ev. km 21,847 
Stávající most železobetonové konstrukce bude zcela demolován a nahrazen novou polorámovou 
železobetonovou  monolitickou konstrukcí se zavěšenými mostními křídly. Most bude založen na jedné řadě  
velkoprůměrových pilot. 
 
SO 04-19-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 22,010 – zrušení 
Stávající železobetonovou deskou tvořený  propustek na betonových podpěrách , světlost 2,0m,  bude 
částečně zasypán. 
 
SO 04-19-04 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční most  v ev. km 23,037 
Vzhledem k   rekonstrukci mostu v roce 2007 bude provedena pouze nová izolace, přechodové zídky a 
reprofilace betonových ploch. 
 
SO 04-19-05 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,106 – zrušení 
Stávající trubní propustek z osmihranných trub světlosti DN 600mm bude vybourán a zabetonován. 
 
SO 04-19-06 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,288 – zrušení 
Stávající trubní propustek z osmihranných trub světlosti DN 800mm bude vybourán a zabetonován. 
 
SO 04-19-07 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,473 
Stávající trubní propustek z osmihranných trub světlosti DN 1000mm bude přestavěn na trubní propustek  
z patkových trub DN 1000 mm. Na pravé straně bude mít propustek šikmé ukončení trub s odlážděním, na 
levé straně bude ukončen čelní zídkou s odlážděnými svahovými kužely a odlážděným dnem. 
 
SO 04-19-08 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23, 825 – zrušení 
Stávající trubní propustek ze dvou trub DN600 v osové vzdálenosti 3m, ukončený čelními zídkami 
z prostého betonu, bude vybourán a zabetonován. 
 
Kabelovody, kolektory 
SO 03-15-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod 
Hlavní část kabelovou tvoří průchod kabelové trasy stanicí a vede z dopravní kanceláře a rozvodny NN před 
výpravní budovu a odtud na každou stranu železniční stanice. Kabelovod tvoří 22ks prefabrikovaných 
železobetonových šachet, opatřených rošty pro kabely, konzolami a stupadly. 
 
Protihlukové objekty 
SO 02-15-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, protihlukové stěny 
Souběžně vlevo  od koleje č. 2  je navržena protihluková stěna v délce 134,350m,  výšky 1,5m nad temenem 
kolejnice, jako  odrazivá bez útlumu zvuku. 
Souběžně vpravo od koleje č. 1 je navržena protihluková zeď délky 129,6m, výšky 2m nad temenem 
kolejnice, jednostranné pohltivá.  
 
SO 03-15-02 žst. Lhotka nad Bečvou, protihlukové stěny 
Protihluková stěna v km 20,313-20,794 souběžně vpravo od koleje č.1 a 3, délky 488,25m,  výšky 3,0 m nad 
temenem kolejnice, je navržena jako jednostranně a oboustranně pohltivá. 
Protihluková stěna v km 20,314-20,512 souběžně vlevo trati, v délce 212,4 m,   výšky 3,0m nad temenem 
kolejnice, je navržena jako jednostranně pohltivá. 
Protihluková stěna v km 20,496-20,726 vlevo souběžně s kolejí č.4 a 10, délky 233,10m, výšky 3,0m nad 
temenem kolejnice, je navržena jako oboustranně pohltivá. 
Protihluková stěna v km 20,874-21,067 vlevo trati, délky 193,5m, výšky 3,0m nad temenem kolejnice, je 
navržena jako oboustranně pohltivá. 
 
Pozemní stavební objekty 
Pozemní objekty budov 
SO 01-15-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB 
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Budou provedeny stavební úpravy výpravní budovy, vyplývající z umístění nové dopravní technologie. 
Funkce původní dopravní kanceláře zůstane zachována, v místnosti dispozičně umístěné mezi dopravní 
kanceláří a čekárnou bude umístěna nová stavědlová ústředna a nová sdělovací místnost. Bude provedena 
částečná výměna oken a dveří v části objektu, dotčeného stavebními úpravami. V nové stavědlové ústředně 
bude provedená nová silnoproudá elektroinstalace. Z důvodu umístění nové technologie bude proveden nový 
hromosvod a uzemnění budovy. 
 
SO 03-15-03 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB 
Budou provedeny dispoziční úpravy 1NP výpravní budovy, vyplývající z umístění nové dopravní 
technologie. Funkce původní dopravní kanceláře zůstane zachována. Prostory pro cestující veřejnost budou 
zachovány beze změn.  Bude zajištěn nový bezbariérový přístup pro cestující do budovy ze severní strany 
budovy od kolejiště  pomocí nového chodníku. Přístup do nového bezbariérového podchodu bude umožněn 
vnějším prostorem s bezbariérovými úpravami komunikace. Budou provedeny nové vstupní dveře do haly. 
Budou provedeny nové rozvody technického zařízení budovy. V rekonstruované části výpravní budovy bude 
proveden nový systém teplovodního vytápění, vytápění technologických místností bude pomocí 
přímotopných konvektorů. Místnosti napájení, stavědlová ústředna a sdělovací místnost budou vybaveny 
klimatizací. V části budovy bude provedena vnitřní silnoproudá elektroinstalace. V rekonstruované část 
výpravní budovy bude provedena nová střecha s novou hromosvodnou soustavou, bude provedeno zateplení 
obvodových stěn, budou vyměněny okna a dveře, provedeny nové podlahy.   
 
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
SO 03-15-05 žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu 
Výstupy z podchodů budou zastřešeny lehkou ocelovou konstrukcí a opláštěny bezpečnostním kaleným 
sklem, které přesahuje železobetonové zídky podchodu tak, aby nedocházelo k zatékání. Sklon zastřešení je 
pultový směrem k výpravní budově. Okapový žlab je skrytý za průběžné lemování střechy. 
 
SO 03-15-06 žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti 
Jedná se o typový ocelový přístřešek, osazený na ostrovním nástupišti Zastřešení je sedlové, krajní pole 
přístřešku jsou opatřena kaleným sklem, které je ochranou proti nepřízni počasí. 
 
Orientační systém 
SO 03-15-08 žst. Lhotka nad Bečvou, orientační systém 
Zahrnuje cedule s nápisem stanice, označení přístupu na nástupiště, označení východu  z nástupiště, vstup do 
výpravní budovy a piktogramy. 
 
Hromosvody 
SO 05-15-02 žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické budovy 
Objekt bude vybaven systémem ochrany před bleskem LPS2. Vzhledem k malé výšce budovy bude jímací 
soustavou opatřena jen střecha budovy. Svody budou provedeny jako izolované po plášti budovy. 
 
Trakční a energetická zařízení 
Trakční vedení 
SO 01-01-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení 
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci trakčního vedení  v rozsahu kolejových úprav (km cca16,0-16,215) 
 
SO 01-01-02 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SpS na TV 
Bude provedena rekonstrukce venkovní části spínací stanice na trakční vedení, využívá stožárů postavených 
v rámci SO 01-01-01, obsahuje nové odpojovače včetně pohonů a napájecí převěsy. 
 
SO 02-01-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 
Jedná se o rekonstrukci trakčního vedení v celém traťovém úseku. 
 
SO 03-01-01 žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 
Jedná se o rekonstrukci trakčního vedení v celé stanici, ponecháno bude pouze trakční vedení v areálu  
vlečky DEZA, které se napojí na nový stav. 
 
SO 04-01-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, trakční vedení 
Jedná se o rekonstrukci trakčního vedení v rozsahu prováděných kolejových úprav. Ve zbývající části do el. 
dělení žst. Valašské Meziříčí dojde pouze k výměně troleje, nosného lana a následné regulaci vedení. 
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Výtažná kolej na lhoteckém zhlaví bude zatrolejována za výhybkou č. 96 jen po železniční přejezd v km 
24,235. 
 
Ohřev výměn (elektrický EOV, plynový – POV) 
SO 03-06-01 žst. Lhotka nad Bečvou, EOV 
Bude instalován elektrický ohřev na všech výhybkách. 
 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 01-04-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, kabelový rozvod 6kV 
Stavební objekt řeší pokládku nového zemního  kabelu 6kV v samostatné kabelové kynetě. 
 
SO 01-06-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, rozvody NN, přeložky kabelových rozvodů NN 
Jedná se o přeložku kabelů od stávajících úsekových odpojovačů a přeložku  kabelů ke spínací stanici a 
stožárovému stínidlu. 
 
SO 01-06-02 žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění DOÚO 
Na zhlaví směrem na Lhotku nad Bečvou budou demontovány úsekové odpojovače S101, S111, S112, S401, 
S402 a nahrazeny novými, umístěnými na trakčních stožárech. 
 
SO 01-06-03 žst. Hustopeče nad Bečvou, indikátor stáhni sběrač 
Budou použita 4 nová občasná návěstí ON1, ON2, ON3, ON4 tj. světelné panely v provedení LED na 230V, 
která budou umístěna  v části kolejiště, kde je nutná jízda hnacího vozidla se staženým sběračem. 
 
SO 02-04-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6kV 
Stavební objekt řeší pokládku nového zemního  kabelu 6kV v samostatné kabelové kynetě. 
 
SO 02-04-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6kV, 
provizorní stavy 
Pro udržení funkčnosti rozvodu 6kV bude kabel v místech ohrožených stavební činností přeložen se 
zachováním funkce do zprovoznění nového rozvodu 6kV. 
 
SO 02-06-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ km 17,260 
Z důvodu narušení napájecího kabelu traťového zabezpečovacího zařízení   při provádění stavebních prací na  
železničním svršku a spodku  bude pro zachování spolehlivosti funkce traťového zabezpečovacího zařízení  
nutné provést nové napojení TTS807 novým kabelem. 
 
SO 02-06-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ km 18,889 
Z důvodu narušení napájecích  kabelů traťového zabezpečovacího zařízení   z TTS 806 a TTS 805 při 
provádění stavebních prací na  železničním svršku a spodku  bude pro zachování spolehlivosti funkce 
traťového zabezpečovacího zařízení nutné  provést nové napojení z TTS806 a TTS805 novým kabelem. 
 
SO 03-04-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6kV 
Stavební objekt řeší pokládku nového zemního  kabelu 6kV v samostatné kabelové kynetě. 
 
SO 03-04-02 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6kV, provizorní stavy 
Pro udržení funkčnosti rozvodu 6kV bude kabel v místech ohrožených stavební činností přeložen se 
zachováním funkce do zprovoznění nového rozvodu 6kV. 
SO 03-06-02 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení 
Stavební objekt zahrnuje  úpravu kabelových propojů v průběhu  jednotlivých stavebních postupů mezi 
stávajícími napájecími rozvody v žst. Lhotka nad Bečvou. 
 
SO 03-06-03 žst. Lhotka nad Bečvou,kabelové rozvody NN 
Bude provedena demontáž stávajících napájecích rozvodů a provedena instalace  samostatných kabelových 
vývodů. 
 
SO 03-06-04 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN 
Jedná se o přeložky stávajících rozvodů nn za účelem zajištění napájení v průběhu provádění jednotlivých 
stavebních postupů. 
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SO 03-06-05 žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení 
Bude realizováno nové osvětlení  pomocí 10ks osvětlovacích věží, osazených vždy 2ks LED reflektorů + 
poziční světlo. Pro osvětlení úzkých částí jednotlivých zhlaví budou použity sklopné osvětlovací stožáry 
12m s LED svítidly 65W. Původní osvětlení bude demontován. 
 
SO 03-06-06 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a nástupiště 
Osvětlení nástupiště bude realizováno pomocí  LED svítidel na sklopných osvětlovacích stožárech. Pro 
osvětlení podchodu budou použita zářivková svítidla v provedení LED antivandal. Ovládání osvětlení bude 
z dopravní kanceláře a dálkově.  
 
SO 03-06-07 žst. Lhotka nad Bečvou, DOÚO 
Stávající rozvody a technologie DÚOV budou demontovány. Na nových trakčních stožárech na zhlaví a ve 
stanici budou umístěny nové odpojovače. Ovládání DÚOV bude umístěno v dopravní kanceláři. 
 
SO 04-04-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6kV 
Stavební objekt řeší pokládku nového zemního  kabelu 6kV v samostatné kabelové kynetě. 
 
SO 04-04-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu 6kV, provizorní 
stavy 
Pro udržení funkčnosti rozvodu 6kV bude kabel v místech ohrožených stavební činností přeložen se 
zachováním funkce do zprovoznění nového rozvodu 6kV 
 
SO 04-06-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 21,815 
Z důvodu  narušení napájecích kabelů při prováděné rekonstrukci kolejového svršku a spodku bude 
provedeno nové napojené PZS z TTS 803 novým kabelem do stávajícího reléového domku. 
 
SO 04-06-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, úprava napájení pro TZS km 22, 809 
Z důvodu  narušení napájecích kabelů při prováděné rekonstrukci kolejového svršku a spodku bude 
provedeno nové napojené PZS z TTS 802 novým kabelem do stávajícího reléového domku. 
 
SO 05-04-01 žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6kV 
Stavební objekt řeší pokládku nového zemního  kabelu 6kV v samostatné kabelové kynetě. 
 
Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 01-01-03 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění 
SO 02-01-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, ukolejnění 
SO 03-01-02 žst. Lhotka nad Bečvou,ukolejnění 
SO 04-01-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejnění 
Jednotlivé stavební objekty řeší  ukolejnění  stožárů trakčního vedení a konstrukcí v rozsahu 
rekonstruovaného trakčního vedení. 
 
Vnější uzemnění 
SO 02-06-03 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806-6/04 pro PZS km 18,889 
SO 02-06-04 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805-6/04 pro PZS km 18,889 
SO 04-06-03 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801-6/04 pro TZZ km 24,020 a 
PZS km 24,233 
V rámci   stavebních objektů budou provedena nová uzemnění jednotlivých objektů TTS (traťová 
transformační stanice). 
 
Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních 
SO 06-10-04 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
Jedná se o případné přeložky drážních kabelů, vyvolaných stavebními pracemi na železničním spodku.  

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební 
povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. 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“), požadavky o technické 
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specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ (TSI INF), o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI PRM), o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ (TSI CCT), o technické specifikaci 
pro interoperabilitu subsystému „Energie“ (TSI ENE), a ustanovení 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, 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. 

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 
v dostatečném předstihu Drážní úřad, sekci provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. Při uvedení stavby do  zkušebního provozu musí být předložen platný 
průkaz způsobilosti UTZ. 

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

13. Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby na cizím 
majetku. 

14. Stavební práce nesmí být prováděny v noční době. Průběh hlukově významných a stavebních činností 
bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro 
stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 

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

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

19. Stavebník dodrží podmínky:  

 Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ze dne 19. 
září 2018 č.j. KHSOC/21485/2018/PR/HOK 
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 Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice  Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 29. října 
2018, č.j. KHSZL 26778/2018 

 Koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice,  ze dne 3. října 2018, č.j. 
OSUZPD/48303/18-2 

 Závazného stanoviska Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru dopravně správních agend, ze dne 13. 
srpna 2018, č.j. ODSA/S2/MěÚVM/075047/2018 

 Koordinovaného závazného stanoviska  Městského úřadu Valašské Meziříčí ze dne 13. září 2018, č.j. 
MěÚVM 074984/2018 

 Stanoviska Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, ze dne 27. srpna 2018, 
č.j. KRPZ-54395-3/ČJ-2017-151506 

 Stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 8. října 2018, č.j. PM-20890/2018/5203/Fi  
 Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 23. srpna  2018, č.j. 8860/18  
 Stanoviska České dráhy, a.s. ze dne 27. září 2018, č.j. 2727/18-RSMBRNO  
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 10. srpna 2018, č.j. 685283/2018 
 Souhlasu   ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11. září 2018, č.j. 1100328151 
 Stanoviska ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4. září 2018, č.j. 1100022051 
 Stanoviska  ČEPS, a.s. ze dne 17. srpna 2018, č.j. 7/14730/16.8.2018/Še 
 Souhlasu společnosti ČEPS, a.s. ze dne 26. října 2018, č.j. 942/18/BRN, 45/2018/14730/Še 
 Vyjádření ENERGOAQUA, a.s. ze dne 31. srpna 2018, č.j. EA/TK/367/18 
 Vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 4. září 2018, č.j. 5001770380 
 Vyjádření společnosti Optické sítě s.r.o. ze dne 9. srpna 2018, č.j. 840/2018 
 Vyjádření T-Mobile Czech republic a.s. ze dne 3. srpna 2018, č.j. E28513/18 
 Vyjádření InfoTel, spol s r.o. ze dne 20. srpna 2018, č.j.E012793/18 
 Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 18. září 2018, č.1898/2018 
 
20. 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. 

21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho 
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 6 měsíců. Zkušební 
provoz bude zaváděn pro jednotlivé části stavby schopné samostatného užívání tak, aby zkušební 
provoz celé stavby byl ukončen v jednom termínu, nejpozději do 31. prosince 2021. 

22. Před uvedením stavby do trvalého 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. 

23. K žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku a vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží 
kolaudační rozhodnutí podle § 49b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, o 
ověření způsobilosti k užívání modernizované železniční dráhy.   

24. 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. 

25. 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.  

26. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2020. 

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

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 1,  IČ 70 99 42 34, 
adresa pro doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, 
Nerudova 1, Olomouc, stavebník je zastoupen společností MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., 
Legionářská 1085/8, Olomouc, IČ 64610357  
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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.   

 Hadaš Antonín, Štramberská 310/61, 742 21 Kopřivnice 
 Koníček Antonín, Na Baště 324, 686 01 Uherské Hradiště 
 Frydrych Tomáš, U hřiště 229, 753 66, Hustopeče nad Bečvou 
 Číp Jiří, Branka 77, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Hrabák Jaromír, Branka 69, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Hrabalová Bohuslava, Branka 69, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Dohnal František, Dílce 249, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Dohnalová Zdenka, Dílce 249, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Městys Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 LUKROM plus s.r.o., č.p. 81, 763 11 Lípa 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 

Olomouc 
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 25 
 České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 
 Škodová Danuše, Vodní 15, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Vahalová Hana Ing., Vodní 17, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha3 
 Arcibiskupský kněžský seminář, Žerotínovo náměstí 605/2, 779 00 Olomouc 
 DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
 Horná Jana, Lhotka nad Bečvou 74, 756 41 Lešná 
 Obec Lešná č.p.36, 756 41 Lešná 
 Fait Roman, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná  
 Hlaváčová Marie, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná  
 Holcová Taťána, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná 
 Vomočilová Alena, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná 
 Hořínek Petr, Domluvilova 787/7, 757 01 Valašské Meziříčí 
 Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
 Bělunková Petra, Příluky 12, 756 41 Lešná 
 Gerla Josef, Lhotka nad Bečvou 34, 756 41 Lešná 
 Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, č.p. 35, 756 41 Lešná 
 ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, 
 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
 ENERGOAQUA, a.s., 1. máje, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm 
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
 Optické sítě s.r.o., Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí 
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
 InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno – Líšeň 
 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín 
 ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

 

O d ů v o d n ě n í  
Žadatel společnost MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc, jako 

zástupce stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 
1,  adresa pro doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, 
Nerudova 1, Olomouc,  podal dne 3. prosince 2018 u Drážního úřadu žádost o stavební povolení pro výše 
uvedenou stavbu dráhy. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu, zahájeno v této věci stavební 
řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neobsahovala všechny doklady vyžadované zvláštními právními 
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předpisy, vyzval (výzva č.j. DUCR-1329/19/Eh ze dne 9. ledna 2019) Drážní úřad žadatele k doplnění 
žádosti a řízení usnesením č.j. DUCR-1324/19/Eh ze dne 9. ledna 2019 přerušil. Dne 5. února 2019  byly 
odstraněny všechny nedostatky žádosti.  

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení pokračování  stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního 
řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení 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. 

Drážní úřad oznámil dne 13. února 2019 pod č.j. DUCR-7769/19/Eh pokračování stavebního řízení. 
Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením po zákonem stanovenou dobu na úřední desce. Současně téhož dne 
Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
oznámil účastníkům stavebního řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v oznámení o pokračování řízení 
k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání 
rozhodnutí ve věci, s nimiž se  účastníci řízení mohou seznámit ve lhůtě do 5 dnů následujících po uplynutí 
lhůty, stanovené v  oznámení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení.  Požadavek na doložení 
souhlasu k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona k žádosti o stavební povolení 
Drážní úřad vyhodnotil tak, že před stavebním řízením předcházelo řízení pro vydání územního rozhodnutí. 
V územním rozhodnutí byla pro stavební záměr deklarována existence účelu vyvlastnění. Z tohoto důvodu a 
v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), doložení souhlasu k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, který 
stavebník dokládá podle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k žádosti o stavební povolení, nebylo 
Drážním úřadem po stavebníkovi vyžadováno.  

V zákonem stanovené lhůtě obdržel Drážní úřad námitku účastníků řízení, vlastníků stavby bytového 
domu č.p. 35 Lhotka nad Bečvou, p. Faita Romana, p. Hlaváčové Jany, p. Holcové Taťány, p. Vomočilové 
Aleny, který stojí  na pozemku p.č. 164 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Lhotka nad 
Bečvou, konkrétně: „Jako vlastníci , jejichž práva mohou být stavbou přímo dotčena, podáváme ke 
stavebnímu řízení Sp.Zn.: MO-SDO0017/19-9/EH námitky. Náš bytový dům.p. 35 Lhotka nad Bečvou, 
pozemek parc.č. 164 st.pl. se nachází v těsné blízkosti nástupiště a celého nádraží Lhotka n/B. Proto 
namítáme obavu o statiku objektu. Požadujeme, aby byl dům posouzen autorizovaným statikem za 
přítomnosti zástupce SŽDC před započetím a ukončením prací. Případně bezodkladně v průběhu stavby při 
podezření poruchy statiky domu, sepsán a podepsán protokol“. Dle § 158 stavebního zákona   patří 
projektová dokumentace mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Dle §158 odst. 1)  stavebního zákona vybrané 
činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické 
osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu, zde zákona č. 360/1992 
Sb. (zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), ve znění pozdějších přepisů. Vybranými 
činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, 
územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace podle odstavce 2, a odborné vedení provádění 
stavby nebo její změny. Podle  § 158 odst. 2) písm. b)  projektovou dokumentací je dokumentace  stavby pro 
vydání stavebního povolení. Dle § 159 odst. 2) projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle 
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně 
vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu 
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. 
Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant 
způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat 
osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. 
Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. Drážní úřad  po 
přezkoumání  žádosti o  stavební povolení, prostudování projektové dokumentace a výše uvedených 
podkladů žádosti dospěl k názoru, že žádost má všechny potřebné doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy pro její řádné posouzení, obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona a současně jsou 
splněny požadavky uvedené v § 111 stavebního zákona.  Z důvodu, že stavebník dodržel  příslušná 
ustanovení   stavebního zákona, konkrétně dle § 110 odst. 2  písmene e) připojil k žádosti  projektovou 
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dokumentaci zpracovanou projektantem,  se námitka  v části  „Požadujeme, aby byl dům posouzen 
autorizovaným statikem za přítomnosti SŽDC před započetím a ukončením stavby“ zamítá. Námitce je 
částečně vyhověno bodem 6) a 13). 

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 pod bodem č. 19)  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) a 9) 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. 19)  tohoto rozhodnutí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází na dráze evropského železničního systému a 
k projektové dokumentaci stavby bylo přiloženo dílčí stanovisko o ověření subsystémů infrastruktura, bude 
nutno aby stavebník ke kolaudaci stavby doložil ověření o splnění základních požadavků na konstrukční a 
provozní podmínky a splnění technických specifikací propojenosti (ověření o shodě ve smyslu § 49b odst. 1 
zákona). Z tohoto důvodu byla Drážním úřadem stanovena podmínka pod č. 23) ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

 Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským 
úřadem Valašské Meziříčí, odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 22. srpna 2018 pod č.j. 
MeUVM 081507/2018, sp.zn. SŘ/04498/2018/Ky.   Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a 
náležitosti: 
 Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního 

řádu, dne 21 .února 2018 pod č.j. MeUVM 018057/2018, sp.zn. SŘ/67724/2017/Ky 
 Závazné stanovisko Ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky,  ze dne 1. října 2018, č.j. MV-90951-6/PO-PRE-2018 
 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 19. 

září 2018 č.j. KHSOC/21485/2018/PR/HOK 
 Závazné  stanovisko Krajské hygienické stanice  Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 29. října 

2018 č.j. KHSZL 26778/2018 
 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 6. 

srpna 2018, č.j. KUOK 85292/2018 
 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 3. 

září 2018, č.j. KUOK 9115/2018 
 Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 31. 

srpna 2018, č.j. KUZL 57185/2018 
 Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 31. 

srpna 2018, č.j. KUZL 57208/2018 
 Vyjádření městyse Hustopeče nad Bečvou ze dne 4. října 2018, č.j. UMH/1508/2018/TAJ 
 Rozhodnutí městyse Hustopeče nad Bečvou, odboru správy majetku a životního prostředí, ze dne 

28.srpna 2018, č.j. UMH/1349/2018/2-246/ V 10 
 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice,  ze dne 3. října 2018, č.j. 

OSUZPD/48303/18-2 
 Závazné  stanovisko Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru dopravně správních agend, ze dne 

13. srpna 2018, č.j. ODSA/S2/MěÚVM/075047/2018  
 Koordinované závazné stanovisko  Městského úřadu Valašské Meziříčí ze dne 13. září 2018, č.j. 

MěÚVM 074984/2018 
 Rozhodnutí Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 10. srpna 2018, 

č.j. MěÚVM 071358/2018 OŽP/Gáš 
 Závazné stanovisko obce Choryně ze dne 24. srpna 2018, č.j. OUCH/447/2018 
 Rozhodnutí Obecního úřadu Choryně ze dne 14. srpna 2018, č.j. OUCH/462/2018 
 Vyjádření obce Lešná ze dne 15. srpna 2018, č.j. LESNA 769/2018 
 Rozhodnuté Obecního úřadu Lešná ze dne 2. srpna 2018, č.j. LESNA 675/2018 
 Stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, ze dne 31. srpna 

2018, č.j. KRPM-97537-1/ČJ-2018-140806 
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 Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, ze dne 27. srpna 2018, 
č.j. KRPZ-54395-3/ČJ-2017-151506 

 Stanovisko Povodí Moravy, s.p.   ze dne 8. října 2018, č.j. PM-20890/2018/5203/Fi 
 Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 12. září 2018, č.j. 

ŘSZKVM/07931/18-24 
 Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, ze dne 21. srpna 2018, č.j. 

SSOK-JH 17310/2018 7.12.8/V5 
 Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p.,   ze dne 29 .května 2017, č.j. LCR957/002437/2017 
 Vyjádření  ČEPRO, a.s. ze dne 23. srpna  2018, č.j. 8860/18 
 Stanovisko České dráhy, a.s. ze dne 27. září 2018, č.j. 2727/18-RSMBRNO 
 Vyjádření ČD-Telematika a.s. ze dne 6. srpna 2018, č.j. 08247/2018-O 
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 10. srpna 2018, č.j. 685283/2018 
 Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11. září 2018, č.j. 1100328151 
 Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4. září 2018, č.j. 1100022051 
 Stanovisko   i ČEPS, a.s. ze dne 17. srpna 2018, č.j. 7/14730/16.8.2018/Še 
 Souhlas společnosti ČEPS, a.s. ze dne 26. října 2018, č.j. 942/18/BRN, 45/2018/14730/Še 
 Vyjádření DEZA, a.s. ze dne 21. srpna 2018, č.j. 14 100/161/Zuz/2018 
 Vyjádření ENERGOAQUA, a.s. ze dne 31. srpna 2018, č.j. EA/TK/367/18 
 Vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 4. září 2018, č.j. 5001770380 
 Vyjádření společnosti Optické sítě s.r.o. ze dne 9. srpna 2018, č.j. 840/2018 
 Vyjádření T-Mobile Czech republic a.s. ze dne 3. srpna 2018, č.j. E28513/18 
 Vyjádření InfoTel, spol s r.o. ze dne 20. srpna 2018, č.j.E012793/18 
 Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 18. září 2018, č. 1898/2018 
 Souhrnné stanovisko Generálního ředitelství společnosti České dráhy, a.s. ze dne 18. října 2018, č.j. 

1465/2018-O03 
 Změna podmínek závazného stanoviska, vydaná Městským úřadem Valašské Meziříčí dne 29. 

listopadu 2017, č.j. MeUVM 109146/2018 
 Závazné stanovisko Městského úřadu Valašské Meziříčí ze dne 16. října 2017, č.j. MěÚVM 

58218/2017-OŽP/Kří/47 
 Závazné stanovisko Městského úřadu Hranice ze dne 25. ledna 2016, č.j. OSUZPD/1063/16 
 Závazné stanovisko Městského úřadu Hranice ze dne 31. března 2014, č.j. OSUZPD/6306/14-3 
 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice ze dne 26. října 2017, č.j. MěÚVM 

52568/2017-233 
 Sdělení Městského úřadu Valašské Meziříčí ze dne 19. června 2017, č.j. MěÚVM 52772/2017 
 Souhlas Městského úřadu Valašské Meziříčí ze dne 26. března 2014, č.j. MěÚVM 13560/2014 
 Souhlas Městského úřadu Valašské Meziříčí ze dne 25. listopadu 2015, č.j. MěÚVM 58534/2015 
 Rozhodnutí Městského úřadu Hranice ze dne 21. listopadu 2018, č.j. OSUZPD/64210/18-3 
 Rozhodnutí Městského úřadu Valašské Meziříčí ze dne 3. ledna 2019, č.j. MěÚVM 128996/2018 
a projektová dokumentace, vypracovaná firmou MORAVIA COSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 
779 00, Olomouc, IČ 64610357 
 

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: 
katastrální území  Hustopeče nad Bečvou 
pozemky p.č.  323, 324, 325, 327, 1014/12, 1014/21, 1014/22, 1014/23, 1014/29, 1040/1, 1044/2, 1045/10, 
1045/11, 1045/12, 1045/17, 1045/18, 1047, 1048, 1049, 1061/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4,  
1060/5, 1060/6, 1060/7, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1060/12, 1060/14, 1060/15, 1078/2, 1078/1, 1079, 1080/1, 
1080/2, 1080/4, 1080/5, 1080/7, 1080/6, 1098, 1099/2, 1100, 1101, 1102/4, 1102/5, 1111/1, 1111/6, 1194/2, 
1202, 1250/1 
katastrální území  Choryně 
pozemky p.č. 706/2, 706/6, 706/7, 708/72, 708/84, 730, 731/14, 791 
katastrální území Lhotka nad Bečvou 
pozemky p.č. 31, 32, 37, 40, 44, 45, 79, 80, 159/1, 160,/1, 171/1, 172, 174, 344/4, 363, 511, 515, 520, 521, 
573, 663, 667, 682, 691, 692, 694, 695, 696, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 759, 760, 763, 764, 768, 769, 771, 
773, 775, 777, 778, 779, 780, 799, 805, 806, 817, 824, 825  
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katastrální území Lešná 
pozemky p.č. 688, 689, 690, 691 
katastrální území Příluky 
pozemky p.č.   234, 455, 459, 462, 466, 468, 470, 474, 475, 479, 483, 485, 489, 493, 496, 499, 502, 507, 533 
katastrální území Juřinka 
pozemky p.č.  443/2, 446, 447/1, 447/2, 450/2, 679/5, 679/8 
katastrální území Krásno nad Bečvou 
pozemky p.č.  284/40, 284/47, 284/63, 293/13, 293/72, 293/74, 293/75, 293/76, 293/77, 293/78, 302/1, 
357/1, 361/2, 363/32, 363/35, 363/39, 365/1, 377/39, 381/1, 381/8, 382/61, 382/63, 382/83, 382/84, 382/122, 
382/132, 382/134, 382/135, 382/137, 406/9, 413/2, 414/2, 415/4, 416/7, 422/2, 430/17, 676/1, 703/1, 806/1, 
956/2, 956/6, 956/47, 956/48, 956/51, 981/2, 982/5, 982/8, 982/29, 992/3, 1007/20, 1007/1 
st.313, st.314, st.577, st.836, st.1225, st. 2502, st.2602, st.2662, st.2870 

 
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, Olomouc, 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. 

 
 

  
„Otisk úředního razítka“  

 
Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 

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 983/19). 

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,  
 dále na úřední desce  

- Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou,  
- Městského úřadu Valašské Meziříčí,  
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- Obecního úřadu Lešná, 
- Obecního úřadu Choryně 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm.a) stavebního zákona – stavebník (doručováno jednotlivě) 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 1,   adresa pro 
doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 
1, Olomouc, stavebník je zastoupen společností MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., Legionářská 
1085/8, Olomouc  

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 (doručováno jednotlivě) 

 Hadaš Antonín, Štramberská 310/61, 742 21 Kopřivnice 
 Koníček Antonín, Na Baště 324, 686 01 Uherské Hradiště 
 Frydrych Tomáš, U hřiště 229, 753 66, Hustopeče nad Bečvou 
 Číp Jiří, Branka 77, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Hrabák Jaromír, Branka 69, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Hrabalová Bohuslava, Branka 69, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Dohnal František, Dílce 249, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Dohnalová Zdenka, Dílce 249, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Městys Hustopeče nad Bečvou, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 LUKROM plus s.r.o., č.p. 81, 763 11 Lípa 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 

Olomouc 
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 25 
 České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 
 Škodová Danuše, Vodní 15, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Vahalová Hana Ing., Vodní 17, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha3 
 Arcibiskupský kněžský seminář, Žerotínovo náměstí 605/2, 779 00 Olomouc 
 DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
 Horná Jana, Lhotka nad Bečvou 74, 756 41 Lešná 
 Obec Lešná č.p.36, 756 41 Lešná 
 Fait Roman, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná  
 Hlaváčová Marie, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná  
 Holcová Taťána, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná 
 Vomočilová Alena, Lhotka nad Bečvou 35, 756 41 Lešná 
 Hořínek Petr, Domluvilova 787/7, 757 01 Valašské Meziříčí 
 Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
 Bělunková Petra, Příluky 12, 756 41 Lešná 
 Gerla Josef, Lhotka nad Bečvou 34, 756 41 Lešná 
 Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné, č.p. 35, 756 41 Lešná 
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 ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, 
 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
 ENERGOAQUA, a.s., 1. máje, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm 
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
 Optické sítě s.r.o., Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí 
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
 InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno – Líšeň 
 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín 
 ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

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  ((doručováno veřejnou vyhláškou)  

zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu - rozhodnutí bude umístěno na elektronické 
úřední desce  a úřední desce Drážního úřadu – zde 

zveřejnění na úředních deskách 
- Úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou,  
- Městského úřadu Valašské Meziříčí,  
- Obecního úřadu Lešná, 
- Obecního úřadu Choryně 

Dotčené orgány: 

 Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 

 Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice 

 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 
Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 1800/75, 750 11 
Přerov 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, U výstaviště 18, 751 52 Přerov 

 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín 
 
Na vědomí: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 1,   adresa pro 
doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 
1, Olomouc 

 
Spis 
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