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*CRDUX00E6VNB* 
CRDUX00E6VNB 

 
 

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

Sp. zn.: MO-SDO0318/18-12/Nv V Olomouci dne 29. března 2019 
Č. j.: DUCR-16993/19/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  

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í   
S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í  

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 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 29. června 
2018 žádost stavebníka, 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, o stavební povolení 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  v  k m  4 , 7 4 0  ( P 7 1 4 0 )  

v č e t n ě  d o p l n ě n í  p o l .  z á v o r  n a  t r a t i  Z a j e č í - H o d o n í n “ 

 
v rozsahu: 
PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení 
SO 01 Železniční svršek 
SO 02 Železniční spodek 
SO 03 Železniční přejezd 
SO 04 Elektrická přípojka PZS v km 4,740 

Umístění stavby: 
Na pozemcích parc.č. 696/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), parc.č. 4379/1 (ostatní plocha, 
dráha), parc.č. 4379/7 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 4695 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba pro 
dopravu č.p.452), 8082 (ostatní plocha, silnice) v k.ú.Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres 
Břeclav. 

 

Popis stavby: 
Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále 
„PZS“) v km 4,740 regionální dráhy železniční trati Zaječí – Hodonín. Přejezd P7140 představuje 
úrovňové křížení jednokolejné neelektrifikované železniční tratě Zaječí – Hodonín se silnicí II.tř. 
421 v obci Velké Pavlovice. 
Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení, celkovou 
rekonstrukci železničního svršku, železničního spodku a přejezdové konstrukce, která bude 
rozšířena o konstrukci navazující na chodník pro pěší, a dále rekonstrukci stávající přípojky NN pro 
napojení technologie PZS.  
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PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení 
V rámci PS 01 bude provedena výměna stávající technologie přejezdového zabezpečovacího 
zařízení za novou kategorie PZS 3ZBI (s pozitivní signalizací a polovičnímu závorami). 
Zabezpečovací zařízení zprostředkovávající vazby mezi PZS a SZZ bude umístěno ve stojanu č.11 
reléové místnosti žst. Velké Pavlovice. Vnitřní technologie PZS bude umístěna do stávajícího 
reléového domku, který se nachází v blízkosti přejezdu. Stávající výstražníky budou nahrazeny a 
doplněny novými. Výstražníky budou umístěny na třech stožárech výstražníků. Stožáry s 
výstražníky A a B budou doplněny o poloviční závory. Závora překrývající chodník bude vybavena 
doplňkem břevna ZSH (zábrana slepecké hole).  
Bude provedena nová kabelizace k venkovním prvkům PZS včetně vazebního kabelu pro zapojení 
kontrol a ovládání do žst. Velké Pavlovice. Pro zabezpečovací zařízení jsou navrženy kabely 
párované typu TCEKPFLEY a čtyřkované typu TCEPKPFLE. Indikační a ovládací prvky doplněné 
v rozsahu požadavku nové technologie PZS, budou umístěny i nadále na ovládacím pultu v DK 
ŽST. Velké Pavlovice. Způsob ovládání nového PZS jízdou vlaku bude proveden pomocí počítače 
náprav. Směr jízdy vlaku a přechod PZS do stavu anulace bude detekováno pomocí směrových 
výstupů počítače náprav. Ústředna počítače náprav bude umístěna v  RD na přejezdu. 
Reléový domek a pilíř rozvaděče přípojky v blízkosti RD bude použit stávající. Na vnější stěně  RD 
bude umístěna skříňka místního ovládání, traťový telefon a skříňka sdělovacího rozvaděče pro 
oboustranné ukončení TK. Vzhledem ke skutečnosti, že spouštěcí bod PZS ze sudého směru jízdy 
A2 vychází nově do prostoru mezi stávající polohu označníku a krajní výhybku č.1 bude přesunut 
označník do úrovně tohoto nového spouštěcího bodu A-2 a tím zamezeno nežádoucímu spouštění 
výstrahy při posunu do úrovně označníku. 
 
Dopravní značení – nové dopravní značky A32a – „Výstražný kříž pro železniční přejezd 
jednokolejný“ budou umístěny na výstražnících na zvýrazněném retroreflexním žlutozeleném 
podkladu. 
 
Umístění výstražníků: 
Je navrženo umístění 5 výstražníků na 3 samostatných stožárech výstražníků umístěných takto: 
Ve směru od obce na přejezd (od začátku tratě vlevo): 
Vpravo komunikace – jeden stožár se dvěma výstražníky „A1 a A2“, stožár bude osazen závorou  

„A“ 
Vlevo komunikace – jeden stožár s jedním výstražníkem „C“ 
 
Ve směru do obce na přejezd (od začátku tratě vpravo): 
Vpravo komunikace - jeden stožár se dvěma výstražníky „B1 a B2“ a samostatný stožár pro pohon 

závory „B“, která bude společná pro chodník i silnici  
 
SO 01 Železniční svršek 
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci železničního svršku v úseku km 4,717 490 - 4,769 940 trati 
Zaječí – Hodonín. 
Železniční svršek bude upraven v délce 52,45 m. Použijí se betonové pražce SB 8 P (rozdělení „u“ 
– 600 mm), kolejnice tvaru S49 s tuhým upevněním – žebrové podkladnice se svěrkami ŽS4. 
Upevňovadla budou s povrchovou antikorozní úpravou. Zřídí se nové kolejové lože fr. 32/63 v min. 
tl. 350 mm pod úrovní pražce. 
Směrové i sklonové poměry zůstanou zachovány, rekonstruovaný úsek plynule naváže na stávající 
stav. 
 
SO 02 Železniční spodek 
Rekonstrukci železničního spodku v úseku od km 4,723 680 do km 4,767 490 v délce 43,81 m 
zahrnuje odstranění stávajícího pražcového podloží, zřízení nové zesílené konstrukce pražcového 
podloží žel.spodku včetně odvodnění. Zesílená konstrukce pražcového podloží bude zřízena v šířce 
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přejezdu s přechodovými oblastmi v délce 5,0 m. Celková délka zesíleného pražcového podloží 
bude 20,2 m. Zemní pláň je provedena ve sklonu 5% a odvodnění v úseku od km 4,724 480 do 
konce řešeného úseku je navrženo trativodem umístěným vpravo koleje s vyústěním svodným 
potrubím do příkopu poblíž propustku v km 4,709. Trativod je navržen z trubek z tvrzeného 
materiálu PE-HD DN 150 mm.  
 
SO 03 Železniční přejezd 
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci přejezdové konstrukce (přejezd + přechod místní 
komunikace v intravilánu obce Velké Pavlovice). Přejezd převádí komunikaci II.třídy č. 421 šířky 
7,0 m a přilehlý chodník šířky 1,8 m. Úhel křížení je 80º. Nová přejezdová konstrukce je navržena 
jako celopryžová stavební délky 10,8 m a stavební šířky 3,64 m s opěrkami pod vnitřním a vnějším 
panelem. Vnější panely budou uloženy na hliníkových nosnících uložených na patě kolejnice a 
závěrné zídce. Součástí tohoto objektu je i úprava pozemní komunikace v délce 5,1 m od přejezdu 
směrem na Velké Pavlovice a cca 4,0 m směrem od přejezdu na Kobylí. Nová obrusná vrstva bude 
na stávající komunikaci plynule výškově napojena. Dále je navržena komunikace pro pěší po pravé 
straně pozemní komunikace (směr do obce Velké Pavlovice), která bude navazovat na stávající 
chodník za přejezdem (směr k Bořeticím) a bude ukončena cca 4,5 m před přejezdem. Nový 
chodník z betonové zámkové dlažby bude mít šířku 1,8 m a délku 18,7 m. Příčný sklon chodníku je 
navržen 2% směrem k vozovce. Od silnice bude oddělena betonovým silničním obrubníkem, od 
okolního terénu chodníkovým obrubníkem osazeným 6 cm nad povrchem chodníku. 
 
SO 04 Elektrická přípojka PZS v km 4,740 
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající 1-fázové elektrické přípojky NN pro napojení 
technologie rekonstruovaného PZS. Místo a způsob napojení zůstanou zachovány a bude navýšen 
rezervovaný příkon ze stávajících 1x20A na nově 3x16A. Ve stávající kabelové skříni typu SS300 
(E.ON) v pilíři na parcele č. 696/2 budou doplněny 2 ks pojistek PN000/40A gG a ve stávajícím 
elektroměrovém rozváděči RE umístěném v pilíři vedle skříně SS300 bude provedena výměna 
stávajícího jističe před elektroměrem z hodnoty 20C/1 na hodnotu 16B/3 a stávající 1-fázový 
fakturační elektroměr bude vyměněn za 3-fázový (doplnění pojistek a výměnu fakturačního 
elektroměru zajistí PDS – E.ON Distribuce, a.s.). Součástí stavby bude rovněž výměna stávajícího 
napájecího kabelu AYKY-J 4x10 mm2 mezi elektroměrovým rozváděčem RE a stávajícím 
rozváděčem přejezdu RP1 v pilíři u stávajícího RD přejezdu za nový kabel CYKY-J 4x10 mm2. 
V rozváděči RP1 bude zároveň v potřebném rozsahu vyměněna a doplněna jeho stávající výzbroj 
v souvislosti s přechodem na 3-fázovou elektrickou přípojku (jedná se o doplnění přídavného pólu 
k přepínači sítí, výměnu jističe a doplnění 2 modulů přepěťových ochran 1. stupně).  
 

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-
42120/18/Nv ze dne 19. července 2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti 
č.j.: DUCR-42118/18/Nv ze dne 19. července 2018. Dne 1. března 2019 byly odstraněny všechny 
nedostatky žádosti, tímto pominuly důvody, pro které bylo správní řízení přerušeno.  

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení. 
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 
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Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději d o  1 0  d n ů  o d  d o r u č e n í  t o h o t o  o z n á m e n í . 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické 
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich 
postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

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

Do podkladů žádosti o stavební povolení a do podkladů stavebního řízení lze nahlédnout u 
Drážního úřadu, sekce stavební, Nerudova 1, 779 00 Olomouc v pondělí až čtvrtek od 8:00 hodin 
do 13:00 hodin a v pátek od 7:30 hodin do 12:30 hodin. Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme 
předem objednat s oprávněnou osobou. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží 
jeho zástupce při ústním jednání písemnou plnou moc. 

Drážní úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení 
následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:  

Účastníci řízení mohou podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední 
osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení 
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne 
bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.  

Účastníci řízení mají dále v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet 
do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby 
Drážní úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.  

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, musí být 
účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to 
se netýká účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí 
udělenou ústně do protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu).  

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další 
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 stavebního záměru s velkým počtem účastníků 
oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 
odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 
písm. a) až d) stavebního zákona. 

Okruh účastníků řízení je stanoven: 
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník: 

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 
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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. Jihomoravský kraj,  Žerotínovo náměstí 5/3,  60010 Brno, IČ:70888337 
3. České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226  
4. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,  Čechova 1300/23,  69011 Břeclav, IČ:49455168 
5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  Žerotínovo 

náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 
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 

 
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: 
pozemky v k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres Břeclav: 

parc.č. 678, 681, 682, 688,  696/1, 701/1, 718, 724, 726, 732/1, 734, 735, 736, 737, 4379/2, 4379/3, 
4379/5, 4379/9, 4379/13, 4379/14, 4379/15, 4379/16, 4479/4, 4481/1, 4481/3, 4482, 4483/1, 
4503/3, 4521/1, 4524/6, 4524/7, 4578/101, 7223, 8029, 8030, 8034, 8035, 8036, 8055. 

 

 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
 
 

Toto oznámení 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 
 na úřední desce Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké 

Pavlovice 
 
Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na 
úřední desce Drážního úřadu. 
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Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 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 

 Jihomoravský kraj,  Žerotínovo náměstí 5/3,  60010 Brno, IČ:70888337 
 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 Břeclav, a.s.,  Čechova 1300/23,  69011 Břeclav, IČ:49455168 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  Žerotínovo 

náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 
 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 
 
Ostatní účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou 

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 
Velké Pavlovice 

 
Dotčené orgány: 
 Městský úřad Hustopeče,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, 

dopravní inspektorát,  Národních hrdinů 15/,  69016 Břeclav 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje,  Žerotínovo náměstí 3/5,  60182 Brno,  
 Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče, 
 Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  
 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  

Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 
 Městský úřad Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice 
Na vědomí: 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 
 
Spis 
 

http://www.ducr.cz/
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