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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce stavební, územní odbor Olomouc
Sp. zn.: MO-SDO0062/19-5/Nv
V Olomouci dne 9. dubna 2019
Č. j.: DUCR-19058/19/Nv
Telefon: +420 972 741 315 (linka221)
Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing.
E-mail:
nevrla@ducr.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO
ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
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“) a v souladu s § 94j odst.
1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 12. února 2019 žádost stavebníka Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení Signal
Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČ:25525441 o vydání společného povolení pro
stavbu dráhy:
“R e k o n s t r u k c e P Z S v č e t n ě r e k o n s t r u k c e p o v r c h u v k m
103,942 (P7964) na trati Vlárský průsmyk-Staré
Město u U.H.“
v rozsahu:
Stavba hlavní:
PS 01 PZS v km 103,942
SO 01 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Železniční svršek
SO 02 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Železniční spodek
SO 03 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Železniční přejezd
SO 06 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Napájení NN
Stavba vedlejší:
SO 04 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Pozemní komunikace
SO 05 Přejezd v km 103,942 (P7964) - Chodník
Umístění stavby:
Na pozemku parc.č. 803 (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Sady, obec Uherské Hradiště, okres
Uherské Hradiště.
Na pozemcích parc.č. 107 (ostatní plocha, zeleň), 446/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 463/1
(ostatní plocha, silnice), 463/2 (ostatní plocha, silnice), 484/2 (ostatní plocha, neplodná půda),
484/4 (ostatní plocha, neplodná půda), 559/2 (ostatní plocha, silnice), 565/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) a 571/1 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Vésky, obec Uherské Hradiště, okres Uherské
Hradiště.
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Popis stavby:
Stavba hlavní:
PS 01
PZS v km 103,942
V rámci PS01 bude na přejezdu provedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Nové PZS bude
kategorie 3ZBI (3.kategorie, s pozitivní signalizací, s celými závorami a přenosem kontrol na JOP
v žst. Kunovice, JOP CDP Přerov a pohotovostního výpravčího v Bylnici) s LED výstražníky. Dle
rozhodnutí Drážního úřadu budou na přejezdu v km 103,942 umístěny 4 výstražníky se závorami.
Výstražníky budou v plastovém provedení a budou umístěny po pravé i levé straně silnice. Jako
ovládací prvky PZS budou využity stávající počítače náprav. Vnitřní technologie bude umístěna
v novém betonovém reléovém domku v blízkosti přejezdu. V závislosti na změně kategorie PZS
dojde také ke změně silniční dopravní značky A30 (nechráněný přejezd) za značku A29 (chráněný
přejezd). Součástí PS01 jsou i demontáže stávajícího PZS včetně reléového domku. Provozní
soubor řeší i náhradu stávajícího závislostního kabelu v úseku od km 102,690 do km 103,380.
SO 01
Přejezd v km 103,942 (P7964) – Železniční svršek
V rámci rekonstrukce bude provedena výměna kolejového roštu v oblasti přejezdu délky 24 m.
Bude použit nový železniční svršek 49E1 s využitím nepřímého tuhého upevnění kolejnice (typu K)
na betonových pražcích SB8 v rozdělení „c“ (přímo pod přejezdovou konstrukcí v rozdělení „u“). V
místě přejezdu bude upevnění s antikorozní úpravou. Nové kolejnice budou v délce 41 m a kolej
bude zřízena jako bezstyková. V oblasti výměny železničního svršku proběhne zřízení nového KL.
Úprava GPK bude provedena v úseku délky 239 m včetně výběhů do stávajícího stavu.
SO 02
Přejezd v km 103,942 (P7964) – Železniční spodek
V rámci rekonstrukce železničního spodku bude provedena sanace železničního spodku v délce 24
m. Na základě geotechnického průzkumu byla navržena skladba PP typu 6 + ZKPP typu 4. Zemní
pláň i pláň tělesa železničního spodku bude jednostranně skloněna směrem k odvodňovacímu
zařízení. Prostor přejezdu bude odvodněn podélným trativodem dl. 89 m, který bude vyústěn do
příkopu na pravé straně trati.
SO 03
Přejezd v km 103,942 (P7964) – Železniční přejezd
Stávající celopryžová přejezdová konstrukce bude v celé šířce odstraněna. Nově zde bude
provedena celopryžová přejezdová konstrukce s vnitřními i vnějšími panely v délce 12 m.
Přejezdové panely budou pružně uloženy na patě kolejnice a vnější panely na závěrných zídkách.
Stávající povrch silnice III/05014 a chodníku budou do vzdálenosti po závorová nahrazeny novou
skladbou. Skladba vozovky a chodníku i jejich šířkové uspořádání budou korespondovat
s navazujícími SO 04 a SO 05. Součástí tohoto SO bude také úprava přístupového chodníku a
zakončení nástupiště na zast. Vésky.
SO 06
Přejezd v km 103,942 (P7964) – Napájení NN
Pro nově osazený RD rekonstruovaného PZZ bude základní napájení provedeno ze stávajícího
rozvaděče RE, kde bude stávající vývod k rušenému RD odpojen. Nový napájecí kabel bude z RE
veden k novému domku PZZ, u kterého bude ukončen v rozvaděči RP (společná přístrojová skříň
pro přejezdy). RP bude osazen u stěny nového RD a vybaven svodiči přepětí 1.st., přívodkou ZZEE
s přepínačem sítí a jističem s vypínací cívkou. Podružné měření nebude doplněno, je již osazeno
v rozvaděči osvětlení RO.
V rámci SO bude zřízeno nové vnější uzemnění společné pro PEN/zab. zař. Uzemnění bude řešeno
jako obvodový zemnič kolem RD doplněný o zemnící tyče v rozích.
Stavba vedlejší:
SO 04
Přejezd v km 103,942 (P7964) – Pozemní komunikace
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Stávající povrch silnice III/0514 bude za plánovanými závorovými břevny nahrazen v nezbytné
délce skladbou vozovky D1-N-2-III-PIII dle TP170 (nebo jakoukoliv jinou ekvivalentní skladbou
pro TDZ III). Šířka pozemní komunikace bude 7,5 m s jízdním pruhem š. 3,750 a nezpevněnou
krajnicí š. 0,5 po jedné straně komunikace. Na straně druhé, v místě chodníku, bude komunikace
ohraničena silničním obrubníkem. Součástí tohoto SO bude i úprava nároží křižovatky s ul.
Květinová.
SO 05
Přejezd v km 103,942 (P7964) – Chodník
Stávající povrch chodníku bude za plánovanými závorovými břevny nahrazen v nezbytné délce
skladbou D1-D-2-VI-PIII dle TP 170. Šířka chodníku přes přejezd bude 1,5m a bude plynule
navázána na stávající úseky. Na chodníku budou vytvořeny varovné a signální pásy pro užívání
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení.
Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními
předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu
přerušeno usnesením č.j.: DUCR-12066/19/Nv ze dne 4. března 2019 současně s výzvou
k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-10188/19/Nv ze dne 4. března 2019. Dne 18. března
2019 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.
Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování společného územního a
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
§ 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději d o 1 5 d n ů n á s l e d u j í c í c h p o d n i 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
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo
dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec, na jejímž území má
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Drážní úřad posoudí námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si Drážní úřad
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učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu
vlastnických nebo jiných věcných práv.
Do podkladů žádosti o společné povolení 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 pítek od 7:30
hodin do 12:30 hodin. Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem objednat s oprávněnou
úřední osobou.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání
ověřenou 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 úkony
v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu, jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c)
a d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s
velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 94k písm.
e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru.
Okruh účastníků řízení je stanoven:
Podle § 94k písm a) stavebního zákona - stavebník


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČ:25525441

Podle § 94k písm b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn:


Město Uherské Hradiště,
IČ:00291471

Masarykovo náměstí 19/,

68670 Uherské Hradiště,

Podle § 94k písm c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na které má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
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vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku:
 Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19/, 68670 Uherské Hradiště,
IČ:00291471
 E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ:28085400
 Obec Popovice, 303/, 68604 Popovice, IČ:00291269
 ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ:61459445
 Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290/, 68601 Uherské Hradiště,
IČ:49453866
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3,
IČ:04084063
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ:27935311
 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Jarošova 514/, 68606
Uherské Hradiště, IČ:70934860
 ZÁLEŠÁK JAN, Bc., Na Dědině 73/, 68601 Uherské Hradiště
 ZÁLEŠÁKOVÁ IRENA, Ing., Na Dědině 73/, 68601 Uherské Hradiště
Podle § 94k písm e) stavebního zákona –osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným
povolením přímo dotčeno:
k.ú. Sady, obec Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
pozemky parc.č. 556/2, 557/1, 557/3, 582/3, 599/5, 620/2, 619/1, 614/10, 614/7, 614/6, 614/5,
614/4, 614/3, 614/2, 614/1, 614/8, 786/3, 786/4, 804, 846/12, 846/24, 866
k.ú. Vésky, obec Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
pozemky parc.č. 107, 487/1, 505/2, 526/17, 526/57, 526/58, 526/59, 526/64, 526/66, 526/67, 559/3,
560/11, 561/3, 564/6, 565/2, 611, 677, 571/3, 574/91,
budovy na pozemcích parc.č. 102, 108, 109, 110, 120,121, 123/2, 126, 129, 408, 412/3, 448, 450,
480, 482

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 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19/, 68670 Uherské
Hradiště,
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Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1,
IČ:70994234 v zastoupení Signal Projekt
s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed,
IČ:25525441

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19/, 68670 Uherské Hradiště, IČ:00291471

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

Obec Popovice, 303/, 68604 Popovice, IČ:00291269

ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ:61459445

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290/, 68601 Uherské Hradiště,
IČ:49453866

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ:04084063

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ:27935311

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Jarošova 514/, 68606 Uherské
Hradiště, IČ:70934860

ZÁLEŠÁK JAN, Bc., Na Dědině 73/, 68601 Uherské Hradiště

ZÁLEŠÁKOVÁ IRENA, Ing., Na Dědině 73/, 68601 Uherské Hradiště
podle § 94k písm. e) stavebního zákona – 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 Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19/,
68670 Uherské Hradiště
Dotčené orgány:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21/,
76190 Zlín,

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí, Svatováclavská 568/, 68670
Uherské Hradiště,

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, Boženy Němcové
834/, 68601 Uherské Hradiště 1,

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské
Hradiště, dopravní inspektorát, Velehradská 1217/, 68643 Uherské Hradiště

Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,
Svatoplukova 84/, 61500 Brno, IČ:60162694

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy, Protzkarova 33/, 68601 Uherské Hradiště,

Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19/, 68670 Uherské Hradiště,
Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno, IČ:70890013
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Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 60200 Brno, IČ:68081758
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1,
77258 Olomouc, IČ:70994234

Spis
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