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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA 
sekce stavební - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0127/19-9/Lj V Praze dne 23. října 2019 
Č. j.: DUCR-53063/19/Lj Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) 
Oprávněná úřední osoba: Lachová Jaroslava Ing. E-mail: lachova@ducr.cz 
 

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: 

V y s o č a n y ,  Z e l e n eč ,  H l o u b ě t í n ,  Č e r n ý  M o s t ,  K y j e ,  
M s t ě t i c e ,  J i r n y ,  H o r n í  P o č e r n i c e ,  S a t a l i c e ,  L i b eň  

 

“ O p t i m a l i z a c e  t r a ť o v é h o  ú s e k u   
M s t ě t i c e  ( m i m o )  -  P r a h a - V y s oč a n y  ( v č e t n ě ) “ 

 
Stavebník:  
ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, 
IČ:70994234 zastoupena oprávněnou organizační složkou Stavební správa západ,  Sokolovská 
1955/278,  19000 Praha, IČ:70994234 
 

Stavba je členěna na: 
Železniční zabezpečovací zařízení 
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 05-01-11 ŽST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení  
PS 07-01-11 ŽST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení  
PS 09-01-11 Výh. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení  
PS 11-01-11 ŽST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení  
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 06-01-11 Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení  
PS 08-01-11 Horní Počernice - Výh. Skály, traťové zabezpečovací zařízení  
PS 10-01-11 Výh. Skály - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení  
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 00.6-01-51 Mstětice - Praha Vysočany, DOZ    
Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
PS 06-01-61 Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK  
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Železniční sdělovací zařízení 
Místní kabelizace 
PS 07-02-11 ŽST Praha Horní Počernice, místní kabelizace  
PS 09-02-11 Výh. Skály, místní kabelizace  
PS 11-02-11 ŽST Praha Vysočany, místní kabelizace  
Rozhlasové zařízení 
PS 06-02-21 Zast. Zeleneč, rozhlasové zařízení  
PS 07-02-21 ŽST Horní Počernice, rozhlasové zařízení  
PS 10-02-21 Zast Rajská zahrada, rozhlasové zařízení  
PS 11-02-21 ŽST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení  
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 07-02-31 ŽST Praha Horní Počernice, ITZ  
PS 11-02-31 ŽST Praha Vysočany, ITZ  
PS 11-02-32 ŽST Praha Vysočany, úprava ATÚ  
Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)  
PS 00.6-02-91.1 ŽST Mstětice, EZS  
PS 00.6-02-91.2 Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS  
PS 06-02-41 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový 
systém  
PS 07-02-41 ŽST Praha Horní Počernice, kamerový systém  
PS 07-02-42 ŽST Praha Horní Počernice, EZS  
PS 09-02-41 Výh. Skály, kamerový systém  
PS 09-02-42 Výh. Skály, EZS  
PS 10-02-41 Zast. Rajská zahrada, kamerový systém  
PS 11-02-41 ŽST Praha Vysočany, kamerový systém  
PS 11-02-42 ŽST Praha Vysočany, EZS  
Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
PS 00.6-02-51 Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o. 
PS 00.6-02-52 Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK  
PS 00.6-02-53 Mstětice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AŽD Praha 
PS 10-02-51 Výh. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK ČD-Telematika a.s. 
Informační systém pro cestující 
PS 06-02-71 Zast. Zeleneč, informační systém  
PS 07-02-71 ŽST Horní Počernice, informační systém  
PS 10-02-71 Zast Rajská zahrada, informační systém  
PS 11-02-71 ŽST Praha Vysočany, informační systém  
Traťové radiové spojení 
PS 00.6-02-81 Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS  
Jiná sdělovací zařízení 
PS 00.6-02-91 Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému  
PS 00.6-02-92 Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ŽDC  
PS 07-02-91 ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení  
PS 09-02-91 Výh. Skály, sdělovací zařízení  
PS 11-02-91 ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení  
Silnoproudá technologie včetně DŘT 
Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS 05-06-11 ŽST Mstětice, DŘT  
PS 07-06-11 ŽST Praha Horní Počernice, DŘT  
PS 09-06-11 Výh. Skály, DŘT  
PS 11-06-11 ŽST Praha Vysočany, DŘT  
PS 12-06-11 TM Balabenka, úprava DŘT  
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PS 12-06-12 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT  
Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven) 
PS 12-04-31 Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie  
Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 05-03-51 ŽST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení  
PS 07-03-52 ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC  
PS 09-03-52 Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC  
PS 11-03-52 ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC  
PS 11-03-53 ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově  
Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení  
(NTS, STS, TTS) 
PS 11-03-61 ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie  
Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 
PS 07-03-81 ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení  
PS 07-03-82 ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě  
PS 09-03-81 Výh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení  
PS 09-03-82 Výh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě  
 
Ostatní technologická zařízení 
Osobní výtahy, schodišťové výtahy 
PS 10-05-11 Zast. Praha Rajská zahrada, osobní výtahy na nástupiště  
PS 11-05-11 ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště  
Eskalátory 
PS 11-05-12 ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště  
 
Inženýrské objekty 
Železniční svršek a spodek 
SO 00.6-15-01 Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati  
SO 00.6-15-02 Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB  
SO 06-10-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek  
SO 06-11-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek  
SO 07-10-01 ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek  
SO 07-11-01 ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek  
SO 07-10-01.2 ŽST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek  
SO 08-10-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční svršek  
SO 08-11-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční spodek  
SO 09-10-01 Výh. Skály, železniční svršek  
SO 09-11-01 Výh. Skály, železniční spodek  
SO 10-10-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek  
SO 10-11-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek  
SO 11-10-01 ŽST Praha Vysočany, železniční svršek  
SO 11-11-01 ŽST Praha Vysočany, železniční spodek  
SO 11-10-01.1 ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek  
SO 11-11-01.1 ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek  
Nástupiště 
SO 06-14-01 Zast. Zeleneč, nástupiště  
SO 07-14-01 ŽST Praha Horní Počernice, nástupiště  
SO 10-14-01 Zast. Praha Rajská zahrada, nástupiště  
SO 11-14-01 ŽST Praha Vysočany, nástupiště  
Železniční přejezdy 
SO 06-13-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379  
SO 07-13-01 ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043  
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SO 07-13-02 ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209  
SO 11-13-01 ŽST Praha Vysočany, služební přejezd    
Mosty, propustky a zdi 
SO 00.6-26-01 Mstětice - Praha Vysočany, demontáž stávajících návěstních lávek  
SO 06-20-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 
15,773  
SO 06-20-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183 
SO 06-20-03 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697 
SO 06-20-04 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686  
SO 06-20-05 Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503  
SO 06-21-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188  
SO 06-21-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823  
SO 06-21-03 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388  
SO 06-21-04 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222  
SO 06-21-05 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380  
SO 06-21-06 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780  
SO 06-21-07 Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108 (přestavba na most) 
SO 06-23-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820  
SO 06-23-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555  
SO 07-23-01 ŽST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383  
SO 08-20-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční most v ev. km 22,240  
SO 08-21-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, propustek v ev. km 22,400  
SO 08-21-02 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, propustek v ev. km 22,570  
SO 08-21-03 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, propustek v ev. km 23,032  
SO 09-20-01 Výh. Skály, železniční most v ev. km 12,144  
SO 10-20-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614  
SO 10-20-02 Výh. Skály - Praha Vysočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Rajská 
zahrada)  
SO 10-20-03 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350  
SO 10-20-04 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537  
SO 10-20-05 Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062  
SO 10-21-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice  
SO 10-21-02 Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556  
SO 10-21-03 Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,185  
SO 10-21-04 Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885  
SO 10-21-05 Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,456 (přestavba na most)  
SO 10-21-06 Výh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014  
SO 10-22-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, silniční most v km 10,833 - úpravy zábran proti 
dotyku  
SO 10-23-02 Výh. Skály - Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,318  
SO 10-26-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 11,363  
SO 10-26-02 Výh. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 10,665  
SO 10-26-03 Výh. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 7,600  
SO 10-26-04 Výh. Skály - Praha Vysočany, návěstní lávka v km 7,452  
SO 10-26-05 Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava stávajících návěstních lávek, vč. zábran proti 
dotyku 
SO 11-20-01 ŽST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,699  
SO 11-20-02 ŽST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533  
SO 11-20-03 ŽST Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187  
SO 11-21-01 ŽST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916  
SO 11-23-01 ŽST Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670  
SO 12-26-01 Praha Vysočany - Odb. Balabenka, návěstní lávka v km 5,654  
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Potrubní vedení 
Vodovody a kanalizace 
SO 06-70-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace  
SO 07-70-01 ŽST Praha Horní Počernice, výpravní budova, přípojka kanalizace  
SO 08-70-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, dešťová kanalizace  
SO 10-70-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace   
SO 11-70-01 ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace  
SO 11-70-02 ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace  
SO 11-70-03 ŽST Praha Vysočany, dešťová kanalizace   
SO 11-71-01 ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu  
SO 11-71-02 ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu  
Pozemní komunikace 
SO 07-31-01 ŽST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy  
SO 09-30-01 Výh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově  
SO 11-30-03 ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova  
SO 11-30-04 ŽST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy  
SO 11-30-05 ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově  
SO 11-31-01 ŽST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou  
Kabelovody, kolektory 
SO 07-44-01 ŽST Praha Horní Počernice, kabelovod  
SO 11-44-01 ŽST Praha Vysočany, kabelovod  
 
Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 
SO 06-40-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, stavební úpravy objektu čekárny 
SO 07-40-01 ŽST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB   
SO 07-40-03 ŽST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část  
SO 09-40-01 Výh. Skály, provozní budova  
SO 09-40-02 Výh. Skály, DAK, stavební část  
SO 11-40-01 ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova  
SO 11-40-02 ŽST Praha Vysočany, provozní budova  
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
SO 06-41-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující  
SO 06-41-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15,773  
SO 06-41-03 Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16,183  
SO 10-41-01 Zast. Praha Rajská zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku  
SO 11-41-01 ŽST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu  
Orientační systém 
SO 06-43-01 Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém  
SO 07-43-01 ŽST Praha Horní Počernice, orientační systém  
SO 10-43-01 Zast. Praha Rajská zahrada, orientační systém  
SO 11-43-01 ŽST Praha Vysočany, orientační systém   
Vnější vybavení budov 
SO 00.6-42-01 Mstětice - Praha Vysočany, oplocení SŽDC  
SO 00.6-42-02 Mstětice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení   
SO 06-42-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura  
SO 07-42-01 ŽST Praha Horní Počernice, drobná architektura  
SO 10-42-01 Zast. Praha Rajská zahrada, drobná architektura  
SO 11-42-01 ŽST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení  
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Trak ční a energetická zařízení 
Trakční vedení 
SO 06-60-01 Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení  
SO 07-60-01 ŽST Praha Horní Počernice, trakční vedení  
SO 08-60-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, trakční vedení  
SO 09-60-01 Výh. Skály, trakční vedení  
SO 10-60-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení  
SO 11-60-01 ŽST Praha Vysočany, trakční vedení 
Ohřev výměn (elektrický - EOV) 
SO 07-64-01 ŽST Praha Horní Počernice, EOV  
SO 09-64-01 Výh. Skály, úprava EOV  
SO 11-64-01 ŽST Praha Vysočany, úprava EOV  
Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 05-62-01 ŽST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab.zařízení  
SO 05-62-01.1 ŽST Mstětice, úprava kabelů DOÚO 
SO 06-62-01 Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení  
SO 06-62-04 Mstětice - Horní Počernice,  osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773  
SO 07-62-01 ŽST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení  
SO 07-62-02 ŽST Praha Horní Počernice, DOÚO  
SO 09-62-01 Výh. Skály, rozvod nn a osvětlení  
SO 09-62-02 Výh. Skály, DOÚO  
SO 10-62-02 Výh. Skály - Praha Vysočany, zast. Rajská Zahrada - rozvod nn a osvětlení  
SO 11-62-01 ŽST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení  
SO 11-62-02 ŽST Praha Vysočany, DOÚO  
SO 11-62-03 ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727  
SO 11-62-04 ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533  
SO 11-62-05 ŽST Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz  
Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 05-61-01 ŽST Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 06-61-01 Mstětice - Horní Počernice, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 07-61-01 ŽST Praha Horní Počernice, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 08-61-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 09-61-01 Výh. Skály, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 10-61-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 11-61-01 ŽST Praha Vysočany, ukolejnění kovových konstrukcí  

Umístění stavby: 

pozemek parc.č. 82/2, k.ú. Černý Most 
pozemky parc.č. 1068/13, 1069/1, 1069/3, 1070/1, 1071, 1072/1, 1245/1, 1247, 1249/31, 1252, 
1262/1, 1288/1,  1288/84, 1291/4, 1292/1, 1294, 1295/1, 1295/3, 1295/9, 1295/11, 1295/13, 1320/1, 
1322, 1334/1,  1335/1, 1359/1, 1365/1, 2574/1, 2581/1, 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2582/9, 2584/2, 
2603/1, 2603/2, 2604/1, 2605, 2606/1, 2606/18, 2607, 2609, 2610, 2614, 2615, 2616/1, 2617/1, 
2631/7, 2631/19, 2645, k.ú. Hloubětín  
pozemky parc.č. 169/9, 170, 171, 172, 173/1, 175, 182/3, 196, 197/1, 423, 1040, 1041/1, 1778, 
1781/3, 1782/16, 1851, 3802, 3804, 3807, 3892/1, 3892/2, 3893, 3894, 3923, 3940, 3942, 3945, 
3948/1, 3948/2, 3951, 3953, 3954, 3957, 3958, 3960/1, 3960/2, 3961, 3962/1, 3962/5, 3962/6, 
3963/1, 3963/2, 3963/3, 3963/4, 3963/5, 3963/6, 3963/7, 3963/8, 3963/9, 3963/32, 3963/33, 
3963/39, 3963/42, 3963/43, 3963/44, 3968/1, 3968/10, 3968/14, 3968/14, 3968/48, 3969/1, 3969/2, 
3979/1, 3979/40, 3985/1, 3986/2, 3986/3, 3987/1, 3992/16, 3992/38, 3992/39, 3995/17, 3995/18, 
4006/44, 4006/58, 4013/1, 4013/16, 4013/148, 4016, 4020/10, 4037/7, 4037/134, 4037/137, 4046/3, 
4047/1, 4047/2, 4047/3, 4047/5, 4060, 4061, 4062/1, 4063/1, 4063/2, 4066, 4067/3, 4485/59, 
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4485/134, 4489/1, 4490/3, 4491/1, 4493, 4494, 4497/1, 4498, 4500/1, 4505, 4508/1, 4508/2, 4509, 
4511, 4535/1, k.ú. Horní Počernice 
pozemky parc.č. 704, 1774, 1775/1, 1775/3, 1776, k.ú. Jirny 
pozemky parc.č. 1695/2, 1760, 1761, 1779, 1815/1, 2582/7, 2584/1, 2584/14, 2584/4, 2585/1, 
2585/7, 2587/11, 2588/1, 2589/1, 2589/45, 2590/45, 2756/2, 2756/3, 2756/4, 2756/9, 2756/10, 
2756/11, 2756/37, 2759, 2771, 2805, 2806, 2807/1, 2808/1, 2830/1, 2830/2, 2830/3, 2831/1, 
2831/2, 2832, 2833, 2834/1, 2836/1, 2837, 2878, 2879, 2880, k.ú. Kyje 
pozemky parc.č. 2578, 4011, 4026/1,  4026/2, 4026/7, 4026/12, 4026/13, 4028, 4102, 4103/1, 
4103/2, 4103/3, k.ú. Libeň 
pozemky parc.č. st.28, 107/1, 107/9, 107/14, 107/17, 107/25, 107/26, 198/7, 198/12, 292/2, 293, 
k.ú. Mstětice 
pozemky parc.č. 512/1, 518/1, 518/9, 518/10, 518/19, k.ú. Satalice  
pozemky parc.č. 244, 256, 258, 260, 266/1, 272/1, 1206/15, 1206/43, 1206/44, 1206/57, 1207/1, 
1207/4, 1207/14, 1207/26, 1207/32, 1207/34, 1207/53, 1207/55, 1207/72, 1207/78, 1207/112, 
1207/113, 1207/114, 1207/115, 1207/116, 1207/120, 1207/121, 1207/124, 1207/154, 1207/156, 
1207/162, 1207/249, 1207/250, 1208, 1244/1, 1244/11, 1646/11, 1646/12, 1648/1, 1649, 1752, 
1753/11, 1753/13, 1753/34, 1754, 1768, 1771, 1775, 1776/1, 1777/2, 1786/2, 1786/4, 1788/3, 
1788/6, 1794, 1796/1, 1796/2, 1798, 1801, 1802, 1945/1, 1945/2, 1946, 1947/1, 1947/3, 1947/4, 
1947/5, 1947/6, 2036/1, 2036/2, 2037, 2048, 2080/2, 2081, 2095/1, 2116/2, 2124/2, 2124/3, 2125/1, 
2125/4, 2126, 2127, 2128, 2130/2, 2131/1, 2131/4, 2131/5, 2131/6, 2131/7, 2131/8, 2131/26, 
2131/27,  2131/28, 2131/29, 2131/30, 2132, 2134, 2135, 2140/1, 2140/9, 2140/12, 2140/14,  
k.ú. Vysočany  
pozemky parc.č. 82/3, 85/1, 85/38, 92/1, 92/3, 92/5, 99/2, 107/2, 107/9, 107/12, 111/3, 113/2, 
120/51, 125/2, 125/4, 130/1, 145/2, 145/12, 161/10, 165/6, 165/33, 176/5, st. 452, st. 453, 676/2, 
682/1, 701/1, 701/2, 704, 774, 775, 776, 779, 782, 784, 791, 797, 799, 800, 801, 838, 840, 845, 847, 
851, 852, 854, 870, 884, 892/1, 892/2, 893, 894, 895, 896, 899, 914, 915, 938/1, 938/2, 940, 941, 
960, 964, 965, 1013, 1014, 1015, 1032, 1039, 1040, 1048, 1161, 1163, 1184, k.ú. Zeleneč  
 

Stručný popis stavby: 
Předmětem projektu stavby je rekonstrukce úseku železniční trati: 
- Mstětice – Praha-Vysočany od stávajícího km 15,113 žel. trati Lysá n. L. – Praha-Vysočany 

do stávajícího km 5,802 žel. trati Praha hl. n. – Turnov, včetně železničních stanic Praha-
Horní Počernice a Praha-Vysočany s přesahem technologie do úseku odb. Balabenka – Praha-
Vysočany, 

- část žel. trati Praha hl. n. – Turnov v úseku od Odb. Skály do stávajícího km 12,711, včetně 
technologie do ŽST Praha-Satalice (ve výhledovém stavu je v úseku Výhybna Skály – Praha-
Vysočany k dispozici jedna tříkolejná elektrifikovaná trať, která bude začleněna pod žel. tratí 
Lysá n. L. – Praha-Vysočany (včetně)), 

- část žel. trati Praha-Libeň – Praha-Vysočany od stávajícího km 1,276. 

ŽST Praha Horní Počernice modernizace v rozsahu stávajícího stavu (mimo ostrovní 
nástupiště č. 3. Všechny vlečky („PRAGORENT“, „Vlečka NEUBER Praha“ a „Metrostav – Praha 
Horní Počernice“) zapojené do kolejiště této stanice zůstávají zachovány bez jejich rekonstrukce, 
mimo nejnutnějšího rozsahu v zapojení do stávajícího stavu na obou zhlavích. Nástupiště ve směru 
Lysá n. L. je navrženo vnější u kol. č. 1 u výpravní budovy s délkou 200 m a výšky 550 mm nad 
temenem kolejnice.  

Odbočka Skály modernizace v rozsahu stávajícího stavu a dojde ke změně na Výhybnu 
Skály, k dispozici budou tři hlavní koleje č. 1, 2 a 4, mezi které budou doplněny kolejové spojky 
tak, aby bylo možné v navazujícím úseku Výhybna Skály – Praha Vysočany využít, jak pro trať 
Lysá n. L. – Praha Vysočany, tak trať Praha – Turnov, všechny tři tratové koleje. 
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Výstavba nové železniční zastávky Praha-Rajská zahrada, situované v bezprostřední 
blízkosti stejnojmenné stanice metra linky „B“, s přístupem po nově navrhované lávce (není 
součástí stavby) přes ul. Chlumecká a žel. trať do ul. Borská v oblasti Na Hutích.  

ŽST Praha-Vysočany modernizace v rozsahu stávajícího stavu, k dispozici budou tři hlavní 
koleje č. 1, 0 a 2, tři předjízdné koleje č. 3, 4 a 5 pro možnost předjíždění vlaků hlavní trati a jedna 
účelová kolej SŽDC. Vlečka „FIM Praha-Vysočany“ snesena, vlečka „FERROS, vlečka Praha“ 
zachována bez její rekonstrukce, mimo nejnutnější rozsah zapojení do stávajícího stavu na skalském 
zhlaví.  

Návrh tří nástupišť, dvě ostrovní s délkou 302 a 300 m a jedno vnější s délkou 200 m a výšky 
550 mm nad temenem kolejnice. Zastřešení všech nástupišť. Stávající výpravní budova nahrazena 
novou odbavovací budovou umístěnou na úrovni vstupu do podchodu z ulice Paříkovy. Všechna 
nástupiště propojena zrekonstruovaným a rozšířeným podchodem v ev. km 6,533 v nové poloze, 
část stávajícího podchodu pod novými kolejemi č. 2 a 4 zachována, a to v rozsahu mezi novými 
výstupními schodišti na nástupiště č. 2 a 3. Všechna nástupiště budou propojena novým podchodem 
v km 6,699 pro přístup cestujících od ul. Krátkého/bratří Dohalských a přes vnější nástupiště z ul. U 
Vinných sklepů. Bezbariérovou přístupnost nástupišť z podchodu v ev. km 6,533 zajišťují 
eskalátory a výtahy. Podchod v km 6,699 nebude bezbariérově přístupný.  

Železniční svršek v celém dotčeném úseku nový tvaru UIC60, příp. S49 v žel. stanicích. 
Železniční spodek projde rekonstrukcí, která zajistí dostatečnou únosnost pláně tělesa železničního 
spodku a odvodnění kolejiště soustavou zpevněných příkopů, příkopových žlabů a trativodů. 

Technologická zařízení nezbytná pro provoz dráhy – staniční zabezpečovací zařízení typu 
elektronické stavědlo a traťové zabezpečovací zařízení elektronické, systém automatického bloku, 
s přípravou pro zavedení, resp. instalací systému ETCS L2 v rámci samostatné navazující stavby 
„ETCS v uzlu Praha“, sdělovací zařízení, výstavba nových trafostanic 22/0,4 kV, napájení z nových 
trafostanic 22/0,4 kV umístěných v technologických budovách jednotlivých stanic a výhybně, 
trakční vedení, elektrický ohřev výhybek a podobně. 

Stavba řeší  komplexně úpravy všech staveb a zařízení potřebných k řádnému a bezpečnému 
provozování železničního dopravního systému. 

Podrobně viz projektová dokumentace. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a 
ustanoveními stavebního zákona.  

3. 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 
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práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 
které jsou držiteli takového oprávnění. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 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. 

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

18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

19. Stavebník dodrží podmínky stanovisek vlastníků a správců sítí a zařízení, která jsou 
součástí ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení a byly zapracovány do 
projektové dokumentace: 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN), č.j. 631410/19 ze dne 16.05.2019, 
České Radiokomunikace, a.s., č.j. UPTS/OS/213852/2019 ze dne 28.02.2019, 
Dial Telecom, a.s., č.j. PH710809 ze dne 29.07.2019, 
NET4GAS, s.r.o., č.j. 3633/19/OVP/Z ze dne 6.05.2019, 
OPTILINE a.s., č.j. 1411900461 ze dne 28.02.2019, 
SITEL, spol. s r.o., č.j. 1111901005 ze dne 27.02.2019, 
T-Mobile Czech Republic a. s., zn.: E08829/19 ze dne 28.02.2019, 
Türk Telekom International CZ s.r.o., č.j. 084/2019/ila ze dne 19.09.2019, 
UPC Česká republika, a.s., č.j. 739/2019 ze dne 10.04.2019, 
THMP, a.s., č.j. 3277/19 ze 04.03.2019, 
Technické služby města Úvaly, č.j. TSMÚ/VaK/42/2019 ze dne 08.04.2019, 
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Pražská teplárenská a.s., č.j. JAR/1064/2019 ze dne 10.07.2019, 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. PVK 26813/ÚTPČ/19 ze dne 25.09.2019, 
Pražská vodohospodářská společnost a.s., č.j. 1180/19/2/02 ze dne 24.04.2019, 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., č.j. 2019/OSDS/05892 ze dne 26.09.2019, 
Obec Zeleneč, č.j. 00390/19/OÚ ze dne 17.04.2019, 
ČD Telematika a.s., č.j.: 120171-8909 ze dne 06.12.2017. 
20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska KHS SČK se sídlem v Praze, č.j.: KHSSC 

54923/2018 ze dne 10.12.2018 a stanoviska HS hl.m. Prahy, č.j.. HSHMP57557/2018 ze dne 
27.11.2018: 

20.1. Při realizaci stavby budou aplikovány požadavky Akustické studie. Po dokončení 
stavby v průběhu zkušebního provozu bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) provedeno měření akustického tlaku A 
v chráněném venkovním prostoru stavby a v chráněném vnitřním prostoru stavby a měření 
vibrací v chráněném vnitřním prostoru stavby. Výsledky budou zaslány na KHS SČK se 
sídlem v Praze před kolaudací k posouzení. 

20.2. Pokládka kolejových polí, demontáž a montáž břeven trakčních bran nebude 
prováděna v době 21:00 – 7:00 hodin. V případě nutných prací v uvedeném časovém 
intervalu může stavebník podat žádost o časově omezené povolení (ČOP) provozování 
nadlimitního zdroje hluku dle § 31 zákona. ČOP není nároková a její udělení se váže ke 
splnění podmínek zákona. 

20.3. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol, vypracovaný v souladu s § 32a 
zákona o měření hladin akustického tlaku z provozu na dráze v nebližších chráněných 
venkovních prostorách staveb (referenční místa), kterým musí být prokázáno, že jsou 
dodrženy hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, popřípadě 
průkaz, že  po realizaci předmětné stavby nedošlo ke zhoršení akustických podmínek 
v dané lokalitě, tzn. Provedení validních akustických měření před a po předmětných 
stavebních úpravách v identických místech měření. Hygienický limit pro hluk z provozu na 
dráze je v ochranném pásmu dráhy v denní době LAeq,16h 60dB a v noční době LAeq,8h 55dB, 
mimo ochranné pásmo  v denní době LAeq,16h 55dB a v noční době LAeq,8h 50dB. V případě 
možnosti přiznání tzv. staré hlukové zátěže je hygienický limit v denní době LAeq,16h 70dB 
a v noční době LAeq,8h 65dB v ochranném pásmu dráhy i mimo ochranné pásmo dráhy, resp. 
v denní době LAeq,16h 65dB a v noční době LAeq,8h 60dB v ochranném pásmu dráhy a v denní 
době LAeq,16h 60dB a v noční době LAeq,8h 55dB mimo ochranné pásmo dráhy. 

20.4. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol, vypracovaný v souladu s § 32a 
zákona o měření hladin akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku 
v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb (referenční místa), kterým musí být 
prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění. Hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů je v denní době LAeq,8h 50dB pro 
souvislých osm hodin a v noční době LAeq,1h 40dB v nejhlučnější noční hodině. V případě 
tónového charakteru hluku se přičte další korekce -5 dB. 

20.5. Před zahájením stavebních úprav musí být odstraněn veškerý stavební materiál 
s obsahem azbestových vláken odbornou společností, která zpracuje „Hlášení prací 
s azbestem“ se všemi náležitostmi v souladu s legislativními požadavky pro práci 
s azbestem, min 30 dnů před zahájením prací je předloží místně příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví a práce zahájí jen na základě jeho kladného vyjádření.  

21. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Magistrátu hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, 
č.j.: MHMP-1855924/2018/O4/Šv ze dne 15.11.2018: 
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21.1. Po celou dobu realizace stavby, která se nachází při místní komunikaci I. Tř. 
Novopacká, Kbelská, Vysočanská, správní obvod Praha9, 14 a 20 bude zajištěn bezpečný 
průchod pro chodce, přístup k přilehlým objektům a zastávkám MHD, nebude omezen 
vjezd pohotovostním vozidlům a vozidlům svozu domovního odpadu, budou 
minimalizovány zábory komunikací pro účely stavby, bude umožněn přístup k ovládacím 
armaturám inženýrských sítí. Vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě budou udržovány 
v čistotě. 

21.2. V případě záboru místní komunikace pro účely stavby budou využívány pouze 
plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu, případné omezení 
provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno 
rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní 
komunikace ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

22. Stavebník dodrží podmínky stanoviska ÚMČ P8, odbor dopravy, č.j.: MCP8 257184/2018 
ze dne 12.11.2018: 

22.1. Veškerou přepravu materiálu je doporučeno řešit po železnici, v případě přepravy 
materiálu po silnici na území MČ P8 je potřeba požádat odbor dopravy nejpozději 30 dnů 
před započetím stavby o odsouhlasení navržených přepravných trasa o vydání rozhodnutí 
na zvláštní užívání komunikací.  

22.2. Při realizaci je nutno zjistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a 
pohotovostním vozidlům a po celou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu 
a čištění komunikací dotčených stavbou.   

23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska ÚMČ P14, odbor dopravy a ochrany prostředí, č.j.: 
UMCP14/18/46584/ODOP/KLEH ze dne 30.01.2019: 

23.1. Při veškeré stavební činnosti a při manipulaci se sypkými materiály je nutné používat 
prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu, při odvozu bude použito 
plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, mezideponii prašného materiálu budou 
plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal. 

23.2. Po dobu veškerých stavebních prací je potřeba používat výhradně vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity pro mobilní zdroje, nákladní vozidla a 
stavební mechanizmy před výjezdem ze staveniště budou v případě potřeby očištěny, 
v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací bude neprodleně provedeno čištění 
na náklady stavebníka. 

23.3. Jakékoli odpady včetně bioodpadu nesmí být spalovány. 

23.4. Odpady vzniklé během stavby budou před předáním oprávněné osobě tříděny a 
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního 
prostředí. 

24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska ÚMČ P20, odbor životního prostředí, č.j.: MCP20 
020785/2018/OZPD/Haj ze dne 30.11.2018: 

24.1. Dodavatel stavby učiní ve smyslu ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) taková 
opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, 
následně bude vypracován pro období výstavby plán opatření  pro případ havárie, který 
bude obsahovat náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. 

24.2. Plán opatření podléhá odbornému stanovisku správce dotčených vodních toků a 
následně schválení dotčenými vodoprávními úřady. Dodavatel stavby – uživatel závadných 
látek je v případě havarijního úniku povinen postupovat dle schváleného plánu opatření pro 
případ havárie. 
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24.3. Pro stavební objekty ohrožené povodní bude v dalším stupni projektové 
dokumentace vypracován povodňový plán stavby, který bude splňovat náležitosti vodního 
zákona a odvětvové normy TNV 752931 – Povodňové plány.  

24.4. V průběhu realizace stavebního záměru nedojde ke kácení ani poškození vzrostlých 
dřevin. Výkop v blízkosti kořenového prostoru stromů bude provedený ručně. V případě 
střetu výkopu s kořenovým systémem stromu, budou obnažené kořeny chráněny po dobu 
obnažení vlhčenou jutou a v co nejkratší době zasypány a v případě stavby v zimních 
měsících při teplotě pod bodem mrazu chráněny bedněním s výstelkou polystyrénu tl.10. Po 
zásypu výkopu zeminou bude tato prolita takovým množstvím vody, aby došlo ke slehnutí 
nakypřené zeminy.  

24.5. Koruny a kmeny stromků budou chráněny bedněním do půdorysného průměru 
koruny stromu, kde nebude skladován žádný stavební materiál, stát ani popojíždět stavební 
technika. 

24.6. Po skončení prací budou obnoveny výsadbové mísy (pokud byly v okolí dřevin před 
stavbou) a založen trávník. 

24.7. V průběhu stavby byly použity prostředky v řádném technickém stavu, v případě 
zvýšeného výskytu prachu bude povrch skrápěn vodou. Při odvozu prašných materiálů 
budou používány uzavřené dopravní prostředky tak, aby se vyloučilo znečištění okolí 
prachem. Prašnost bude dále omezena čištěním odjíždějících vozidel ze staveniště a 
případným kropením  a čištěním komunikací. 

24.8. Před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno odstraňování nečistot 
z pneumatik náběhů. 

24.9. Mezideponii prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek 
hrazením nebo jiným způsobem, příp. budou zvlhčovány tak, aby jejich povrch zůstal 
vlhký. U manipulační techniky a technologických zařízení budou použita zařízení, která 
splňují emisní limity EURO4 a vyšší, resp. normu STAGE IIIB a lepší. 

25. Stavebník dodrží podmínky stanoviska MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor 
životního prostředí, č.j.: MÚBNLSB-OŽP-21600/2019-PROMI ze dne 26.02.2019: 

25.1. Při případném křížení či souběhu s melioračním zařízením bude toto projednáno se 
správcem a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádaní sítí 
tech. vybavení. Bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť města, včetně 
ochranných pásem těchto zařízení ve smyslu § 23 vodního zákona. 

25.2. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe, s.p., č.j.: 
PVZ/18/38424/Js/0 ze dne 08.02.2019. 

25.3. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů daného území a ke zvýšení průtoků 
v recipientech, ke zhoršení ani ohrožení kvality povrchových ani podzemních vod. Bude 
zachována stávající niveleta terénu. Odvedením dešťových vod do vodních toků nesmí dojít 
ke zvýšení průtoků v recipientech, odváděné množství musí být předem projednáno se 
správcem daného vodního toku, tj. s Povodím Labe, s.p.. 

25.4. Projektová dokumentace bude projednána dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona s  
vodoprávním odborem. 

25.5. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů daného území a ke zvýšení průtoků 
v recipientech, ke zhoršení ani ohrožení kvality povrchových ani podzemních vod, bude 
zachována stávající niveleta terénu. Odváděné množství dešťových vod musí být předem 
projednáno se správcem daného vodního toku. 

 

26. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p., č.j.: PVZ/18/38424/Js/0 ze dne 
08.02.2019: 

26.1. Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 
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26.2. Zahájení i ukončení prací je potřeba  dostatečném časovém předstihu oznámit na 
Povodí Labe, s.p., přizvat pracovníka povodí k provedení kontroly po ukončení pracovní 
činnosti, případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora. Před zahájením a po 
ukončení činností bude provedena pasportizace stavu dotčených míst, odsouhlasena a 
v jednom vyhotovení předána správci toku. 

26.3. Navržený záměr se dotýká majetku státu (p.p.č. 791, 799, k.ú. Zeleneč), potřeba 
majetkoprávního vypořádání záměrem dotčeného majetku státu. 

27. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Vltavy, s.p., č.j.: 54844/2018-PVL ze dne 
12.11.2018: 

27.1. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení podzemních a povrchových vod a ke 
zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území. 

27.2. Zařízení staveniště, odstavné plochy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel a 
stanoviště určené pro doplňování pohonných hmot do stavebních strojů umístěné v lokalitě 
citlivé z hlediska ochrany vod budou vybaveny prostředky pro odstranění případné havárie. 
Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami. 

27.3. Realizované odvodnění stavby bude navrženo tak, aby nedocházelo k podmáčení 
okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 

28. 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. 

29. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min 6 měsíců. 

30. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. května 2025, včetně zkušebního provozu. 
 
 
 
 
Účastníci řízení: podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

o Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  
19000 Praha, IČ:70994234 
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• České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 
o České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha,  Prvního pluku 81/2a,  13011 Praha, 

IČ:70994226 
 
a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje veřejnou vyhláškou.  
 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ,  

Sokolovská 1955/278,  19000 Praha, IČ:70994234 podal dne 27. února 2019 žádost o stavební 
povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
Úřadem městské části Praha 9, odborem výstavby a územního rozvoje, č.j.: 
MCP09/024643/2019/OVÚR/POL ze dne 26.06.2019. 

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-
12610/19/Lj ze dne 6. března 2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-
12596/19/Lj ze dne 6. března 2019.  

Dne 25. července 2019 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a Drážní úřad podle § 112 
odst. 1 stavebního zákona oznámil č.j.: DUCR-40487/19/Lj dne 29. července 2019 všem známým 
účastníkům a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení a informoval o stavebním záměru 
dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění (zákon EIA). 

 
Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost již poskytovala dostatečný podklad 

pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 
odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.  

 
Drážní úřad stanovil lhůtu 15 dnů po doručení tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány 

mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.  
 
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení a 

oznámení pokračování stavebního řízení proběhlo formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. 

 
Stavební záměr byl posouzen dle zákona EIA a dne 17. října 2019 bylo Ministerstvem 

životního prostředí ČR vydáno, dle § 23a odst. 5) dle zákona č. 100/2001 Sb., souhlasné závazné 
stanovisko k ověření změn záměru, č.j.: MZP/2019/500/228. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Po oznámení pokračování stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (oznámení č.j.: DUCR-

40487/19/Lj ze dne 29. července 2019) obdržel Drážní úřad dne 28. srpna 2019 požadavek pana 
Ing. Roberta Fanty, bytem JUDr. Krpaty 1367, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, následujícího 
znění:  
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“Jako majitel bytových jednotek č. 42 a 52 v bytovém domě Pešlova/Paříkova 94/6 na pozemcích 222/1, 3, 8 
v kat. území Vysočany jsem dotčen běžným provozem na předmětné železniční trati, zejména hlukem z 
nákladní dopravy v nočních hodinách. Stavebními zásahy (demolice budovy nádraží) dojde ke zhoršení stavu 
z hlediska hlukové zátěže. Proto požaduji, aby stavebník zajistil nezbytná trvalá protihluková opatření, 
jejichž účinnost (splnění zejména nočního limitu) doloží měřením provedeným před kolaudací stavby a to 
oprávněným subjektem se sídlem mimo ČR (z důvodu objektivity). Měření bude provedeno v chráněném 
vnitřním prostoru bytové jednotky č. 42 pro průjezd nákladního vlaku od západu k východu o maximální 
navrhované tonáži při maximální navrhované rychlosti, resp. při zastavení takového vlaku ve stanici. Datum 
uskutečnění měření mně bude oznámeno nejméně 30 dní předem k zajištění součinnosti. Na tomto požadavku 
trvám a jsem při jeho nesplnění odhodlán se případně obrátit na správnímu soud”. 

Stanovisko Drážního úřadu:  
 
Při rekonstrukci uvedené stavby dojde oproti stávajícímu stavu m.j. k posunu kolejiště o cca 

18 m od ulic Podnádražní a Pešlova. Tím dojde k oddálení zdroje hluku od bytových domů v 
citovaných ulicích. Stávající dopravní cesta bude nahrazena tzv. bezstykovými kolejemi s pružným 
upevněním kolejnic, čímž rovněž dojde ke snížení hlučnosti. V neposlední řadě je třeba zmínit 
výstavbu nových nástupišť o výšce nástupištní hrany 0,55 m nad temenem kolejnice.  

Tato nová nástupiště budou rovněž sloužit jako nízké protihlukové bariéry, neboť budou 
omezovat šíření hluku vznikajícího ze styku kola s kolejnicí co je nejzávažnější zdroj hlukových 
emisí.  

 
Dále pan Ing. Robert Fanta požaduje, aby před kolaudací stavby bylo provedeno měření 

hluku a požaduje, aby měření bylo provedeno subjektem se sídlem mimo ČR (z důvodu 
objektivity).  

Výše popsaná opatření, omezující v jisté míře šíření hluku z provozu drážní dopravy, jsou 
součástí projektové dokumentace, která byla předložena orgánům ochrany veřejného zdraví, tj. 
Krajské hygienické stanici Středočeského kraje a Hygienické stanici hlavního města Prahy. Oba 
dotčené správní orgány shodně požadují v průběhu zkušebního provozu provést oprávněným 
subjektem podle § 32a zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů provést měření jak akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 
stavby, tak v chráněném vnitřním prostoru stavby (dle ČSN ISO 1996-1). Podmínky těchto 
závazných stanovisek orgánů ochrany veřejného zdraví jsou zahrnuty do podmínek stavebního 
povolení (podmínka č. 20).  

Drážní úřad nemůže stavebníkovi uložit, jaký oprávněný subjekt má provést měření hluku, 
je však toho názoru, že nelze předjímat neobjektivitu oprávněných subjektů v ČR.  
 

Drážní úřad tedy konstatuje, že oba požadavky pana Ing. Roberta Fanty budou vydáním 
stavebního povolení splněny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drážní úřad dne 29. srpna 2019 obdržel připomínky Ing. Marie Kořínkové, bytem Za 

Černým mostem 100, 198 00 Praha 9, která se současně podle § 3 písm. i) zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “zákon 
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EIA”) přihlásila jako účastník probíhajícího stavebního řízení, jako dotčená veřejnost. Ve své 
písemnosti paní Ing. Marie Kořínková uvádí následující:  
 
“Ke zveřejněné informaci dle ust. § 9 b odst.l zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(dále zákon EIA) a oznámení pokračování stavebního řízení stavby : „Optimalizace traťového úseku 
Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)“, č.j. DUCR-40487/19/Lj ze dne  
29. července 2019: 

A) podávám písemně přihlášení za účastníka řízení, které je vedeno Drážním úřadem ve věci povolení 
výše uvedené stavby, jako dotčená veřejnost dle § 3 písm i) zákona EIA. Jsem dotčena ve svých právech na 
kvalitu životního prostředí v okolí stavby rodinného domu v ulici Za Černým mostem č.p.lOO, 198 00 
Praha 9. 
Byla jsem účastníkem řízení vedeném dle zákona EIA, ukončeném závazným stanoviskem MŽP CR č.j. 
52856/ENV/l 1 ze dne 15.července 2011, ve kterém jsem uplatnila připomínky k nedostatečným 
protihlukovým opatřením v dané lokalitě. 

B) podávám připomínky k řízem' o povolení výše uvedené stavby vedeném podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon): 

 
1. V projektové dokumentaci není dostatečně posouzen vliv stavby na širší okolí, konkrétně v ulici Za 

Černým mostem. Požaduji doplnění měřících bodů pro měření hluku před povolením stavby k trvalému 
užívání o 2 měřící body, které budou umístěny v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu 
v ul. Za Černým mostem č. 100, směrem ke komunikaci Za Černým mostem a na opačné straně domu v 
zahradě směrem kulici Borská. 

2. Žádám o předložení výsledků měření hluku před uvedením stavby do trvalého užívání ve všech bodech 
umístěných v dané lokalitě Prahy 14. 

3. Pokud budou naměřené skutečné hodnoty akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby 
rodinného domu vul. Za Černým mostem 100 vyšší nebo rovné max. hodnotám stanoveným zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, žádám aby investor stavby provedl vlastním nákladem taková 
opatřem', kterými budou odstraněny nežádoucí účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru 
stavby rodinného domu v ul. Za Černým mostem 100 a uvnitř stavby. 

Tyto připomínky požaduji převzít a uvést v plném znění jako podmínky stavebního povolení předmětné 
stavby”. 
 
Stanovisko Drážního úřadu: 
  

Ing. Marie Kořínková byla účastníkem řízení vedeném dle zákona EIA, ve kterém uplatnila 
připomínky k navrhovaným protihlukovým opatřením dané stavby v lokalitě ul. Za Černým 
mostem, Praha 9, které nebyly do podmínek stanoviska MŽP zahrnuty. 
 
Připomínka č. 1 je požadavek Ing. Marie Kořínkové na doplnění 2 měřících bodů, které budou 
umístěny v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu v ul. Za Černým mostem č. 100 
(pozemek parc.č. 1698, čp. 100, k.ú. Kyje, obec Praha) směrem ke komunikaci Za Černým mostem 
a na opačné straně domu v zahradě směrem k ulici Borská před povolením stavby. Výpočtový 
model byl kalibrován měřením hluku u sousedního objektu (pozemek parc.č. 1696, čp. 266, k.ú. 
Kyje, obec Praha) v období od 05.11.2018 – 25.11.2018, kde naměřené a vypočtené hodnoty 
navzájem korespondují.  

 
Drážní úřad není kompetentní nařídit, ve kterých místech má být provedeno měření hluku po 

provedení stavby.  
 
 

K předložené projektové dokumentaci bylo vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví, tj. Hygienické stanice hl.m. Prahy, který v podmínkách stanovil i postup 
měření a zpracování výsledků měření hluku.  
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Připomínka č. 2 – z požadavku na předložení výsledků měření hluku ve všech měřících bodech 
umístěných v lokalitě Prahy 14 před uvedením stavby do trvalého užívání není zřejmé, kým mají 
být výsledky měření předloženy. Drážní úřad doporučuje žádost o předložení výsledků měření 
hluku směřovat na příslušný orgán ochrany zdraví. 
 
Třetí připomínku, tj. aby Drážní úřad nařídil stavebníkovi v případě, že naměřené hodnoty hluku 
nevyhoví hodnotám, stanoveným zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, provedení takových stavebních úprav, které by vedly k 
odstranění případných nadlimitních hodnot hluku a vibrací, nemůže Drážní úřad vyhovět z 
následujícího důvodu:   
- nejedná se o podmínku pro provádění stavby ani pro její užívání, jak je uvedeno v § 115 odst. 1 
stavebního zákona.  
 

V případě, že naměřené hodnoty hluku a vibrací nevyhoví platným předpisům, nemůže 
Drážní úřad stavbu zkolaudovat, neboť od příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví neobdrží 
souhlasné závazné stanovisko ke kolaudaci stavby. Bude tedy na stavebníkovi, aby zajistil 
provedení takových opatření, která povedou ke splnění hygienických limitů, následně k vydání 
souhlasného závazného stanoviska orgánem ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací a následné kolaudaci. Drážní úřad navíc nemůže předjímat, že protihluková opatření 
nebudou dostatečná.  
 
Všechny připomínky paní Ing. Marie Kořínkové jsou dostatečně ošetřeny podmínkami bodu č. 20 
stavebního povolení. 

 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
• vyjádření, stanoviska, rozhodnutí DOSS, organizací, provozovatelů: 
Ministerstvo životního prostředí, č.j.: 52856/ENV/11 ze dne 15.07.2011, č.j.: 1591/500/15, 
49776/ENV/15 ze dne 04.09.2015, č.j.: MZP/2019/500/228 ze dne 17.10.2019, 
Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, č.j.: P09 067351/2016/OVÚR/Sk 
ze dne 12.12.2016, č.j.: MCP09/015073/2019/OVÚR/POL ze dne 26.03.2019, 
MCP09/031294/2019/OVÚR/POL ze dne 26.06.2019, č.j.: MCP09/024643/2019/OVÚR/POL ze 
dne 26.06.2019, 
Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy a ochrany prostředí, č.j.: 
UMCP14/18/41999/ODOP/KLEH ze dne 30.01.2019, 
Městská část Praha 19, odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, č.j.: P19 
6481/2018/OŽPD/We ze dne 04.03.2019, 
Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, č.j.: MCP20 
020785/2018/OZPD/Haj ze dne 30.11.2018, 
Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, č.j.: MCP20 
12262/2016/OŽPD/Čech ze dne 23.9.2016, 
Úřad městské části Praha Satalice, č.j.: 741/2018 MČPSAT ze dne 13.11.2018, 
Městský úřad Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-
89888/2018-HUZIV ze dne 27.11.2018, 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j.: 100/31643/2016 
ze dne 15.06.2016, 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j.: 100/31411/2016 
ze dne 23.06.2016, 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP-4987/2018-
PROMI ze dne 26.02.2019, 
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Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, č.j.: OD-89808/2018-KENJI ze 
dne 31.10.2018, 
Městská část Praha 8, oddělení životního prostředí, č.j.: MCP8 257183/2018 ze dne 20.11.2018, 
Městská část Praha 8, odbor dopravy, č.j.: MCP8 257184/2018 ze dne 12.11.2018, 
Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, č.j.: MCP09/057604/2018 ze dne 
15.01.2019, 
MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j.: MHMP 796679/2019 ze dne 30.04.2019, 
MHMP, odbor dopravních agend, č.j.: MHMP-1855924/2018/O4/Šv ze dne 15.11.2018, 
MHMP, odbor památkové péče, č.j.: MHMP 349855/2019 ze dne 21.02.2019, 
MHMP, odbor kanceláře ředitele Magistrátu, oddělení krizového managementu, č.j.: MHMP 
1817627/2018 ze dne 09.11.2018, 
Krajský úřad Středočeského kraje, č.j.: 136918/2017/KUSK ze dne 15.11.2018, 
Povodí Labe, s.p., č.j.: PVZ/18/38424/Js/0 ze dne 08.02.2019, 
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava, č.j.: 54844/2018-PVL ze dne 12.11.2018, 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, č.j.: NPÚ-311/81605/2018 ze dne 
23.10.2018, 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, č.j.: NPÚ-311/31577/2018 ze dne 
10.05.2018, 
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, č.j.: SBS 
30005/2018/OBÚ-02/1 ze dne 12.10.2018, 
Česká geologická služba, č.j.: ČGS-441/18/591*SOG-441/567/2018 ze dne 27.09.2018, 
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR, č.j.: MV-126352-4/PO-PRE-2018 ze dne 
02.01.2019, 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j.: KHSSC 54923/2018 ze dne 
10.12.2018, 
Hygienická stanice Hlavního města Prahy, č.j.: HSHMP 57557/2018 ze dne 27.11.2018, 
Policie ČR, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPS-313210-1/ČJ-2018-011506 ze dne 25.10.2018, 
Policie ČR, oddělení dopravních inženýrů, č.j.: KRPA-392348-1/ČJ-2016-OOOODŽ ze dne 
30.10.2018, 
Dopravní podnik hl.m. Prahy, Metro, o.z., č.j.: 240200/2718/18/Čp ze dne 29.10.2018, 
Dopravní podnik hl.m. Prahy, Svodná komise, č.j.: 100630/40P2276/2252 ze dne 16.11.2018 
ROPID, č.j.: OPD/0960/18/MV ze dne 16.11.2018, 
MHMP, Odbor památkové péče, č.j.: MHMP 350122/2019 ze dne 21.02.2019, 
Krajská správa a údržba silnic SK, č.j.: 2312/19/KSUS/MHT/POL ze dne 16.04.2019, 
Drážní úřad, č.j.: DUCR-19555/19/Lj ze dne 11.04.2019. 
• vyjádření správců sítí a zařízení: 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN), č.j. 631410/19 ze dne 16.05.2019, 
České Radiokomunikace, a.s., č.j. UPTS/OS/213852/2019 ze dne 28.02.2019, 
Dial Telecom, a.s., č.j. PH710809 ze dne 29.07.2019, 
NET4GAS, s.r.o., č.j. 3633/19/OVP/Z ze dne 6.05.2019, 
OPTILINE a.s., č.j. 1411900461 ze dne 28.02.2019, 
SITEL, spol. s r.o., č.j. 1111901005 ze dne 27.02.2019, 
T-Mobile Czech Republic a. s., zn.: E08829/19 ze dne 28.02.2019, 
Türk Telekom International CZ s.r.o., č.j. 084/2019/ila ze dne 19.09.2019, 
UPC Česká republika, a.s., č.j. 739/2019 ze dne 10.04.2019, 
ČEZ Distribuce, a.s., Smlouva o připojení č. 18_SOP_01_4121427974 ze dne 23.07.2018, Smlouva 
o připojení č. 18_SOP_01_4121415131 ze dne 9.7.2018, Oznámení o ukončení realizace stavby dle 
žádosti č. 412415131 – Zeleneč, 58 nádraží navýšení příkonu ze dne 05.11.2018, 
Pražská energetika, a.s., Smlouva o smlouvě budoucí o připojení č. 8851806129 ze dne 29.08.2018, 
Smlouva o smlouvě budoucí o připojení č. 8851806184 ze dne 29.08.2018, Smlouva o smlouvě 
budoucí o připojení č. 8851806185 ze dne 29.08.2018, Smlouva o smlouvě budoucí o připojení č. 
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8831809048 ze dne 21.11.2018, Smlouva o připojení č. 7432014 ze dne 22.06.2018, Smlouva o 
zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č. 99/S24/ZD/843073 ze dne 30.08.2019, 
THMP, a.s., č.j. 3277/19 ze 04.03.2019, 
Technické služby města Úvaly, č.j. TSMÚ/VaK/42/2019 ze dne 08.04.2019, 
Pražská teplárenská a.s., č.j. JAR/1064/2019 ze dne 10.07.2019, 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. PVK 26813/ÚTPČ/19 ze dne 25.09.2019, 
Pražská vodohospodářská společnost a.s., č.j. 1180/19/2/02 ze dne 24.04.2019, 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., č.j. 2019/OSDS/05892 ze dne 26.09.2019, 
Obec Zeleneč, č.j. 00390/19/OÚ ze dne 17.04.2019, 
ČD Telematika a.s., č.j.: 120171-8909 ze dne 06.12.2017, 
SŽDC, s.o., zn.: 12903/2017-SŽDC-SON PHA z dne 02.01.2018, zn.: S5076/I-29779/2017-SŽDC-
OŘ PHA-71-Čer ze dne 18.12.2017, 
ČD, a.s., č.j.: 538/2018 ze dne 20.01.2018 a další. 

• stanovisko ověření (interoperabilita): 
Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2018/CCT/CS/3191 ze dne 19.12.2018 
Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2019/ENE/CS/3216 ze dne 08.02.2019 
Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2019/INF/CS/3233 ze dne 19.03.2019 
• a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., středisko 201, IČ: 

25793349, vypracovaná 02/2019, autorizace Ing. Michal Mečl, ČKAIT 0009519 a další 
přizvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací. 
 
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. 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 Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, 121 06 Praha. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní 
úřad na náklady účastníka. 

 
 
 
 
 
Informace pro stavebníka: 

  
 Ing. Miroslav Hron 

ředitel územního odboru Praha 
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• 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. 

 
Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu 
vydání stavebního povolení veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním 
samosprávným celkem. 
  

 

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 níže uvedených 
úřadů. 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 
• Úřad městské části Praha 8,  U Meteoru /8,  18048 Praha 8 - Libeň 
• Úřad městské části Praha 9,  Sokolovská 14/324,  19000 Praha 9 
• Úřad městské části Praha 14,  Bratří Venclíků 1073/8,  19821 Praha 9 
• Úřad městské části Praha 19 - Stavební úřad,  Železnobrodská 825/,  19704 Praha 9 - Kbely 
• Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10,  19321 Praha 9 - Horní Počernice 
• Úřad městské části Praha-Satalice,  K Radonicům 81/3,  19015 Praha 
• Obecní úřad Zeleneč,  Kasalova 467/,  25091 Zeleneč v Čechách 
• Obecní úřad Jirny,  Brandýská 9/,  25090 Jirny 

 
 
 
 
Rozdělovník: 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

o Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  
19000 Praha, IČ:70994234 

• České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 
o České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha,  Prvního pluku 81/2a,  13011 Praha, 

IČ:70994226 
podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí: 
pozemek parc.č. 82/2, k.ú. Černý Most 
pozemky parc.č. 1068/13, 1069/1, 1069/3, 1070/1, 1071, 1072/1, 1245/1, 1247, 1249/31, 1252, 1262/1, 
1288/1,  1288/84, 1291/4, 1292/1, 1294, 1295/1, 1295/3, 1295/9, 1295/11, 1295/13, 1320/1, 1322, 1334/1,  
1335/1, 1359/1, 1365/1, 2574/1, 2581/1, 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2582/9, 2584/2, 2603/2, 2605, 2606/1, 
2606/18, 2607, 2609, 2610, 2614, 2615, 2616/1, 2617/1, 2631/7, 2631/19,  k.ú. Hloubětín  
pozemky parc.č. 169/9, 170, 171, 172, 173/1, 175, 182/3, 196, 197/1, 423, 1040, 1041/1, 1778, 1781/3, 
1782/16, 1851, 3802, 3804, 3807, 3892/1, 3892/2, 3893, 3894, 3923, 3940, 3942, 3945, 3948/1, 3948/2, 
3951, 3953, 3954, 3957, 3958, 3960/1, 3960/2, 3961, 3962/5, 3962/6, 3963/1, 3963/2, 3963/3, 3963/4, 
3963/5, 3963/6, 3963/7, 3963/9, 3963/32, 3963/33, 3963/39, 3963/42, 3963/43, 3963/44, 3968/1, 3968/10, 
3968/14, 3968/14, 3968/48, 3969/1, 3969/2, 3979/1, 3979/40, 3985/1, 3986/2, 3986/3, 3987/1, 3992/16, 
3992/38, 3992/39, 3995/17, 3995/18, 4006/44, 4006/58, 4013/1, 4013/16, 4013/148, 4016, 4020/10, 4037/7, 
4037/134, 4037/137, 4046/3, 4047/1, 4047/2, 4047/3, 4047/5, 4060, 4061, 4062/1, 4063/1, 4063/2, 4066, 
4067/3, 4485/59, 4485/134, 4489/1, 4490/3, 4491/1, 4493, 4494, 4497/1, 4498, 4500/1, 4505, 4511, k.ú. 
Horní Počernice 
pozemky parc.č. 704, 1774, 1776, k.ú. Jirny 
pozemky parc.č. 1695/2, 1760, 1761, 1779, 1815/1, 2582/7, 2584/1, 2584/14, 2584/4, 2585/1, 2585/7, 
2587/11, 2588/1, 2589/1, 2589/45, 2590/45, 2756/2, 2756/3, 2756/4, 2756/9, 2756/10, 2756/11, 2756/37, 
2759, 2771, 2805, 2806, 2807/1, 2808/1, 2830/2, 2830/3, 2831/2, 2832, 2833, 2834/1, 2836/1, 2837, 2878, 
2879, 2880, k.ú. Kyje 
pozemky parc.č. 2578, 4011, 4026/1,  4026/2, 4026/7, 4026/12, 4026/13, 4028, 4102, 4103/1, 4103/2, 
4103/3, k.ú. Libeň 
pozemky parc.č. st.28, 107/1, 107/9, 107/14, 107/17, 107/25, 107/26, 198/7, 198/12, 292/2, 293,  
k.ú. Mstětice 
pozemky parc.č. 512/1, 518/1, 518/9, 518/10, 518/19, k.ú. Satalice  
pozemky parc.č. 244, 256, 258, 260, 266/1, 272/1, 1206/15, 1206/43, 1206/44, 1206/57, 1207/1, 1207/4, 
1207/14, 1207/26, 1207/32, 1207/34, 1207/53, 1207/55, 1207/72, 1207/78, 1207/112, 1207/113, 1207/114, 
1207/115, 1207/116, 1207/120, 1207/121, 1207/124, 1207/154, 1207/156, 1207/162, 1207/249, 1207/250, 
1208, 1244/1, 1244/11, 1646/11, 1646/12, 1648/1, 1649, 1752, 1753/11, 1753/13, 1753/34, 1754, 1768, 
1771, 1775, 1776/1, 1777/2, 1786/2, 1786/4, 1788/3, 1788/6, 1794, 1796/1, 1796/2, 1798, 1801, 1802, 
1945/1, 1945/2, 1946, 1947/1, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1947/6, 2036/1, 2036/2, 2037, 2048, 2080/2, 2081, 
2095/1, 2116/2, 2124/2, 2124/3, 2125/1, 2125/4, 2126, 2127, 2128, 2130/2, 2131/4, 2131/5, 2131/6, 2131/7, 
2131/8, 2131/26, 2131/27,  2131/28, 2131/29, 2131/30, 2132, 2134, 2135, 2140/9, 2140/12, 2140/14, k.ú. 
Vysočany  
pozemky parc.č. 82/3, 85/1, 85/38, 92/3, 92/5, 99/2, 107/2, 107/9, 107/12, 111/3, 113/2, 120/51, 125/2, 
125/4, 130/1, 145/2, 145/12, 161/10, 165/6, 165/33, 176/5, st. 452, st. 453, 676/2, 682/1, 701/1, 701/2, 704, 
774, 775, 776, 779, 784, 791, 797, 799, 800, 801, 838, 840, 847, 851, 852, 854, 870, 884, 892/1, 892/2, 893, 
894, 895, 896, 899, 914, 915, 938/1, 938/2, 940, 941, 960, 964, 965, 1013, 1014, 1015, 1032, 1039, 1040, 
1048, 1161, 1163, 1184, k.ú. Zeleneč 

Dotčené orgány: 
• Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 65/,  10010 Praha 10, IČ:00164801 
• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí,  Zborovská 81/11,  15021 Praha 5 
• Magistrát hl.m. Prahy,  Jungmannova 35/29,  11000 Praha 1 

- odbor ochrany prostředí 
- odbor dopravních agend 
- odbor památkové péče 

• Úřad městské části Praha 8,  U Meteoru /8,  18048 Praha 8 - Libeň 
• Úřad městské části Praha 9,  Sokolovská 14/324,  19000 Praha 9 
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• Úřad městské části Praha 14,  Bratří Venclíků 1073/8,  19821 Praha 9 
• Úřad městské části Praha 19 - Stavební úřad,  Železnobrodská 825/,  19704 Praha 9 - Kbely 
• Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy,  Jívanská 647/10,  19321 Praha 9 - 

Horní Počernice 
• Úřad městské části Praha-Satalice,  K Radonicům 81/3,  19015 Praha 
• Obecní úřad Zeleneč,  Kasalova 467/,  25091 Zeleneč v Čechách 
• Obecní úřad Jirny,  Brandýská 9/,  25090 Jirny 
• Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  Ivana Olbrachta 59/,  25001 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav 
- odbor životního prostředí 
- odbor dopravy 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze,  Rytířská 404/12,  11001 Praha, 
IČ:71009256 

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,  Dittrichova 329/17,  12000 Praha, 
IČ:71009159 

• Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - 
VÝCHOD, dopravní inspektorát,  Mladoboleslavská 38/,  19017 Praha 917 

• Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Odbor služby dopravní 
policie, oddělení dopravního inženýrství,  Kongresová /2,  14021 Praha 4 

• Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,  Kloknerova 
26/,  14801 Praha 414, IČ:00007064 

 
 
Spis 
Drážní úřad, sekce stavební 
MP-SDP0127/19                                                                                                                               
 
 
 


