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

Sp. Zn.: MO-SDO0281/19-6/Vb V Olomouci dne 19. listopadu 2019 
Č. j.: DUCR-64576/19/Vb Telefon: +420 972 741 315 (linka 333) 
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. E-mail: vlachova@ducr.cz 
 

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  V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

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 20. června 
2019 žádost stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, o vydání stavebního 
povolení pro stavbu dráhy: 

      
“Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 

v rozsahu: 
 
TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1 Zabezpečovací zařízení 
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 05-28-01 Žst. Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 
D.1.2 Traťová zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 05-28-02 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení 
D.2 Sdělovací zařízení 
D.2.1 Místní kabelizace 
PS 05-14-01 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, traťový kabel 
PS 05-14-02 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, DOK 
PS 05-14-03 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení 
D.3 Silnoproudá technologie  
D.3.1 Dispečerská řídící technika 
PS 05-05-01 Žst. Lanžhot, doplnění DŘT vč. řídícího systému na ED Brno 
STAVEBNÍ ČÁST 
E.1 Inženýrské objekty 
E.1.1 Kolejový svršek a spodek 
SO 05-16-01 Železniční spodek 
SO 05-17-01 Železniční svršek 
SO 05-17-03 Výstroj trati 
E.1.3 Přejezdy 
SO 05-17-02 Přejezd v km 9,990 
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E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
SO 05-19-01 Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav – státní hranice ČR/SR 
SO 05-19-02 Železniční most v km 10,580 tr. Břeclav – státní hranice ČR/SR 
SO 05-19-03 Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav – státní hranice ČR/SR 
SO 05-19-04 Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav – státní hranice ČR/SR 
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty 
SO 05-10-01 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů 
SO 05-10-02 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany mimodrážních kabelů 
SO 05-10-03 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, úprava ZOK ČD-T 
E.3 Trakční a energetická zařízení 
E.3.1 Trakční vedení 
SO 05-01-01 Trakční vedení 
SO 05-01-04 Převěšení ZOK 
E.3.6 Rozvody VN,NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 05-04-01 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV 
SO 05-04-02 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, demontáž TTS 6kV 
SO 05-06-01.1 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, DOÚO 
SO 05-06-01.2 T.ú. Lanžhot – st.hr. ČR/SR, kabelové rozvody nn 
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 05-01-02 Ukolejnění 

 

Umístění stavby: 
 
Katastrální území Lanžhot, obec Lanžhot, okres Břeclav 
pozemky parc.č. 2076/15 - (PK 2086/2), 2080/3 – (PK 2080/3), 2115/5 – (EN 2115/2), 2115/9 – 
(EN 2115/2), 3828/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 2080/3 – (PK 2080/3) (orná půda) 2115/1, 
2115/3, 2115/4, 2137/2, 2140/1, 2140/2, 2154/1, 2157/1, 2157/2, 2158/1, 2158/2, 2168/1, 2168/2, 
2169/1, 2169/2 (lesní pozemek) 2115/7, 2115/7 – (EN 2115/2) (ostatní plocha-manipulační plocha) 
2641/1, 2641/2,  (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 3133/5, 3133/6, 
3134/1, 3134/7, 3134/8 – (PK 3134) (ostatní plocha-dráha)  

 

Popis stavby: 
Jedná se o lokalitu v inundačním území lužního lesa mezi obcí Lanžhot a st. hranicí ČR/SR na k.ú. 
Lanžhot. Začátek stavebních prací je dán navázáním na již zrealizovanou stavbu „Optimalizace 
traťového úseku Břeclav – st. hranice ČR/SR“ v km 9,823 000. Konec prací bude v km 11,359 000 
před opěrou hraničního mostu přes řeku Moravu v ev. km 11,495 (dle Železnic Slovenskej 
republiky (ŽSR) v km 74,386, dále jen „hraniční most“), kde bude navázáno na niveletu koleje 
tohoto mostu – zdvih nivelety TK na hraničním mostě o 382 mm a odsun koleje č. 2 na osovou 
vzdálenost 8,7 m. Hraniční most je součástí dokumentace ŽSR „ŽSR, Modernizácia železničnej 
trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“. V rekonstruovaném úseku dojde také k demolici 
4 stávajících mostních objektů a výstavbě nových (v ev. km 10,140, ev. km 10,580, ev. km 11,013 
a ev. km 11,117), výměně železničního svršku včetně sanace železničního spodku a rekonstrukci 
dalších souvisejících technologií (sdělovací, zabezpečovací, trakční a silnoproudá zařízení). Stavba 
proběhne na stávajících stavebních pozemcích, které jsou v dnešní době stavbou dotčeny. Z důvodu 
navázání na zdvih nivelety koleje na hraničním mostě bude potřeba provést před tímto mostem 
rozšíření železničního náspu. V rámci stavby také proběhne v úseku ŽST Lanžhot – km 9,823 000 
obnova stávající kabelizace. Na konci stavby bude na stávajících mostech v km 8,942 a km 9,605 
demontován kabel 6 kV. Na mostě v km 8,942, kde je chránička s kabelem přichycena k zábradlí, 
bude opraveno PKO tohoto zábradlí. 
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Stavba bude probíhat na celostátní dráze evropského významu Lanžhot st. hr. – Modřice. který bude 
minimálně vyhovovat parametrům stanoveným Mezinárodní železniční unií (traťová rychlost 160 
km/h pro soupravy s výkyvnými skříněmi, prostorová průchodnost ložné míry UIC GC, třídy 
zatížení D4) a evropským dohodám AGC a AGTC. 

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 05-28-01 ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 
Tento provozní soubor řeší úpravu zabezpečovacího zařízení umístěného ve stanici Lanžhot. Jedná 
se o úpravy SZZ ESA 11 a TZZ ABE-1. Pro zprovoznění již nainstalovaného autobloku je nutné, 
vyměnit všechny elektronické části autobloku a traťových kolejových obvodů. Pro aktivaci nového 
TZZ bude ve staničním zabezpečovacím zařízení ŽST Lanžhot doplněn software nového TZZ. 
Vzhledem k tomu, že stanice Lanžhot s přilehlými mezistaničními úseky je dálkově ovládána z 
CDP Přerov, je nutné zajistit aktualizaci software i na CDP Přerov. 

V současné době dochází k aktivaci systému ERTMS/ETCS L2. S ohledem na nové polohy 
vnějších prvků a zvýšení traťové rychlosti je třeba upravit software radioblokové centrály (RBC) v 
ŽST Lanžhot a na CDP v Přerově. 

Kabelizace pro vnější výstroj TZZ a závislostní a napájecí kabel k přejezdu P8348 je řešena v 
rozsahu od stavědlové ústředny do úrovně vjezdových návěstidel v km 8,800. 

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 05-28-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení 
V mezistaničním úseku bude aktivován automatický blok 3. kategorie dle TNŽ 34 2620. Jedná se o 
autoblok ABE-1. V rámci stavby budou zřízeny dva oddíly autobloku na českém území v km 9,840 
a 10,885. Oddílová návěstidla jsou navržena na zábrzdnou vzdálenost 1000 m a splňují podmínky 
viditelnosti dle TNŽ 34 2620 a §7 vyhl. 173/1995 Sb. 

Pro kontrolu volnosti kolejí a přenos kódu VZ budou nasazeny kolejové obvody KOA, u kterých je 
situace obdobná jako u zařízení ABE-1. Jedná se o doplnění venkovní výstroje kolejových obvodů 
(stykové transformátory), vnitřní výstroj kolejových obvodů je v ŽST Lanžhot již nainstalována 
společně s výstrojí autobloku. Napájení vnitřní technologie TZZ v ŽST Lanžhot bude ze stávajícího 
staničního zdroje UNZ. Závislosti TZZ budou přenášeny po optickém kabelu, který je zřizován v 
rámci PS sdělovacího zařízení.  

Hlavní kabelová trasa bude společná pro kabely zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 
Kabelizace je řešena od úrovně vjezdových návěstidel v km 8,800 směrem do tratě. Kabely budou 
navrženy typu ZE (stíněné) z důvodu ochrany zabezpečovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz. 

Přejezd P8348 v km 9,990: 

Přejezd P8348 bude zabezpečen novým PZS 3ZBI, elektronického typu, záznamovým a 
diagnostickým zařízením. Přenos závislostí mezi PZS a SZZ bude po závislostním kabelu. Pro 
případný přenos závislostí po optickém kabelu bude v rámci stavby položena trubka HDPE pro 
zafouknutí optického kabelu mezi RD a SÚ Lanžhot.  

PZS přejezdu P8348 bude ovládáno automaticky jízdou vlaku, nebo z JOP, nebo ze skříňky místní 
obsluhy umístěné na reléovém domku. 

Ovládací a indikační prvky přejezdu budou umístěny na monitoru JOP ŽST Lanžhot a JOP CDP 
Přerov. Stavové informace budou přenášeny po traťovém kabelu do DK ŽST Kúty. 

Pro automatické ovládání PZS se použijí kolejové obvody. Anulaci budou zajišťovat neohraničené 
kolejové obvody. 

Technologická část PZS přejezdu P8348 bude umístěna v novém prefabrikovaném RD splňujícím 
požadavky všech částí vkládané technologie na prostředí (teplota, vlhkost). Domek bude situován v 
blízkosti přejezdu. Skříňka místní obsluhy s příslušnými ovládacími a indikačními prvky bude 
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umístěna na RD, tak aby z tohoto místa bylo na přejezd vidět. Napájení přejezdu bude ze staničního 
zdroje ŽST Lanžhot. Součástí technologie bude stejnosměrné napájení z akumulátorové baterie, 
která zajistí činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení při výpadku elektrické sítě na dobu 8 
hodin. Použita bude nová alkalická baterie. 

Místní kabelizace 

PS 05-14-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel 
Z ŽST Lanžhot bude položen TK dimenze 15XN0,8 EZE až do nové venkovní propojovací skříně. 
Tato skříň bude umístěna u hraničního mostu na straně ČR. Z TK budou vyvedeny výpichy k 
jednotlivým zařízením na trati (RD, RS). Společně s TK budou položeny dvě HDPE trubky – 
provozní a rezervní. Dále budou položeny trubky mezi kabelovou skříní a indikátorem 
horkoběžnosti a mezi kabelovou skříní a BTS 274 u hraničního mostu. V celé trase bude v rámci 
tohoto PS položena i HDPE trubka pro potřeby ČD Telematika. 

V železniční stanici Lanžhot bude položen propojovací kabel 20XN a HDPE trubka mezi výpravní 
budovou a rozvodnou NN. 

Zemní práce v tomto mezistaničním úseku jsou v rámci tohoto PS. V trase budou kromě TK a 
HDPE chrániček uloženy ještě zabezpečovací kabely a napájecí kabely NN (v rámci samostatných 
PS). Jednotlivé profese se budou na výkopu podílet. Provoz na stávajícím TK bude v průběhu 
stavby zrušen. 
PS 05-14-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK 
Po skončení pokládky bude do nových HDPE trubek nainstalován nový optický kabel. Kabel bude 
ukončen plným profilem v ŽST Lanžhot, ve sdělovací místnosti, na stávajícím optickém rozvaděči. 
Na hranici ČR/SR bude optický kabel ukončen v novém optickém rozvaděči, který bude umístěn v 
nové venkovní skříni (společná pro ukončení TK). Vlákna budou dle směrnice případně podle 
potřeby provařena nebo vyvedena na optické konektory.  

V rámci tohoto PS budou připojeny pomocí samostatného přípojného kabelu i indikátor 
horkoběžnosti (12vl. SM), stanice BTS 274 (2x 12vl.SM) a rozvodna NN v ŽST Lanžhot (12vl. 
SM). Kabely budou ukončeny ve stávajících prostorách, v indikátoru horkoběžnosti na stávajícím 
optickém rozvaděči, v rozvodně NN a BTS na novém OR. 

Ukončení optických vláken bude v nových, resp. stávajících modulárních rozvaděčích. 

Rezervy OK budou v koncových objektech, další rezervy DOK budou uložené v kabelových 
komorách. Ty budou umístěny u každé spojky (rovné i dělící), dále u mostů a naproti RD případný 
budoucí výpich OK do RD. Některé rezervy (zejména u mostů) budou sdružené. 
PS 05-14-03 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení 
V rámci tohoto PS bude nově realizováno přenosové propojení mezi přenosovou sítí SDH SŽDC a 
SDH ŽSR v úrovni STM-1 (tj. 155M bit/s). Stávající rám přenosového zařízení ONS15305 (včetně 
kompletní výbavy) v BTS Hraniční most, bude nahrazen novým přenosovým zařízením SDH s větší 
kapacitou optických portů.  

Kromě uvedeného bude doplněno i zařízení PDH pro přenos dat mezi elektrodispečinkem v Brně 
Maloměřicích a elektrodispečinkem v Bratislavě, požadovaným rozhraním na obou stranách je 
sériové rozhraní RS 232 (dle požadavku energetiky). Toto propojení s rozhraním RS 232 je nutno z 
důvodu bezpečnosti přenosu dat a možnosti dálkového dohledu realizovat prostřednictvím datového 
kodeku v přenosovém toku E1, který bude zajištěn novým flexibilním multiplexem PDH I. řádu, 
vybaveným příslušnými jednotkami a rovněž možností dohledu (vč. potřebné licence). Přenosový 
tok E1 pak bude mezi ED Brno Maloměřice a ED Bratislava přenášen prostřednictvím rozhraní E1 
přenosového zařízení SDH. 
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Dispečerská řídící technika (DŘT) 

PS 05-05-01 Žst.Lanžhot, doplnění DŘT vč.řídicího systému na ED Brno 
Cílem projektové dokumentace dispečerské řídicí techniky (DŘT) v žst.Lanžhot je přezbrojení a 
doplnění stávajícího rozvaděče (RDRT-RTU232 na RTU560) pro ústřední ovládání doplněné a 
upravené technologie v žst. Lanžhot (DOÚO, technologie silnoproudu) včetně ED Brno. Stávající 
komunikace s ED Brno (DK44 čt.č.31/K1,2) bude přepojena na jednotnou přenosovou síť – 1x 
datový izolovaný ETHERNET kanál, komunikační protokol dle IEC 60870-5-104. 

Navržený řídicí systém vychází z liniového charakteru výstavby dispečerské řídicí techniky, 
požadavkem na úplnou Sw a Hw kompatibilitu systému se stávajícími zařízeními na sousedních 
úsecích a na ED Brno, řešených v rámci jiných staveb. 

PS 05-14-03 T.ú.Lanžhot – st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení 

 Nedílnou součástí bude přenastavení stávající přenosové cesty. 

PS 05-14-01  T.ú.Lanžhot – st.hr. ČR/SR, traťový kabel 

Přes stávající přechodovou skříň PS budou do systému DŘT zapojeny 2ks jističů z BTS a 
indikátoru horkoběžnosti IHL.Zrušením rozvodu R6kV bude upraven telegram RTU (sw) včetně 
kabeláže mezi přechodovou skříní PS6kV a rozvaděčem RDRT.  

ED Brno – doplnění řídicího systému: 

 Připojení, nastavení parametrů objektu a oživení přenosu 

 Systémová a datová analýza 

 Realizace a plnění datových a prezentačních struktur SVZ 

 Komunikace a parametrizace driveru RTU 

 Definice a deklarace struktur dat 

 Doplnění a úprava sw tabulek  

 Verifikace signálů a povelů s novými daty 

 Poskytnutí dat do ostatních systémů /Z řídicího systému na ED Brno  výstup po sériové 
lince (z důvodu kybernetické bezpečnosti) – IEC 60870-5-101 (RS232-kanál 64kbit/s v E1). 
Nedílnou součástí úprava stávajícího zobrazení s odkazem na elektrodispečera Bratislava 

 Aktualizace modelu řízené technologie úseku v průběhu výstavby 

 Personální zabezpečení (školení dispečerů, provozní dokumentace) 

 Zprovoznění systému 

 Závěrečná zkouška včetně komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu 

Železniční svršek a spodek 

SO 05-16-01 Železniční spodek 
Na mostech ev. km 10,140 a 10,580 je požadován zdvih koleje z důvodu nových mostních 
konstrukcí s kolejovým ložem. Tento zdvih bude realizován na celém úseku cca od km 9,860 po km 
10,850, aby bylo dosaženo plynulého průběhu nivelety. Vzhledem k dostatečné šířce náspového 
tělesa si tento zdvih nevyžádá žádná zvláštní opatření. Na přejezdu ev. km 9,990 si tato úprava 
vyžádá zdvih cca 160 mm. Cca od km 10,850 je navržena stoupající rampa k hraničnímu mostu. 

Rozšíření osové vzdálenosti a zdvih koleje před hraničním mostem si vyžádá rozšíření stávajícího 
náspu mezi km 11,041 000 a km 11,359 000 vlevo trati. Toto rozšíření bude provedeno pomocí 
svahových stupňů s vyztužením geomřížemi na zlepšeném podloží. Podloží přisypávky náspu bude 
zlepšeno pomocí štěrkových vibrovaných pilot. 
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SO 05-17-01 Železniční svršek 
Sklonové řešení navazuje na stávající stav, osová vzdálenost kolejí bude 4,1 m (mimo rozšíření 
před hraničním mostem), aby bylo navázáno na předchozí úsek Rozšíření osové vzdálenosti na 
hraničním mostě na 8,7 m bude realizováno v koleji č. 2 prostřednictvím kolejového S s poloměry 
12 000 m a mezipřímou, pro rychlost 160 km/h. 

Nový svršek v rekonstruované části koleje bude tvaru 60 E2 z nových kolejnic na nových 
betonových pražcích délky 2,6 m s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14, rozdělení pražců 
„u“ – 600 mm. Kolej bude zřízena jako bezstyková, včetně mostu ev. km 11,013. 

Železniční svršek bude na české straně ukončen před hraničním mostem v km 11,359. Jeho poloha 
je navržena tak, aby nezasahoval do ZKPP hraničního mostu.  
 
SO 05-17-03 Výstroj trati 
V rámci stavby budou osazeny nové staničníky. Nové rychlostníky ani sklonovníky osazovány 
nebudou, jelikož v celé délce předmětného úseku je navržena rychlost 160 km/h, tedy stejná 
rychlost jako v navazujících úsecích a rovněž podélný sklon je navržen v hodnotách pod 5‰. 

Železniční přejezdy 

SO 05-17-02 Přejezd v km 9,990 
Stávající přejezdová konstrukce na přejezdu bude snesena a nahrazena novou konstrukcí 
z betonových panelů na ocelových nosičích a závěrných zídkách. Vzdálenost závěrných zídek bude 
nejméně 2,200 m od osy koleje. Součástí modernizace bude i plynulé napojení komunikace na obou 
stranách, u navazující komunikace vlevo (ve směru staničení trati) bude upravena niveleta společně 
s rozšířením náspu a osazení svodidel. 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude přejezd rekonstruován na přejezd zabezpečený světelným 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami.  

Nová traťová rychlost na přejezdu bude 160 km/h. 

Mosty, propustky, zdi 

SO 05-19-01 Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR 
Stávající nosná konstrukce a část spodní stavby budou kompletně vybourány.  Stávající ocelová NK 
bude během výstavby příčně odsunuta a využita jako mostní provizorium pod kolejí č. 1. Nová NK 
je uvažována železobetonová se zabetonovanými nosníky, odvodněná přesahem za opěry. Opěry a 
zavěšená rovnoběžná křídla budou železobetonová.  Založení mostu je navrženo pomocí mikropilot 
mezi stávající dřevěné piloty vrtaných skrze ponechaný základ.  

Svahové kužely náspu budou opevněny kameny skládanými „na vazbu“ s navázáním na opevnění 
paty náspu. 
 
SO 05-19-02 Železniční most v km 10,580 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR 
Bude kompletně vybourána stávající nosná konstrukce ze zabetonovaných nosníků a malá část 
spodní stavby. Mezi stávající ponechané opěry bude vestavěna uzavřená železobetonová rámová 
konstrukce. Část stávající nosné konstrukce bude během výstavby sloužit pro převedení dopravy 
pod kolejí č. 1. Rám bude realizovaný po polovinách vč. založení v rámci hlavních stavebních 
postupů.Svahové kužely náspu budou opevněny kameny skládanými „na vazbu“ s navázáním na 
opevnění paty náspu. 

 
SO 05-19-03 Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR 
Stávající nosná konstrukce a spodní stavba (opěry a křídla) budou kompletně vybourány. Stávající 
ocelová NK bude během výstavby příčně odsunuta a využita jako mostní provizorium pod kolejí č. 
1. Nové NK budou železobetonové se zabetonovanými nosníky, odvodněné pomocí odvodňovačů 
pod most, se statickým působením jako prostý nosník s rozpětím 13,2 m.  



 

7 / 10 

Most je z důvodu velkého přemostění a omezené možnosti úpravy konstrukční výšky navržen jako 
dvoupolový, se ŽB pilířem v korytě toku se založením na řadě vrtaných ŽB pilot. Kolmá světlá 
šířka obou otvorů je 12,5 m. Délka přemostění je 26,6 m. 

Opěry a rovnoběžná křídla budou železobetonové. Založení mostu je navrženo pomocí mikropilot 
mezi stávající dřevěné piloty vrtaných skrze ponechaný základ. Práce budou probíhat nad hladinou 
vody bez použití pažení. Svahové kužely náspu budou opevněny kameny skládanými „na vazbu“ 
s navázáním na opevnění paty náspu. 

SO 05-19-04 Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR 
Stávající nosná konstrukce spolu s líci opěr bude kompletně vybourána. Mezi ponechané opěry 
bude vestavěna železobetonová rámová konstrukce. Rám bude založen s využitím stávajícího 
založení a se zlepšením podloží v základové spáře pomocí tryskové injektáže.Svahové kužely náspu 
budou opevněny kameny skládanými „na vazbu“ s navázáním na opevnění paty náspu. 

Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) 

SO 05-10-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů 
Většina dotčených kabelů bude přeložena pouze provizorně, tak aby nebyly dotčeny jak při 
výstavbě železničního tělesa, tak ani při výstavbě obslužných komunikací.  
 
SO 05-10-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany mimodrážních sdělovacích kabelů 
V žkm 9,240 bude hlavní kabelová trasa křížit stávající trasu CETIN a.s. V trase jsou uloženy 
metalické a optické kabely a HDPE trubky. Trasu není potřeba překládat, pouze bude zesílena její 
mechanická ochrana uložením do žlabů. Před a po dokončení ochrany bude provedeno měření 
všech chráněných kabelů dle zvyklostí jednotlivých správců vč. vyhotovení měřícího protokolu. 
 
SO 05-10-03 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava ZOK ČD-T 
V rámci souvisejícího „SO 05-01-04 Převěšení ZOK“ bude z důvodu úpravy trakčního vedení v 
úseku mezi žkm 9,849 – 10,933 nutno postupně převěsit výše uvedený optický kabel. 

 
Trakční vedení 

SO 05-01-01 Trakční vedení 
Je navržena kompletní rekonstrukce trakčního vedení zahrnující výměnu trakčních podpěr, vodičů, 
izolátorů, odpojovačů, svodičů přepětí a ukolejnění v návaznosti na rekonstrukci železničního 
svršku a spodku v traťovém úseku.  
 
SO 05-01-04 Převěšení ZOK 
Při realizaci stavebního objektu TV je nutné při výstavbě nových podpěr respektovat trasu 
závěsného optického kabelu, jeho závěsy, rezervy a spojky. Stávající ZOK bude převěšen na nové 
trakční podpěry a koncový bod, jenž se nachází na stávající podpěře č. 14, bude zachován s 
přemístěním na novou podpěru č. 18. Výhledově se počítá s propojením optického kabelu na 
slovenskou stranu. 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů 

SO 05-04-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV 

Tento SO řeší přeložku stávajícího kabelu 6kV, 75Hz v rozsahu stavby, tj. od km cca 9,823 do km 
cca 11,380.  
 

SO 05-04-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, demontáž TTS 6kV 

Tento SO řeší demontáž stávajícího kabelu 6kV, 75Hz v rozsahu od napájecí stanice Lanžhot až po 
hraniční most přes řeku Moravu.  
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SO 05-06-01.1 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOÚO 

V rámci tohoto SO bude řešena pokládka ovládacích kabelů pro ovládání nových motorových 
pohonů u nových trakčních odpojovačů č. 421 a 422 umístěných v km cca 11,233. 

 

SO 05-06-01.2 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, kabelové rozvody nn 

V rámci tohoto SO bude řešena pokládka dvou nových napájecích kabelů nn napojených z 
rozvodny nn v žst. Lanžhot. Kabely budou vedeny ve společné kabelové trase s kabely pro DOÚO a 
s kabely sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. 

Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 05-01-02 Ukolejnění 
Ukolejnění kovových konstrukcí řeší ukolejnění trakčních podpěr v rozsahu úpravy trakčního 
vedení v daném úseku a změny zabezpečovacího zařízení. Je navrženo individuální ukolejnění 
pomocí opakovatelných průrazek. 

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-
36745/19/Vb ze dne 9. července 2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti 
č.j.: DUCR-36737/19/Vb ze dne 9. července 2019. Dne 18. listopadu 2019 byly odstraněny všechny 
nedostatky žádosti. 

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 zahájení 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. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději d o  1 0  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. 
         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.  
 
         Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje účastníkům stavebního řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení 
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o pokračování řízení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny 
veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. 
         Drážní úřad v souladu s u ust. § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se 
mohou s těmito podklady seznámit ve lhůtě od 23. 12. do 31.12. 2019. Po uplynutí této lhůty bude 
vydáno rozhodnutí ve věci.  

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení pokračování stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o pokračování 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.  
 
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona  
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
 
Podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby na níž má být provedena změna 
není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno 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:  
viz rozdělovník 
 
 
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:  
 
k.ú. Lanžhot, obec Lanžhot, okres Břeclav:  
256, 259, 2131, 2134, 2605, 1014/1, 2076/2, 2080/2, 2080/3, 2080/6, 2086/3, 2086/4, 2086/42, 
2115/10, 2115/11, 2115/2, 2117/2, 2118/1, 2118/2, 2121/18, 2121/19, 2121/5, 2121/6, 2121/7, 
2121/8, 2132/2, 2135/1, 2135/2, 2137/3, 2140/4, 2140/6, 2146/1, 2153/1, 2157/4, 2222/1, 2602/18, 
2608/2, 2609/1, 2611/1, 2611/2, 2619/3, 2619/49, 2619/52, 2619/8, 2634/13, 2634/4, 2634/8, 
2635/2, 2636/1, 2636/5, 2636/6, 2639/1, 3133/14, 3133/15, 3133/17, 3133/18, 3133/20, 3133/3, 
3133/4, 3134/2, 3828/3, 3829/1, 3829/2, st.1123, st.1300/1, st.1423, st.1551, st.1693, st.642, st.643, 
st.999,  
 
 
 
 
 
 

 z p. JUDr. Jitka Skopalová       
za ředitelku 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 
elektronické desce Drážního úřadu. 
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Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 69002 Břeclav 
 Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona – doručováno jednotlivě 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
České dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1  
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  
Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot 
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9  
E-ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno  
Uhrová Zita, Lipová 1088/8, 691 51 Lanžhot 
Čapka Emil, Smetanova 1208/19, 691 51 Lanžhot 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou 
Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude umístěno na 
elektrické úřadní desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úředních deskách Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 69002 Břeclav, 
Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot 
 
Dotčené orgány - doručováno jednotlivě 
 Městský úřad Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
 Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot 
 Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 

Tychonova 1, Praha 6 
 Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, náměstí Hrdinů 

1634/3, 140 21 Praha 4 
 Ministerstvo dopravy , nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha1 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní 

inspektorát, Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav 
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
 Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 

1040/13, 690 02 Břeclav 

http://www.ducr.cz/
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