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

Sp. zn.: MO-SDO0518/18/Eh V Olomouci dne 24. září 2019 
Č. j.: DUCR-50465/19/Eh Telefon: +420 972 741 315 (linka 219) 
Oprávněná úřední osoba: Eichlerová Hana Ing. E-mail: eichlerova@ducr.cz 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í  
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 
zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 
“Rekonstrukce žst .  Přerov, 2.  stavba“  

v rozsahu: 
  

Číslo PS, SO Plný, nezkrácený název PS, SO 
  TECHNOLOGICKÁ ČÁST                                           
  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 12-28-01 Výhybna Dluhonice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 12-28-01.1 Výhybna Dluhonice, definitivní staniční zabezpečovací zařízení 
PS 12-28-01.3 Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ 
  Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 43-28-04 Žst. Přerov, úvazka TZZ  
PS 61-28-01 t.ú. Přerov - Prosenice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 61-28-01.1 t.ú. Přerov - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení 
PS 11-28-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 11-28-01.1 t.ú. Přerov - Dluhonice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení 
PS 19-28-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 19-28-01.1 t.ú. Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezp.zařízení 
PS 62-28-01 Žst. Prosenice, úvazka TZZ 
  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 10-28-01 Přerov-Dluhonice-Prosenice ERMTS / ETCS 
PS 10-28-02 Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
  SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ 
  Místní kabelizace 
PS 12-14-01 Výhybna Dluhonice, místní kabelizace 
PS 12-14-01.1 Výhybna Dluhonice, provizorní místní kabelizace 
  Integrované telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 10-14-01 Úpravy přenosového zařízení 
PS 10-14-01.1 Provizorní přenosové zařízení 
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Číslo PS, SO Plný, nezkrácený název PS, SO 
  Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 12-14-02 Výhybna Dluhonice, ASHS 
PS 12-14-03 Výhybna Dluhonice, EZS 
PS 62-14-01 Žst. Prosenice, ASHS 
  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
PS 61-14-01 t.ú. Přerov - Prosenice, traťový kabel 
PS 61-14-03 t.ú. Přerov - Prosenice, optický kabel 
PS 61-14-04 t.ú. Přerov - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC 
PS 11-14-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel 
PS 11-14-03 t.ú. Přerov - Dluhonice, optický kabel 
PS 11-14-04 t.ú. Přerov - Dluhonice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC 
PS 19-14-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťový kabel 
PS 19-14-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, optický kabel 
PS 19-14-04 t.ú. Dluhonice - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC 

  
Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného 
optického kabelu (ZOK) do provozu 

PS 61-14-02 t.ú. Přerov - Prosenice, zapojení TK do provozu 
PS 11-14-02 t.ú. Přerov - Dluhonice, zapojení TK do provozu 
PS 19-14-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, zapojení TK do provozu 
  Traťové rádiové spojení 
PS 10-14-02 Úpravy MRTS a TRS 
PS 10-14-02.1 Provizorní úpravy MRTS a TRS 
  Dálková kontrola  a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
PS 10-14-04 Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání sdělovacího zařízení 
PS 10-14-05 Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS ŽDC 
  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ.DŘT 
  Dispečerská řídící technika a dálková diagnostika technologických systémů ŽDC 
  Dispečerská řídící technika 
PS 12-05-01 Výhybna Dluhonice - úprava  DŘT 
PS 43-05-01 Žst. Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému na ED Přerov 
  Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC 
PS 10-05-01 Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS  ŽDC - silnoproudá zařízení 
  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 12-09-01 Výhybna Dluhonice, trafostanice 22/0,4kV 

  
Silnoproudá technologie el.stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab.zař. (NTS, STS, 
TTS) 

PS 12-08-01 Výhybna Dluhonice, rekonstrukce STS 6kV 
  Provozní rozvod silnoproudu 
PS 12-07-01 Výhybna Dluhonice, rozvodna nn v technologickém objektu 
  STAVEBNÍ ČÁST 
  Inženýrské objekty 
  Železniční svršek a spodek 
SO 61-16-01 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční spodek 
SO 61-17-01 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční svršek 
SO 11-16-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční spodek 
SO 11-17-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční svršek 
SO 12-16-01 Výhybna Dluhonice, železniční spodek 
SO 12-17-01 Výhybna Dluhonice, železniční svršek 
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Číslo PS, SO Plný, nezkrácený název PS, SO 
SO 19-16-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční spodek 
SO 19-17-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční svršek 
SO 19-16-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční spodek 
SO 19-17-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční svršek 
SO 10-17-01 Výstroj trati 
SO 10-17-01.1 Výstroj trati 
  Železniční přejezdy 
SO 11-17-02 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 185,610 - zrušení 
SO 12-17-02 Výhybna Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 186,124 - zrušení 
  Mosty, propustky, zdi 
SO 61-19-03 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 184,533 
SO 61-19-82 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní krakorec v km 184,915 
SO-61-19-04 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční propustek v km 185,126 - zrušení 
SO 61-19-83 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 185,587 
SO 61-19-84 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 185,615 - zrušení 
SO 61-19-05 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,657 = km 3,082 (1S ) = km 3,083 (2S) 
SO 61-19-06 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 186,447 = km 3,874 (1S) 
SO 61-19-85 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 186,729 - zrušení 
SO 61-19-86 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 186,667 
SO 61-19-07 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 186,914 = km 4,339 (1S) - zrušení 
SO 61-19-07.1 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 186,914 = km 4,339 (1S) - zrušení 
SO 61-19-08 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční propustek v km 187,358 = km 4,785 (1S) - zrušení 
SO 61-19-87 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 187,750 
SO 61-19-88 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 187,869 - zrušení 
SO 61-19-89 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,770 
SO 61-19-90 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,928 - zrušení 
SO 61-19-91 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,800 
SO 61-19-92 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,930 - zrušení 
SO 11-19-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční most v km 184,533  
SO 11-19-82 t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní krakorec v km 185,310 = 1,460 

SO 11-19-02 
t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční propustek v km 185,437 = km 1,336 (1S) = km 1,337 
(2S) 

SO 11-19-83 t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní lávka v km 185,535 - zrušení 

SO 12-19-01 
Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 185,743 = km 1,032 (1S) = km 1,033 
(2S) 

SO 12-19-02 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,230 
SO 12-19-81 Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 186,420 
SO 12-19-03 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,450  
SO 12-19-84 Výhybna Dluhonice, návěstní krakorec v km 187,323 
SO 12-19-85 Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 187,398 
SO 12-19-05 Výhybna Dluhonice, železniční most v km 187,408 
SO 12-19-06 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 187,780 
SO 19-19-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční propustek v km 1,772=km 1,773(2S) 
SO 19-19-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční propustek v km 2,360=km 2,361(2S) 
SO 19-19-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 3,850 (2S) 
SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S) 
SO 19-19-05 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 5,429 (2S) 
  Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
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Číslo PS, SO Plný, nezkrácený název PS, SO 
  Pozemní komunikace 
  Protihlukové objekty 
SO 12-34-01 Výhybna Dluhonice, PHS 
SO 19-34-01 t.ú. Dluhonice – Prosenice, PHS v km 2,946 – 4,747 vlevo 
SO 19-34-02 t.ú. Dluhonice – Prosenice, PHS v km 5,201 – 5,581 vpravo 
SO 61-34-01 t.ú. Přerov – Prosenice, PHS v km 185,373 – 186,021 vpravo 
  Pozemní stavební objekty  
SO 12-15-01 Výhybna Dluhonice, technologická budova 
  Trakční a energetická zařízení 
  Trakční vedení 
SO 11-01-02 t.ú. Přerov-Dluhonice, převěšení ZOK 
SO 12-01-02 Výhybna Dluhonice, převěšení ZOK 
  Ohřev výměn 
SO 12-06-03 Výhybna Dluhonice, EOV 
  Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů 
SO 61-04-01 t.ú. Přerov - Prosenice, přeložky kabelu 6kV 
SO 61-06-01 t.ú. Přerov - Prosenice, osvětlení podjezdu v km 185,657 = km 3,082 (1S) 
SO 11-04-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, přeložky kabelu 6kV 
SO 12-04-01 Výhybna Dluhonice kabel 6kV 
SO 12-06-01 Výhybna Dluhonice, venkovní osvětlení vč. demontáže stáv.osvětlení 
SO 12-06-02 Výhybna Dluhonice, úprava rozvodů nn 
SO 12-06-04 Výhybna Dluhonice, DOÚO 
SO 12-06-05 Výhybna Dluhonice, přípojky nn pro provizorní staniční zabezpečovací zařízení 
SO 12-06-06 Výhybna Dluhonice, přeložky nn 
SO 12-12-01 Výhybna Dluhonice, přípojka VN 22kV SŽDC 
SO 10-04-01 Kabel 6kV (SpS Přerov - STS 6kV Dluhonice) 
  Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 11-01-03 t.ú. Přerov-Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 12-01-03 Výhybna Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 61-01-02 t.ú. Přerov-Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 19-01-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí 
  Vnější uzemnění 
SO 12-06-07 Výhybna Dluhonice, uzemnění technologické budovy 

 
Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, adresa 
pro doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 
779 00 Olomouc 

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

Umístění stavby: 
katastrální území Buk  
pozemky parc.č. 417/1 (ostatní plocha, dráha), 417/10 (ostatní plocha, dráha), 
katastrální území Přerov  
pozemky parc.č. 3396 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 5755/10 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 5097 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 6414 (ostatní plocha, jiná plocha), 6416 (orná 
půda), 6427 (vodní plocha, koryto vodního  toku umělé), 6851 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené), 6865/1 (ostatní plocha, dráha), 6865/4 (ostatní plocha, dráha), 6867 (ostatní plocha, dráha), 
6868/1 (ostatní plocha, dráha), 6868/6 (ostatní plocha, neplodná), 6868/101 (zastavěná plocha a nádvoří), 
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6958 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 6959 (ostatní plocha, silnice), 7106/70 (ostatní plocha, jiná 
plocha), 7113 (ostatní plocha, jiná plocha), 7279/19 (ostatní plocha, dráha), 7279/20 (ostatní plocha, dráha), 
katastrální území Dluhonice 
pozemky parc.č. 812/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), 1074 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 
1103/1 ( ostatní plocha, dráha), 1103/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 1103/3 (ostatní plocha, jiná plocha), 
1103/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 1104 (zastavěná plocha a nádvoří), 1105 (zastavěná plocha a nádvoří), 
1106 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1626 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), 1633 (orná půda),  1634/2 (orná půda), 
 katastrální území Lýsky 
pozemky parc.č. 152/10 (ostatní plocha, silnice), 434/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 444 (ostatní 
plocha, dráha), 
katastrální území Popovice u Přerova 
pozemky parc.č. 127 (ostatní plocha, dráha), 
 katastrální území Předmostí 
pozemky parc.č. 502/1 (ostatní plocha, dráha), 
 katastrální území Prosenice 
pozemky parc.č. 169/1 (ostatní plocha, dráha), 
 katastrální území Proseničky 
pozemky parc.č. 897 (zast. plocha a nádvoří) 
 katastrální území Rokytnice u Přerova 
pozemky parc.č. 599/15 (zahrada), 930/1 (ostatní plocha, dráha), 930/4 (ostatní plocha, dráha), 1125 (ostatní 
plocha, jiná plocha), 991/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1000/1 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), 1042/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1042/23 (vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené). 
 

Popis stavby: 
PS 12-28-01 Výhybna Dluhonice, staniční zabezpečovací zařízení 

V rámci tohoto PS bude vybudováno ve výhybně Dluhonice nové elektronické staniční zabezpečovací 
zařízení (ESZZ) v rozsahu kolejového řešení stavby a požadavků dopravní technologie práce ve výhybně 
Dluhonice.  
PS 12-28-01.1 Výhybna Dluhonice, definitivní staniční zabezpečovací zařízení 

Ve výhybně Dluhonice bude v definitivním stavu vybudováno SZZ 3. kategorie, dálkově ovládané 
z CDP Přerov s možností místního ovládání z nezálohovaného JOP v dopravní kanceláři (DK) výhybny 
Dluhonice, s kolejovými obvody (KO), elektromotorickými přestavníky v nerozřezném provedení (EPN) ve 
žlabových přírubových pražcích  a světelnými návěstidly. Vnitřní část SZZ bude umístěna v nové 
technologické budově (TB) výhybny Dluhonice, umístěné na místě stávající výpravní budovy, ve stavědlové 
ústředně (SÚ) a v místnosti napájení. Hlavní napájení SZZ bude provedeno z rozvodu 6 kV, náhradní 
z veřejného rozvodu v rámci PS části silnoproudá technologie. Použité KO budou ve výhybně se signální 
frekvencí v kmitočtovém pásmu 275 Hz. Pro KO traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ), kterých výstroj 
bude soustředěna ve SÚ výhybny Dluhonice, budou použity KO se signální frekvencí v kmitočtovém pásmu 
75 Hz. Napájení KO v obou kmitočtových pásmech bude zajištěno ze zdroje SZZ. Přenos kódu národního 
vlakového zabezpečovače bude proveden ve všech dopravních kolejích, v hlavních v celé délce a 
v předjízdných v přímé části - mezi vjezdovými a odjezdovými návěstidly. Pro přenos kódu vlakového 
zabezpečovače bude použito pracovní kmitočtové pásmo 75 Hz. Vzhledem k použitým typům výhybek 
budou tyto osazeny EPN ve žlabových pražcích přírubových a doplněny snímači polohy. Vjezdová 
návěstidla ve směru od Prosenic i Přerova a odjezdová návěstidla obou směrů budou  z důvodu zajištění 
viditelnosti umístěna na návěstních lávkách nebo krakorcích.   Součástí SZZ bude vnitřní výstroj a napájení 
TZZ (v provedení elektronický automatický blok -EAB) traťových úseků směr Prosenice a Přerov. Stávající 
EAB směr Brodek u Přerova bude zavázán do nového SZZ, případně upraven SW (software) EAB. Nová 
kabelizace bude vycházet ze SÚ – od kabelových stojanů –  přes vstupní kabelovou šachtu do hlavní 
kabelové trasy na obě zhlaví a dále k jednotlivým venkovním prvkům v kolejišti.  SZZ a TZZ přilehlých 
traťových úseků bude vybaveno diagnostikou měřící a stavovou, včetně úpravy SW na pracovišti dispečera 
ŽDC na CDP v Přerově. Diagnostické pracoviště (pracoviště soustředěné údržby) bude zřízeno v TB.  
PS 12-28-01.3 Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ   

U objektu budou klimatizovány místností s technologií, zde stavědlová ústředna, místnost náhradního 
zdroje.  Klimatizace bude zajištěna prostřednictvím systému SPLI,  jež  je sestavou jedné vnitřní jednotky 



 

6 /32 

(podstropní  provedení),   a  jedné venkovní jednotky.  Stavědlová ústředna bude osazena třemi sestavami. 
Místnost náhradního zdroje je osazena jednou sestavou. Venkovní jednotky jsou umístěny na  střeše  
objektu.    Hlavní  el. přívod je přiveden k venkovním jednotkám.   Poruchové stavy se signalizací jednotek 
se budou přenášet do centrálního dispečinku, který bude mít dohled nad zabezpečovacím zařízením. 
PS 43-28-04 Žst. Přerov, úvazka TZZ  

Náplní PS je dodávka a montáž vnitřních prvků příslušného směru, přezkoušení a regulování nového 
EAB a potřebné úpravy v kabelizaci SÚ v Přerově. Doplňované skříně budou umístěny v rezervních 
pozicích, ponechaných při výstavbě SZZ. KO ve směru Dluhonice budou součástí SZZ v Dluhonicích, ve SÚ 
Přerov bude doplněna výstroj KO do km 187,750. Napájení prvků EAB bude provedeno ze stávajícího 
zdroje SZZ. 
PS 61-28-01 t.ú. Přerov - Prosenice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 61-28-01.1 t.ú. Přerov - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení 

Traťový úsek Přerov – Prosenice bude vybaven TZZ 3. kategorie provedení EAB centralizovaný do SÚ 
ŽST Přerov a Prosenice. Délka traťového úseku bude 5 237m,  ve směru Prosenice – Přerov bude šest 
oddílů, ve směru Přerov – Prosenice pět oddílů. Hranice umístění výstroje bude v km 187,750. Napájení TZZ 
bude provedeno ze zdrojů SZZ. Vzhledem k tomu, že obě ŽST jsou vybaveny ESZZ a stávajícím TZZ, které 
bude měněno, bude nutno provést úpravy SW SZZ v ŽST i na CDP v Přerově. 
PS 11-28-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 11-28-01.1 t.ú. Přerov - Dluhonice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení 

V traťovém úseku Přerov - Dluhonice se navrhuje vybudovat TZZ 3. kategorie provedení EAB, 
centralizované do SÚ ŽST Přerov a výhybny Dluhonice. Délka traťového úseku bude 340 m (vjezdová 
návěstidla budou vysunuta z důvodu umístění cestových návěstidel na přerovském zhlaví výhybny 
Dluhonice), v každé koleji bude jeden oddíl. Provedeny budou úpravy SW SZZ v ŽST Přerov i na CDP 
v Přerově. 
PS 19-28-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 19-28-01.1 t.ú. Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezpečoavcí zařízení 

Traťový úsek Dluhonice – Prosenice bude vybaven TZZ 3. kategorie provedení EAB centralizovaný do 
SÚ ŽST Prosenice a výhybny Dluhonice. Délka traťového úseku bude  4 490m, ve směru Prosenice – 
Dluhonice bude šest oddílů (oproti stávajícímu stavu jsou doplněna oddílová návěstidla na společné návěstní 
lávce vjezdových návěstidel do ŽST Prosenice, jejichž dodávka a montáž je součástí tohoto PS), ve směru 
Dluhonice – Prosenice zůstává šest oddílů. Hranice umístění výstroje bude v km 5,170 (TK2S), resp. 5,167 
(TK1S). 

Napájení TZZ bude provedeno ze zdrojů SZZ. Vzhledem k tomu, že ŽST Prosenice je vybavena ESZZ a 
stávajícím TZZ, které bude měněno, bude nutno provést úpravy SW SZZ v ŽST i na CDP v Přerově. 
PS 62-28-01 Žst. Prosenice, úvazka TZZ 

Náplní PS je dodávka a montáž vnitřních prvků EAB a demontáž stávajícího AB příslušného směru, 
přezkoušení a regulování nového EAB a potřebné úpravy v kabelizaci venkovní i ve SÚ  Prosenice.  
PS 10-28-01 Přerov-Dluhonice-Prosenice ERMTS / ETCS 

Nové SZZ výhybny Dluhonice bude vybaveno nadstavbou pro navázání na technologii ERTMS/ETCS 
(European Rail Traffic Management System/European Train Control System – Evropský systém řízení 
železniční dopravy/Evropský vlakový zabezpečovač).  
PS 10-28-02 Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

Nové SZZ výhybny Dluhonice bude začleněno do systému DOZ s umístěním řídícího pracoviště na 
centrálním dispečerském pracovišti (CDP) v Přerově. Náplní PS je dodávka a montáž skříně DOZ ve SÚ 
Přerov a Dluhonice, SW pro pracoviště dispečera na CDP v Přerově a příslušné oživení a odzkoušení 
zařízení včetně úpravy stávající kabelizace v Přerově.  
PS 12-14-01 Výhybna Dluhonice, místní kabelizace 

Místní kabelizace ve výhybně Dluhonice řeší kabelové připojení venkovních telefonních objektů u 
vjezdových návěstidel.  Místní kabely budou položeny do hlavní kabelové trasy s kabely sdělovacími 
traťovými  a zabezpečovacími. Je rovněž navržena pokládka HDPE trubek a místních optických mikrokabelů 
6 vláken SM9/125, vedoucí ze sdělovací místnosti technologické budovy k rozvaděčům ohřevu výhybek R-
EOV a k rozvaděčům osvětlovacích věží.  
PS 12-14-01.1 Výhybna Dluhonice, provizorní místní kabelizace 

Je uvažováno s provizorními místní kabelizací pro zachování provozu během stavby. Jedná se zejména o 
kabelové propojení provizorních kontejnerů jak metalickými tak optickými kabely. Dále se jedna o propojení 
provizorních stanovišť pro potřeby zab. zař.. 
PS 10-14-01 Úpravy přenosového zařízení 
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Ve výhybně Dluhonice bude vybudován nový přenosový uzel,  navržený v technologii gigabitového 
ethernetu. Přenosový uzel bude umístěn ve sdělovací místnosti nové technologické budovy výhybny 
Dluhonice a bude samostatně napojen do CDP Přerov.  

V žst. Prosenice zůstane stávající přenosový uzel SDH  s rozhraním STM 4 a STM 1 v provozu. Na tento 
uzel SDH bude nově napojen nový switch s 48 porty RJ 45, na které bude napojena nová sdělovací 
technologie s ethernet. rozhraním 10/100 Mbit/s.  Přenos signálů   bude směrován na CDP Přerov. 
PS 10-14-01.1 Provizorní přenosové zařízení 

Ve výhybně Dluhonice není v současné době žádné přenosové zařízení. Ve výpravní budově VB, ve 
sdělovací místnosti výhybny Dluhonice jsou instalovány pouze modemy a optické převodníky. Vzhledem 
k tomu, že stávající výpravní budova VB bude zbourána a na jejím původním místě bude postavena nová 
technologická budova TB,  bude vedle původní VB instalován nový technologický kontejner pro provizorní 
provoz provizorního sdělovacího zařízení SZ a dále bude zřízen kontejner provizorní dopravní kanceláře P-
DK po dobu stavby. Koncepce  provizorního přenosového zařízení je řešena tak, že v 0-tém stavebním 
postupu se do provizorních kontejnerů osadí nové zařízení stávající technologie modemy a optické 
převodníky a následně  bude provedeno napojení na provizorní optické a metalické kabely. 
PS 12-14-02 Výhybna Dluhonice, ASHS 

V novém objektu technologické budovy (TB),  v místnosti stavědlové ústředny a v místnosti zdrojů 
zab.zař.  je navržen nový systém ASHS (autonomní samočinný hasící systém). Navržený systém bude 
obsahovat ústřednu ASHS s vestavěným spouštěcím tlačítkem, konvenční (neadresné) optické hlásiče kouře, 
ovládací tlačítka, výstražnou signalizaci, sestavu tlakové lahve s dostatečným množstvím hasiva FM-200 
nebo hasiva NOVEC 1230 a potrubní rozvod. Navržená ústředna ASHS bude umožňovat připojení do sítě 
ethernet.   Provozní stavy z ústředny ASHS budou směřovány na CDP Přerov a   na HZS SŽDC Přerov.  
PS 12-14-03 Výhybna Dluhonice, EZS 

V objektu technologické budovy (TB) výhybny Dluhonice   je navržen systém EZS (elektrická 
zabezpečovací signalizace).  Systém EZS bude tvořen plášťovou ochranou - magnetické kontakty a 
prostorovou ochranou - duální pohybové čidla a ochranou přístupu – čtečky karet.   Ústředna EZS bude 
v provedení s přímou adresací. Ve vybraných místnostech, nevybavených systémem ASHS  bude použita i 
technická požární ochrana – tlačítkové hlásiče a automatické opticko-kouřové nebo tepelné hlásiče požáru, 
které budou zapojené do systému EZS. Hlídané prostory budou zabezpečeny duálními čidly a magnety na 
dveřích a oknech. U vstupů do technologických prostor bude instalovaná ovládací klávesnice včetně čtečky 
karet. Venku na fasádě technologické budovy bude instalovaná siréna s majákem, která bude v zálohovaném 
provedení. Navržené prvky EZS budou v provedení pro 3.kategorii. Výstup ethernet TCP/IP ústředny EZS 
bude vyveden na CDP Přerov   na HZS SŽDC Přerov.   
PS 62-14-01 Žst. Prosenice, ASHS 

V objektu výpravní budovy,  v místnosti stavědlové ústředny a v místnosti zdrojů zab.zař.  je navržen 
nový systém ASHS (autonomní samočinný hasící systém). Systém bude obsahovat ústřednu ASHS 
s vestavěným spouštěcím tlačítkem, konvenční (neadresné) optické hlásiče kouře, ovládací tlačítka, 
výstražnou signalizaci, sestavu tlakové lahve s dostatečným množstvím hasiva FM-200 nebo hasiva NOVEC 
1230 a potrubní rozvod. Navržená ústředna ASHS bude umožňovat připojení do sítě ethernet. Provozní stavy 
z ústředny ASHS budou směřovány na CDP Přerov a jednak na HZS SŽDC Přerov. 
PS 61-14-01 t.ú. Přerov - Prosenice, traťový kabel 

V traťovém úseku Přerov – Prosenice je uvažováno s ochranou stávajícího traťového kabelu 
s provedením sond a s případným stranovým posunutím kabelu. 
PS 61-14-03 t.ú. Přerov - Prosenice, optický kabel 

V traťovém úseku Přerov – Prosenice budou zachovány stávající optické kabely. Je uvažováno se 
stranovým  posunutím Kabeků a tedy i s měřením na kabelech před manipulací a po posunutí. V tomto úseku 
bude během stavby zavěšen provizorní optický kabel ZOK 72vl. 
PS 61-14-04 t.ú. Přerov - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC 

Podle rozsahu stavebních prací budou prováděny úpravy a přeložky stávajících   dálkových kabelů 
SŽDC.   
PS 11-14-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel 

V traťovém úseku Přerov – Dluhonice bude položen nový traťový kabel  TCEPKPFLEZY 20XN0,8 od 
km 184,560 do výhybny Dluhonice. K traťovému kabelu budou přiloženy v tomto úseku tři trubky HDPE. 
V km 184,560 dojde k naspojkování na stávající traťový kabel a propojení HDPE trubek na stávající. 
PS 11-14-03 t.ú. Přerov - Dluhonice, optický kabel 

V traťovém úseku Přerov – Dluhonice bude nově zafouknut optický kabel DOK 72 vláken do hlavní 
trubky v úseku Dluhonice – CDP Přerov s přepojením stávajícího optického kabelu 24 vláken a zrušením 
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ZOK v tomto úseku.  PS 11-14-03 bude doplněn o třetí HDPE trubku v úseku Dluhonice - konec kabelovodu 
Přerov, bude doplněn  DOK 72v1 ČD-T v úseku Dluhonice  stávající spojka na konci kabelovodu Přerov. 
PS 11-14-04 t.ú. Přerov - Dluhonice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC 

Podle rozsahu stavebních prací budou prováděny úpravy a přeložky stávajících   dálkových kabelů 
SŽDC.   
PS 19-14-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťový kabel 

V traťovém úseku Dluhonice – Prosenice bude položen nový traťový kabel TCEPKPFLZY 15XN0,8 a 
dvě trubky HDPE od výhybny Dluhonice do km 185,001 s napojením na stávající kabel a trubky HDPE.  
PS 19-14-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, optický kabel 

V traťovém úseku Dluhonice – Prosenice bude zafouknut nový optický kabel 48 vláken v celém úseku. 
Ukončení bude provedeno v Prosenicích ve stávající sdělovací místnosti TÚDC. 
PS 19-14-04 t.ú. Dluhonice - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC 

Podle rozsahu stavebních prací budou prováděny úpravy a přeložky stávajících   dálkových kabelů 
SŽDC.    
PS 61-14-02 t.ú. Přerov - Prosenice, zapojení TK do provozu 
PS 11-14-02 t.ú. Přerov - Dluhonice, zapojení TK do provozu 
PS 19-14-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, zapojení TK do provozu 

Jednotlivé PS řeší zprovoznění traťového kabelu, napojení na nové nebo stávající sdělovací zařízení a 
osazení nových translátorů.  
PS 10-14-02 Úpravy MRTS a TRS 

Úprava TRS - Stávající systém TRS bude nahrazen systémem GSM-R, který je již vybudován. 
K vypnutí systému TRS dojde v  budoucnosti až na základě rozhodnutí TÚDC SŽDC. Vzhledem k tomu, že 
není přesně znám oficiální termín vypnutí systému TRS, z toho důvodu je v rámci toho provozního souboru 
navržena instalace nového IP převodníku pro možnost dálkového ovládání systému TRS přímo z CDP 
Přerov.    

Úprava MRS - Stávající zařízení MRTS bude nahrazeno novým IP radioblokem včetně napájení.   Nové 
IP radiostanice v systému Radiovoice RV3 budou připojeny k RV3 serveru na CDP Přerov. Novou IP 
radiostanici systému Radiovoice RV3 bude možné ovládat místně výpravčím výhybny Dluhonice  a i 
dálkově dispečerem z CDP Přerov. Stávající server RV3 na CDP Přerov bude kapacitně povýšen tak, aby 
byla zajištěna dostatečná kapacita pro připojení nového IP radiobloku ve výhybně Dluhonice. Dále v rámci 
úpravy systému MRTS bude provedena instalace nových koaxiálních kabelů k oběma anténám umístěných 
na společném stožáru pro MRTS a TRS.   
PS 10-14-02.1 Provizorní úpravy MRTS a TRS 

Provizorní úprava TRS -  Vzhledem k tomu, že stávající výpravní budova VB bude zbourána a na 
jejím původním místě bude postavena nová technologická budova TB, z toho důvodu bude vedle původní 
VB instalován nový technologický kontejner pro provizorní provoz provizorního sdělovacího zařízení SZ a 
dále bude zřízen kontejner provizorní dopravní kanceláře P-DK po dobu stavby. Současně bude vedle 
nového technologického kontejneru pro sdělovacího zařízení instalován nový anténní stožár pro umístění 
nových antén TRS a MRTS. 
PS 10-14-04 Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání sdělovacího zařízení 

 Všechny nové sdělovací zařízení instalované v rámci této stavby budou disponovat rozhraním ethernet. 
Pro přenos informací a dálkového ovládání bude využito nových optických kabelů DOK a stávajícího 
přenosového zařízení a současně i nově budovaného v rámci této stavby. Dálkové ovládání sdělovacího 
zařízení předmětného traťového úseku bude prováděno z CDP Přerov. 
PS 10-14-05 Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS ŽDC 

Jednotlivé technologické systémy budou připojovány rozhraním Ethernet přes lokální technologickou 
datovou síť do nového integračního koncentrátoru systému DDTS (InK). InK bude umístěný v Dluhonicích 
v nové trafostanici ve sdělovací místnosti. InK bude komunikovat na stávající InS na CDP Přerov a 
sekundárně na InS na ED Brno-Maloměřice. Do DDTS systému budou integrovány technologické celky 
EZS, ASHS, EOV, OSV, EE, ELM, ZS. V rámci této stavby bude dodán nový InK i do žst. Prosenice. 
PS 12-05-01 Výhybna Dluhonice - úprava  DŘT 

Pro ústřední ovládání silnoproudé technologie bude v rozvodně NN ve skříni o rozměrech 
2000x600x480mm osazena telemechanická jednotka s PLC, která je v systému řízení určena pro sběr 
signálů, ovládání  silnoproudých zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu.    

Po dobu výstavby výhybny Dluhonice bude v provozu provizorní R6kV, která bude ústředně řízena z ED 
Přerov. 
PS 43-05-01 Žst. Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému na ED Přerov 
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Cílem realizace výše uvedeného provozního souboru je realizace ústředního dálkového řízení 
rekonstruovaného objektu výh. Dluhonice s telemechanizačním zařízením PLC a integrace ústředního 
dálkového objektu výh. Dluhonice do stávajícího systému dispečerského řízení na elektrodispečinku v 
Přerově. 
PS 10-05-01 Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS  ŽDC - silnoproudá zařízení 

Ve výhybně Dluhonice bude vybudován systém DDTS ŽDC, do kterého budou začleněny technologické 
systémy EOV, OSV, EE (elektrotechnika a energetika), ELM (odečet elektroměrů), ZS (zásuvkové stojany), 
EZS a ASHS. Jednotlivé technologické systémy budou připojovány rozhraním Ethernet přes lokální 
technologickou datovou síť do nového integračního koncentrátoru systému DDTS (InK).   Do DDTS 
systému budou integrovány technologické celky EZS, ASHS, EOV, OSV, EE, ELM, ZS. 
PS 12-09-01 Výhybna Dluhonice, trafostanice 22/0,4kV 

Na   místě demolované výpravní budovy bude vybudována nová technologická budova, jejíž součástí 
budou rovněž prostory nové trafostanice. V prostorách nové trafostanice budou umístěny dva transformátory. 
Jeden pro napájení stanice 160kVA a druhý pro napájení EOV 400kVA v souladu s připojovacími 
podmínkami ČEZ. 
PS 12-08-01 Výhybna Dluhonice, rekonstrukce STS 6kV 

V nové technologické budově bude vybudována nová trafostanice 6kV. Transformátor 6/0,4 kV, 100 
kVA bude umístěn v místnosti vedle nové trafostanice 22/0,4kV. Společně s tímto transformátorem bude 
v této místnosti umístěna kompenzační tlumivka kabelu 6kV. Rozváděče 6kV budou umístěny ve společné 
rozvodně VN. 
 PS 12-07-01 Výhybna Dluhonice, rozvodna nn v technologickém objektu 

Rozvodna nn ve výhybně Dluhonice – je rovněž umístěna v samostatné místnosti v novém 
technologickém objektu a bude zajišťovat zásobování el. zařízení výhybny prostřednictvím rozvaděčů v ní 
umístěných. V rozvodně nn bude umístěno přívodní pole z transformátoru (odběru) EOV, na něž budou 
navazovat odvodní pole pro zařízení EOV. Dále bude v rozvodně umístěno přívodní pole z transformátoru 
(odběru) pro stanici, na něž budou navazovat odvodní pole pro ostatní odběry. Rozvodna nn bude dále 
osazena skříňovými poli G1, G2 a G3 pro zajištění napájení 24 V DC, 110 V DC a 230 V AC i v případě 
výpadku sítě z vlastních baterií. V rozvodně bude dále umístěna řídící skříň D1, přechodová skříň, RDD, 
DŘT, RZN s HIS pro napájení zařízení DOUO, dále RZT a RZZ, RAMEZ, podružný rozvaděč RZS, 
rozvaděč vlastní spotřeby RVS, případně další rozvaděče a zařízení. V rozvodně nn budou rovněž umístěny 
panely MS DOUO. V rozvodně budou dále umístěny kompenzační rozvaděče.  
SO 61-16-01  t.ú. Přerov - Prosenice, železniční spodek 

Řešení rekonstrukce železničního spodku je navrženo v rozmezí km 184,283 789 -  187, 640 000. Na 
základě poznatků z geotechnických průzkumů je traťový úsek rozdělen na kvazihomogenní bloky. Pro tento 
úsek jsou navrženy 2 typy pražcového podloží, kdy je pro konstrukční vrstvy generelně uvažována štěrkodrť 
frakce 0/32. U mostních objektů jsou navrženy zesílené konstrukce pražcového podloží. V celé délce 
rekonstrukce žel. spodku je navrženo odvodnění zemní pláně. Zemní pláň je navržena v jednostranném 
sklonu 5 %. Pláň tělesa železničního spodku i zemní pláň jsou navržené jako skloněné, pokud by nedošlo 
k překročení maximální výšky štěrkového lože. V takových případech je pak pláň tělesa železničního spodku 
navržena jako vodorovná. Odvodnění kolejí je preferováno otevřené zpevněnými příkopy nebo odřezem na 
svah náspu. V ostatních případech je řešeno trativody.   
SO 61-17-01  t.ú. Přerov - Prosenice, železniční svršek 

Stavební objekt řeší rekonstrukci železničního svršku od km 184,208 521 (stávající staničení) do km 
187,700 000 (nové staničení). Součástí SO je i rekonstrukce části koleje vlečky v délce 107 m. Navržená 
konstrukce železničního svršku je tvořená kolejnicemi tvaru 60 E2 na betonových pražcích dl. 2,6 m 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Rozdělení pražců navrženo „u“. Tloušťka kolejového lože je 350 
mm pod ložnou plochou pražce. Při výjezdu ze žst. Přerov je navržena rychlost 80 km/h, která se dále 
zvyšuje ve směru k žst. Prosenice na 160 km/h.  
SO 11-16-01  t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční spodek 

Odvodnění obou kolejí začíná oboustrannými trativody. Za mostem v km 184,533 je trať odvodněna 
odřezem na svah terénu či do nezpevněného příkopu. Z tohoto důvodu je navržena reprofilace příkopu u 
koleje č. 2. V místě souběhu s kolejemi Dluhonické spojky je mezi kolejemi č. 2 a 1S navržen trativod 
odvodňující vnitřní koleje. V prostoru rušeného železničního přejezdu je navržen nový zpevněný příkop. 
Pláň tělesa železničního spodku je navržena jako skloněná a je odvodněna do trativodů nebo na žel. těleso. U 
mostních objektů jsou navrženy zesílené konstrukce pražcového podloží. 
SO 11-17-01  t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční svršek 
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Konstrukce železničního svršku je tvořená kolejnicemi tvaru 60 E2 na betonových pražcích dl. 2,6 m 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Při výjezdu ze žst. Přerov je navržena rychlost 100 km/h, která 
se dále ve směru k výhybně Dluhonice zvyšuje na 130 km/h.  
SO 12-16-01  Výhybna Dluhonice, železniční spodek 

Návrh řešení rekonstrukce železničního spodku se předpokládá v rozsahu od km 185,673 po km 188,225.  
Předmětem stavebního objektu železničního spodku je sanace pražcového podloží a návrh odvodnění 
železničního spodku. Sanace železničního spodku je navržena ve všech rekonstruovaných kolejích č.1, 2, 3, 
4, 6, 8, 10 a 10a. Na základě poznatků z geotechnických průzkumů je traťový úsek rozdělen na 
kvazihomogenní bloky. Pro tento úsek jsou navrženy 3 typy pražcového podloží, kdy je pro konstrukční 
vrstvy generelně uvažována štěrkodrť frakce 0/32, která bude spočívat na přehutněné zemní plání (typ 2.1) 
nebo na vrstvě zlepšené zemní pláni o mocnosti 420mm po zhutnění (typ 6.1) nebo na vrstvě štěrkodrti 
stabilizované cementem o mocnosti 300mm (typ 6.2). U mostních objektů jsou navrženy zesílené konstrukce 
pražcového podloží.  Vlivem prodloužení olomouckého zhlaví výhybny dochází od km 188,050 do km 
188,225 k zásahu do konstrukce žel. spodku již zrekonstruovaného mezistaničního úseku Dluhonice – 
Brodek u Přerova, který byl realizován v rámci stavby Modernizace úseku tratě Přerov – Olomouc. V místě 
nově vkládané výhybky č.30 až po km 188,150 (v kol.č.1) a km 188,101 (v kol.č.2) bude zřízena nová 
konstrukce žel. spodku, dále po km 188,225 budou pouze upraveny šířky drážních stezek v souvislosti se 
směrovými posuny hlavních kolejí č.1 a 2. V celé délce rekonstrukce žel. spodku je navrženo odvodnění 
zemní pláně. Zemní pláň je navržena v jednostranném sklonu 5% směrem k odvodňovacímu zařízení 
(trativod, zpevněný příkop, příkopový žlab) či vyústěním na svah náspu. V ojedinělých případech (ve zhlaví) 
je pláň vedena ve sklonu 4%. Pláň tělesa železničního spodku (PTŽS) je navržena skloněná = rovnoběžná se 
zemní plání. Odvodnění stanice bude provedeno systémem trativodů a svodných potrubí vyústěných 
v oblasti rekonstruovaných propustků (mostů) nebo na terén vlevo trati. U koleje č.10 vpravo je z části 
odvodnění řešeno pomocí zpevněných příkopů (popř. příkopových žlabů) svedených rovněž do 
rekonstruovaných propustků. Kolej č.8 je na začátku rekonstruovaného úseku odvodněna na svah tělesa 
dráhy.  
SO 12-17-01  Výhybna Dluhonice, železniční svršek 

Předmětem stavebního objektu je komplexní rekonstrukce výhybny Dluhonice za účelem zvýšení 
rychlosti průjezdu vlaků a to jak ve směru Olomouc – Přerov, tak i ve směru Olomouc – Hranice na Moravě 
po kolejích dluhonické spojky. Zvýšení rychlosti je navrženo ve všech dopravních kolejích. Přes celou 
výhybnu je v hlavních kolejích č.1 a 2 navržena rychlost V=130 km/h, přes olomoucké zhlaví V=160 km/h. 
V kolejích č.6 a 8, které jsou pokračováním traťových kolejí dluhonické spojky, je rychlost V=120 km/h. 
Stejnou rychlostí jsou tyto koleje zapojeny do olomouckého zhlaví. Předjízdné koleje č.3 a 10 jsou navrženy 
na rychlost 60 km/h, kolej č.4 na 80 km/h. V navrhovaném stavu bude dopravna tvořena celkem 7 
dopravními kolejemi – hlavní koleje č.1, 2, 6 a 8, předjízdné koleje č.3, 4 a 10. Všechny koleje budou 
rekonstruovány v plném rozsahu. Kolej č.8 bude na rozdíl od současnosti průběžná, stávající mostní objekt 
v km 186,692 o 2 polích bude nahrazen novým mostním objektem o jednom poli. Na přerovském zhlaví 
bude do koleje č.10 zaústěna kusá manipulační kolej č.10a. Rekonstruovaný kolejový rošt všech kolejí 
výhybny bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. 
Koleje budou svařeny do bezstykové koleje. Nově vkládané výhybky budou tvaru 60 E2 na betonových 
pražcích, výhybky budou svařeny do bezstykové koleje. 
SO 19-16-01  t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční spodek 

Řešení rekonstrukce železničního spodku je navrženo v rozmezí km 1,101 162 -  5,057 000. Na základě 
poznatků z geotechnických průzkumů je traťový úsek rozdělen na kvazihomogenní bloky. Pro tento úsek 
jsou navrženy 2 typy pražcového podloží, kdy je pro konstrukční vrstvy generelně uvažována štěrkodrť 
frakce 0/32. U mostních objektů jsou navrženy zesílené konstrukce pražcového podloží. V celé délce 
rekonstrukce žel. spodku je navrženo odvodnění zemní pláně. Zemní pláň je navržena v jednostranném 
sklonu 5 %. Pláň tělesa železničního spodku i zemní pláň jsou navržené jako skloněné, pokud by nedošlo 
k překročení maximální výšky štěrkového lože. V takových případech je pak pláň tělesa železničního spodku 
navržena jako vodorovná. Odvodnění kolejí je preferováno otevřené zpevněnými příkopy nebo odřezem na 
svah náspu. V ostatních případech je řešeno trativody.   
SO 19-17-01  t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční svršek 

Stavební objekt řeší rekonstrukci železničního svršku od km 1,101 162 do km 5,127 790.  
Navržená konstrukce železničního svršku je tvořená kolejnicemi tvaru 60 E2 na betonových pražcích dl. 

2,6 m s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Rozdělení pražců navrženo „u“. Tloušťka kolejového lože 
je 350 mm pod ložnou plochou pražce. Při výjezdu z výhybny Dluhonice je navržena rychlost 120 km/h, 
která se dále zvyšuje ve směru k žst. Prosenice na 160 km/h.  
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SO 19-16-02  t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční spodek 
Odvodnění koleje č. 2s je řešeno odřezem na svah náspu případně do drážního příkopu. V místě rušeného 

železničního přejezdu je navržen nový zpevněný příkop. Je navrženo pročištění stávajících drážních příkopů 
a reprofilace dna pro zajištění funkčnosti odvodnění. Některé příkopy budou nově zpevněny a částečně dojde 
také k pevnění svahů drážních příkopů. Pláň tělesa železničního spodku je navržena jako skloněná a je 
odvodněna na žel. těleso nebo do trativodů. U mostních objektů jsou navrženy zesílené konstrukce 
pražcového podloží. Tam, kde není dostatečně široká koruna náspového tělesa, je navrženo provedení 
rozšíření drážní stezky přisypávkou na svahové stupně či gabionovou zídkou. Rozšíření je částečně 
navrhováno i z vyztužených zemin. 
SO 19-17-02  t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční svršek 

Návrhová konstrukce železničního svršku je tvořená kolejnicemi tvaru 60 E2 na betonových pražcích dl. 
2,6 m s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Při výjezdu z výhybny Dluhonice je navržena rychlost 100 
km/h, která se dále ve směru k žst. Prosenice zvyšuje na 110 km/h.  
SO 10-17-01  Výstroj trati 
SO 10-17-01.1 Výstroj trati 

Předmětem stavebního objektu je vystrojení trati novými návěstmi, které budou reflektovat navržené 
kolejové řešení.  
SO 11-17-02 t.ú. Přerov - Dluhonice, žel. úrovňový přejezd, ev. km 185,610 – zrušení 

Bude provedena demolice celopryžové přejezdové konstrukce, závěrných zídek a navazující  vozovky 
místní obslužné komunikace.  Součástí objektu je také vybourání stávajícího propustku délky 9,5m přes 
místní obslužnou komunikaci ul. Dluhonská.  
SO 12-17-02  Výhybna Dluhonice, železn. úrovňový přejezd, ev. km 186,124 – zrušení 

Bude provedena demolice celopryžové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a vozovky mezi 
přejezdovou konstrukcí.   
SO 61-19-03 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 184,533 

Je navržen nový kolmý železobetonový polorám plošně založený. Podhled je rovný s náběhy na rámový 
roh. Výška spodní hrany příčle bude respektovat výšku spodní hrany stávající klenby z důvodu nezhoršování 
průtočného profilu. Povrchová voda je svedena do příčné drenáže za opěry, vyústění drenáže bude osazeno 
nad hladinu toku dle hydrotechnického výpočtu. 
SO 61-19-82 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní krakorec v km 184,915 

Jedná se o typovou konstrukci krakorce s vyložením 9 m. Krakorec je zakotven pomocí přímo 
zabetonovaných šroubů do monolitické železobetonové patky.  
SO-61-19-04 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční propustek v km 185,126 – zrušení 

Bude odbourána konstrukce klenby a části opěr po výškovou úroveň, která zohlední zhotovení sanačních 
vrstev železničního spodku a odvodnění žel. spodku. V prostoru otvoru se provede zhutněný zásyp z 
vhodného materiálu. Křídla na výtoku se od-bourají cca 1,0 m pod úroveň nového zemního tělesa.  
 
SO 61-19-83 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 185,587 

Jedná se o typovou konstrukci krakorce s vyložením 9 m. Krakorec je zakotven pomocí přímo 
zabetonovaných šroubů do monolitické železobetonové patky.  
SO 61-19-84 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 185,615 – zrušení 

Demontáž bude provedena následujícím způsobem: Po odstrojení kabelů a návěstidel se lávka upevní na 
běžný automobilní (nebo kolejový jeřáb), povolí se šrouby v ložiscích a lávka se snese na připravený vagón. 
Hmotnost lávky je cca 8 tun. Následně se úvazy provedou na jednotlivé bárky, které se odpálí autogénem u 
základové patky. V rámci prací na žel. spodku se odstraní betony obou bárek.    
SO 61-19-05 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 185,657 = km 3,082 (1S ) = km 3,083 (2S) 

V novém stavu je navržena kompletní obnova systému SVI. Nedostatek v přechodnosti bude odstraněn 
odbouráním betonové konzoly u koleje č.2s.  Koty nivelet všech kolejí se sjednotí na jedné úrovni s tl. 
štěrkového lože. Na obou stranách mostu se doplní římsové nosníky, na mostě tak bude možné uplatnit na 
obou stranách VMP 3.0m s rezervou 125mm. Římsové nosníky budou třípolové, pilíře budou sjednoceny 
s pilíři stávajícího mostu, na krajích budou nosníky uloženy na nové základy. Sanuje se podhled nosné 
konstrukce ve středním poli, krycí beton se odseká, spodní pásnice nosníků se opatří novou PKO a beton 
mezi pásnicemi se zapraví sanační maltou.  
SO 61-19-06 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most  v km 186,447 = km 3,874 (1S) 

Je navržena demolice stávající klenby a novostavba uzavřeného železobetonového monolitického rámu. 
Šířkové uspořádání na mostě je navrženo na VMP 3,0 (až 160km/h), šířkové uspořádání pod mostem světlost 
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3,8m, volná výška 3,4m. Rozměry rámu jsou 3,9 (výška otvoru nosné konstrukce) x 3,8 (světlost). Na mostě 
je navrženo částečně otevřené kolejové lože.    
SO 61-19-85 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 186,729 – zrušení 

Rušení (demontáž) bude provedena následujícím způsobem: Po odstrojení kabelů a návěstidel se lávka 
upevní na běžný automobilní (nebo kolejový jeřáb), povolí se šrouby v ložiscích a lávka se snese na 
připravený vagón. Hmotnost lávky je cca 8 tun. Následně se úvazy provedou na jednotlivé bárky, které se 
odpálí autogénem u základové patky. V rámci prací na žel. spodku se odstraní betony obou bárek.  
SO 61-19-86 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 186,667 

Jedná se o typovou konstrukci návěstní lávky. Lávka tvoří příhradový rám, který je vetknut pomocí 
přímo zabetonovaných šroubů do základových patek. V patkách jsou osazeny chráničky pro přivedení kabelů 
na lávku. Výstup na lávku je žebříkem, ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena 
zasíťováním z tahokovu (pletiva). 
SO 61-19-07 t.ú. Přerov - Prosenice, žel. most  v km 186,914 = km 4,339 (1S) – zrušení 
SO 61-19-07.1 t.ú. Přerov - Prosenice, žel. most  v km 186,914 = km 4,339 (1S) – zrušení 

Mostní objekt bude zrušen. Bude odbourána nosná konstrukce a části opěr. Dojde k odtěžení stávajícího 
dna mostu po výškovou úroveň, ve které se nachází stávající vodovodní potrubí. Poté budou vybudovány 
nové vstupní šachty mezi kterými se položí nová chránička vč. nového potrubí. Následně dojde k napojení (z 
nových vstupních šachet) na stávající vodovodní síť. Stávající chránička (vč. stávajícího potrubí) a stávající 
šachty budou odbourány. Výkop bude zasypán štěrkodrtí po výškovou úroveň stávajícího dna mostního 
otvoru. V prostoru otvoru se provede zhutněný zásyp z vhodného materiálu. Křídla na vtoku i výtoku se 
odbourají cca 1,0 m pod úroveň nového zemního tělesa. 
SO 61-19-08 t.ú. Přerov - Prosenice, železniční propustek v km 187,358 = km 4,785 (1S) – zrušení 

Bude odbourán konstrukce klenby a části opěr po výškovou úroveň, která zohlední zhotovení sanačních 
vrstev železničního spodku a odvodnění žel. spodku. V prostoru otvoru se provede zhutněný zásyp 
z vhodného materiálu. Křídla na výtoku se odbourají cca 1,0 m pod úroveň nového zemního tělesa.  
SO 61-19-87 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 187,750 

Jedná se o typovou konstrukci návěstní lávky. Lávka tvoří příhradový rám, který je vetknut pomocí 
přímo zabetonovaných šroubů do základových patek. V patkách jsou osazeny chráničky pro přivedení kabelů 
na lávku. Výstup na lávku je žebříkem, ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena 
zasíťováním z tahokovu (pletiva). 
SO 61-19-88 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 187,869 – zrušení 

Rušení (demontáž) bude provedena následujícím způsobem: Po odstrojení kabelů a návěstidel se lávka 
upevní na běžný automobilní (nebo kolejový jeřáb), povolí se šrouby v ložiscích a lávka se snese na 
připravený vagón. Hmotnost lávky je cca 8 tun. Následně se úvazy provedou na jednotlivé bárky, které se 
odpálí autogénem u základové patky. V rámci prací na žel. spodku se odstraní betony obou bárek.  
SO 61-19-89 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,770 

Jedná se o typovou konstrukci návěstní lávky. Lávka tvoří příhradový rám, který je vetknut pomocí 
přímo zabetonovaných šroubů do základových patek. V patkách jsou osazeny chráničky pro přivedení kabelů 
na lávku. Výstup na lávku je žebříkem, ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena 
zasíťováním z tahokovu (pletiva). 
SO 61-19-90 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,928 – zrušení 

Rušení (demontáž) bude provedena následujícím způsobem: Po odstrojení kabelů a návěstidel se lávka 
upevní na běžný automobilní (nebo kolejový jeřáb), povolí se šrouby v ložiscích a lávka se snese na 
připravený vagón. Hmotnost lávky je cca 8 tun. Následně se úvazy provedou na jednotlivé bárky, které se 
odpálí autogénem u základové patky. V rámci prací na žel. spodku se odstraní betony obou bárek.   
SO 61-19-91 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,800 

Jedná se o typovou konstrukci návěstní lávky. Lávka tvoří příhradový rám, který je vetknut pomocí 
přímo zabetonovaných šroubů do základových patek. V patkách jsou osazeny chráničky pro přivedení kabelů 
na lávku. Výstup na lávku je žebříkem, ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena 
zasíťováním z tahokovu (pletiva). 
SO 61-19-92 t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,930 – zrušení 

Rušení (demontáž) bude provedena následujícím způsobem: Po odstrojení kabelů a návěstidel se lávka 
upevní na běžný automobilní (nebo kolejový jeřáb), povolí se šrouby v ložiscích a lávka se snese na 
připravený vagón. Hmotnost lávky je cca 8 tun. Následně se úvazy provedou na jednotlivé bárky, které se 
odpálí autogénem u základové patky. V rámci prací na žel. spodku se odstraní betony obou bárek.   
SO 11-19-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční most v km 184,533  
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Je navržen železobetonový polorám, založený na velkoprůměrových pilotách dn 900mm, délka 8.5m. 
Šikmost mostu stejná jako v současném stavu. Podhled rovný s náběhy na rámový roh. Je navržen 
dvojkolejný most bez dilatace.   
SO 11-19-82 t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní krakorec v km 185,310 = 1,460 

Jedná se o typovou konstrukci krakorce s vyložením 9 m. Krakorec je zakotven pomocí přímo 
zabetonovaných šroubů do monolitické železobetonové patky. V patce jsou chráničky pro přivedení kabelů. 
Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je zajištěna zasíťováním sítí z tahokovu (pletiva). 
SO 11-19-02 t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční propustek v km 185,437 = km 1,336 (1S) = km 1,337 
(2S) 

Bude proveden nový propustek světlé šířky 2000mm a světlé výšky 1100mm. Propustek bude uložen na 
železobetonovou základovou desku z betonu  a bude  proveden jako prefabrikovaný železobetonový rám 
světlosti 2000x1600 mm se šikmým ukončením na vtoku i výtoku. Uvnitř rámu bude vydláždění 
s oboustrannými lavičkami pro průchod živočichů. Na vtoku i výtoku bude propustek ukončen odlážděním 
z kamenů   do betonu  zakončeno prahy z prostého betonu. 
SO 11-19-83 t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní lávka v km 185,535 – zrušení 

Rušení (demontáž) bude provedena následujícím způsobem: Po odstrojení kabelů a návěstidel se lávka 
upevní na běžný automobilní (nebo kolejový jeřáb), povolí se šrouby v ložiscích a lávka se snese na 
připravený vagón. Hmotnost lávky je cca 8 tun. Následně se úvazy provedou na jednotlivé bárky, které se 
odpálí autogénem u základové patky. V rámci prací na žel. spodku se odstraní betony obou bárek.  
SO 12-19-01 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 185,743 = km 1,032 (1S) = km 1,033 
(2S) 

Původní propustek bude přestavěn na rámový propustek světlé šířky 1600mm a světlé výšky 
1800mm.Propustek bude proveden z prefabrikátů 1600/1800 mm uložených na základovou železobetonovou 
desku tl. 300 mm. Propustek bude ukončen čelní zídkou s PHS na římse na vtoku a na výtoku se provede 
kolmé čelo s osazením U – profilů pro stavidlo.   Na vtoku i výtoku bude propustek odlážděn a odláždění 
ukončeno betonovými prahy. V levé části byl propustek prodloužen pod novou komunikaci. Mezi novou 
komunikaci a železnici bude provedena šachta z monolitického betonu, která bude oddělovat obě části 
propustku s různými správci. 
SO 12-19-02 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,230 

Původní propustek bude přestavěn na trubní propustek DN 1200 z patkových železobetonových trub. Na 
výtoku bude propustek ukončen rovným čelem pro osazení protipovodňové klapky. Na vtoku bude rovněž 
provedeno odláždění ukončené prahem z prostého betonu. Do propustku bude rovněž zaústěno odvodnění 
železničního spodku.  
SO 12-19-81 Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 186,420 

Jedná se o typovou konstrukci návěstní lávky. Lávka tvoří příhradový rám, který je vetknut pomocí 
přímo zabetonovaných šroubů do základových patek. V patkách jsou osazeny chráničky pro přivedení kabelů 
na lávku. Výstup na lávku je žebříkem, ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena 
zasíťováním z tahokovu (pletiva). 
SO 12-19-03 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,450  

Bude odstraněna  stávající trouba vč. čel. Nová trouba bude ŽB patková trouba DN1200 dle MVL 649 
ukončená na vtoku i výtoku svislými průčelními zídkami s třímadlovým zábradlím. Celková šířka propustku 
bude 37,2m. Profil trouby je zvolen dle ČSN 736201 v závislosti na jeho šířce. Niveleta dna propustku bude 
přizpůsobena stávajícímu terénu dle zaměření. Podélný sklon bude 1,0%. Kolem trouby bude provedeno 
opevnění z kamenné dlažby do betonu ukončeno příčným prahem z prostého betonu. 
SO 12-19-84 Výhybna Dluhonice, návěstní krakorec v km 187,323 

Jedná se o typovou konstrukci krakorce s vyložením 9 m. Krakorec je zakotven pomocí přímoza 
betonovaných šroubů do monolitické železobetonové patky. V patce jsou chráničky pro přivedení kabelů. 
Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je zajištěna zasíťováním sítí z tahokovu (pletiva). 
SO 12-19-85 Výhybna Dluhonice, návěstní lávka v km 187,398 

Jedná se o typovou konstrukci návěstní lávky. Lávka tvoří příhradový rám, který je vetknut pomocí 
přímo zabetonovaných šroubů do základových patek. V patkách jsou osazeny chráničky pro přivedení kabelů 
na lávku. Výstup na lávku je žebříkem, ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí je provedena 
zasíťováním z tahokovu (pletiva). 
SO 12-19-05 Výhybna Dluhonice, železniční most v km 187,408 

Nový propustek bude ŽB patková trouba DN 1200. Trouba bude umístěna mezi stávající opěry. Celková 
šířka propustku bude 35,8m.  Podélný sklon bude 1,0%. Kolem trouby bude provedeno opevnění z kamenné 
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dlažby do betonu. Na výtoku za opevněním bude proveden štěrkový pohoz pro vsak. Délka bude až k hranici 
drážního pozemku t.j. na dl. 3,5m. Bude zřízená protipovodňová zábrana. 
SO 12-19-06 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 187,780 

 Stávající trubní propustek bude nahrazen novým uzavřeným prefabrikovaným rámem o světlosti 2,0m.  
Světlá výška bude 1,7m. Nový ŽB rám bude ukončený svislými průčelními zídkami. Izolace bude pouze 
asfaltovým nátěrem. Kolejové lože na propustku bude uzavřené. Koryto v propustku bude vydlážděno 
kamennou dlažbou do betonu s oboustrannými lavičkami pro přechod drobných živočichů. Bude zřízená 
protipovodňová zábrana. 
SO 19-19-01 t.ú. Dluhonice - Prosenice, žel.propustek v km 1,772 = km 1,773 (2S) 

Zajištění přechodnosti propustku bude spočívat v odstranění stávající trouby, desky a opěr vč. zídek.  
Opěry budou ubourány po úroveň nového založení. Nová trouba bude ŽB patková trouba DN 1000 ukončená 
na vtoku i výtoku šikmými čely. Celková šířka propustku bude 16,2m..  Niveleta dna propustku bude 
přizpůsobena stávajícímu terénu dle zaměření. Podélný sklon bude 1,0%. Kolem trouby bude provedeno 
opevnění z kamenné dlažby do betonu, zakončeno příčnými prahy z prostého betonu. Do propustku bude 
zaústěno odvodnění železničního spodku.  
SO 19-19-02 t.ú. Dluhonice - Prosenice, žel.propustek v km 2,360 = km 2,361 (2S) 

Zajištění přechodnosti propustku bude spočívat v odstranění stávající trouby vč. zídek.   
Nová trouba bude ŽB patková trouba DN 1000, ukončená na vtoku i výtoku šikmými čely. Celková šířka 

propustku bude 15,2m. Niveleta dna propustku bude přizpůsobena stávajícímu terénu dle zaměření. Podélný 
sklon bude 1,0%. Kolem trouby bude provedeno opevnění z kamenné dlažby do betonu. Do propustku bude 
zaústěno odvodnění železničního spodku.  
SO 19-19-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 3,850 (2S) 

Most bude zachován a sanován. Provede se celková celoplošná povrchová sanace pohledových ploch 
nosných konstrukcí a spodní stavby. Dále se provede hloubková sanace dilatačních spár a nadbetonování 
říms. Provede se oprava napojení izolací do rubu říms. Stávající zábradlí v nadnásypu se odstraní a nové 
bude osazeno na římsy mostu. Nad římsami se v rozsahu 1,0 m provede odláždění svahu nadnásypu a 
provede se odláždění podél rovnoběžných křídel mostu. Rubové odvodnění opěr se pročistí. 
SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S) 

Vzhledem k rozvoji trhlin a stavu nosné konstrukce je navržena její výměna za konstrukci se štěrkovým 
ložem splňující VMP 3,0. Na stávající spodní stavbě bude nahrazen úložný práh, nadvýšeny křídla a bude 
celoplošně sanována. Nová konstrukce bude příhradový nosník s rozpětím 58 m. Nová konstrukce bude bez 
svislic a bez horního ztužení. Výška příhrady je 5,9 m, šířka 7,5 m. Stavební výška je o cca 0,4 m vyšší než 
stávající konstrukce, při dodržení podjezdné výšky je nutný zdvih nivelety. Výměna nosné konstrukce mostu 
bude provedena pomocí pásového jeřábu o nosnosti 600 tun. Pro současné vyjmutí stávající a uložení nové 
konstrukce je nutné v předstihu zvednout stávající most o cca 1,5 m a vybudovat nové úložné prahy. 
SO 19-19-05 t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 5,429 (2S) 

Je navržena náhrada stávajícího mostu novým ŽB polorámem. Návrh počítá se zachováním rozměrů 
průjezdního profilu původního mostu, tedy světlosti 13,4 m a volné výšky pod mostem 4,9 m. Křídla jsou 
navržena rovnoběžná. Založení je navrženo plošné na hutněných štěrkových polštářích. Na mostě je 
navrženo polootevřené štěrkové lože. Přechody do trati jsou řešeny sklonem říms rovnoběžných křídel. 
SO 12-34-01 Výhybna Dluhonice, PHS 

Stěna je navržena v úseku 185,500 až 185,985 jako oboustranně absorpční, zbytek stěny do km 186,436 
je řešena jako jednostranně pohltivá. Stěna je uvažována v kategorii A3 (zvuková pohltivost 8-11dB). Výška 
PHS je 3,5m nad TK (temenem kolejnice). Celková rozvinutá délka stěny je 936 m. 
 SO 19-34-01 t.ú. Dluhonice – Prosenice, PHS v km 2,946 – 4,747 vlevo 

Protihluková stěna začíná v km 2,951 vlevo trati před mostem v km 3,084  a pokračuje podél kolejiště 
vlevo až do km 4,749.  Stěna přechází v km 3,084 přes železobetonový most SO 61-19-05, kde bude kotvena 
na novou římsu mostu a dále po římse mostní konstrukce železničního mostu SO 61-19-104 v km 185,689 
(podchod cyklostezky) pro vytvoření cyklostezky po tratí. Stěna je navržena v celé délce jako oboustranně 
absorpční - pohltivá, v kategorii A3/A3 (zvuková pohltivost 8-11dB), na mostě budou horní části stěny 
prosklené (odrazivá) s vypískovanými proužky jako ochrana ptactva proti nárazu. PHS je od začátku do km 
3,458 výšky 3,5m nad TK potom se její výška snižuje až na 2,0m nad TK do 3,638 km. Od tohoto kilometru 
je výška konstantní a to 2m nad TK.  V prostoru připravované investice - komunikace MÚK I/55, která bude 
vrchem křížit kolejiště za žel. mostem SO 61-19-05, bude výška PHS 2m nad TK. Po ukončení křížení se 
výška postupně zvedne na 3,5m nad TK.  Celková délka stěny je 1798 m. Délka prosklených částí na 
mostech je 37,8 m.  
SO 19-34-02 t.ú. Dluhonice – Prosenice, PHS v km 5,201 – 5,581 vpravo 



 

15 /32 

Stěna začíná v km 5,201 vpravo trati podél obytné části – Lýsky. Poloha konstrukce PHS je na svahu 
podél koleje 2s v osové vzdálenosti 3,6m. PHS končí v km 5,582. Výška PHS se pohybuje 3,5m nad TK 
(temenem kolejnice). Stěna je navržena v celé délce jako oboustranně absorpční - pohltivá, v kategorii 
A3/A3 (zvuková pohltivost 8-11dB), na mostě budou horní části stěny prosklené (odrazivá) s vypískovanými 
proužky jako ochrana ptactva proti nárazu. 

Celková délka stěny je 381 m. Délka prosklených částí na mostech je 32,6 m 
SO 61-34-01 t.ú. Přerov – Prosenice, PHS v km 185,373 – 186,021 vpravo 

Stěna začíná v km 185,373 vpravo trati podél obytné části – ul. Lipnická a Sokolská. Poloha konstrukce 
PHS je na svahu podél koleje 1 v osové vzdálenosti 3,6m. PHS končí v km 186,021. Výška PHS se pohybuje 
3,5m nad TK (temenem kolejnice).Stěna přechází v km 185,658 přes železobetonový most SO 61-19-05, kde 
bude kotvena na novou římsu mostu a dále po římse mostní konstrukce železničního mostu SO 61-19-104 
v km 185,687 (podchod cyklostezky) pro vytvoření cyklostezky po tratí. Římsy všech stavebních objektů 
jsou navrženy stejného tvaru tak, aby při pohledu tvořili jeden celek. Stěna je navržena v celé délce jako 
oboustranně absorpční - pohltivá, v kategorii A3/A3 (zvuková pohltivost 8-11dB), na mostě budou horní 
části stěny prosklené (odrazivá) s vypískovanými proužky jako ochrana ptactva proti nárazu. Celková délka 
stěny je 648 m. Délka prosklených částí na mostech je  37 m. 
SO 12-15-01 Výhybna Dluhonice, technologická budova 

Nová technologická budova je situována v místě původní provozní budovy. Je to objekt přízemní 
s plochou sedlovou střechou. Půdorysné rozměry jsou 36,43 x 11,33 m. Výška po hřeben je 5,9 m. 

 Dispoziční řešení 
V nové technologické budově je v části SSZ umístěna stavědlová ústředna s napájecími zdroji, sdělovací 

místnost, sklad s dílnou SSZT, dopravní kancelář, sociální zázemí tvořené WC a umývárnou pro udržující 
zaměstnance, šatnou pro výpravčí a úklidovou místností.  

V části budovy se silnoproudou technologií budou umístěny stání pro trafa a tlumivku, rozvodna VN a 
NN místnost kompenzace.  
Konstrukční řešení 

     Nová technologická budova bude vyzděná z tepelně-izolačních keramických bloků, stropní 
konstrukce bude ze železobetonových předpjatých panelů, konstrukce pultové střechy bude tvořena 
dřevěnými sbíjenými vazníky. Krytina bude plechová. Založení objektu bude na železobetonových 
základových pasech ukončených železobetonovou podlahovou podkladní deskou. Dělící příčky budou 
z cihelných příčkovek. Podlahy budou s povrchovou úpravou z dlažby nebo PVC. V podlahách bude tepelná 
izolace z polystyrénu a na stropních panelech bude položena minerální tepelná izolace. Spodní stavba bude 
proti zemní vlhkosti a stékající vodě odizolována modifikovanými asfaltovými pásy. 

     Okna budou plastová s izolačním dvojsklem a fólií proti nepovolanému vniknutí, vnitřní dveře budou 
dřevěné hladké a vnější dveře plastové tepelně-izolační. 
Elektroinstalace, hromosvod 

V objektu bude provedena nová elektroinstalace, ze které bude napájeno osvětlení, zásuvková instalace, 
vzduchotechnika, klimatizace a el. přímotopné konvektory. 

Objekt bude chráněn proti atmosférickému přepětí souborem opatření: 
- vybudováním nového hromosvodu dle třídy LPS II, osazením svodičů přepětí 
- uzemňovací soustavou včetně vyrovnání potenciálů na vstupech do objektů 

 Vytápění 
Vytápění  objektu / mimo místnosti traf a tlumivky/ bude elektrickou energií nástěnnými el. konvektory 

dle tepelných potřeb jednotlivých místností. Součástí el. konvektorů jsou  vestavěné elektronické termostaty 
pro nastavení požadované teploty v místnosti. Provoz  el. konvektorů je plně automatický - bezobslužný. 
Vlastní  zapojení a ovládání el. vytápění je součástí profese elektro.  
 Chlazení (klimatizace)  

Budou  klimatizovány místnosti dle požadavků instalovaného technologického zařízení - sdělovací 
místnost a dopravní kancelář. Chlazení stavědlové ústředny a místnosti napájecích zdrojů je součástí PS 12-
28-01.3. Klimatizace bude zajištěna prostřednictvím systému SPLIT, jež je sestava jedné vnitřní jednotky  – 
podstropní  provedení a  jedné jednotky  ve venkovním provedení.  Venkovní jednotky jsou umístěny na 
střeše  objektu. Hlavní  el. přívod je přiveden k venkovním jednotkám. Vlastní propojení mezi jednotkami je 
prostřednictví izolovaného potrubí  a el. vodiči - kabely.  Jednotky pracují v automatickém režimu bez 
nutnosti obsluhy.  
Vzduchotechnika 

Místnosti s transformátory - větrání uvedených prostor je přednostně přirozené s doplněním o nucené 
větrání. Větrací otvory pro přirozené větrání jsou součástí PD - stavební části dle návrhu projektanta 



 

16 /32 

technologie s tím  otvory v nadstřešním komínku jsou doplněny o klapky se servopohony – které v případě 
provozu ventilátorové jednoty jsou zavřeny. Nucené provětrávání je prostřednictvím nadstřešního ventilátoru 
/ instalace na komínku / - provoz vent. jednotky jde na základě termostatu při překročení provozní teploty – 
zejména v letním období.        

Rozvodna VN a NN -  VZT soustava  zajišťuje  provětrávání těchto místností bez okenních otvorů. 
Odvod znehodnoceného vzduchu  z  uvedené místností  je nucený  s přívodem a odvodem  odpadního 
vzduchu přes odvodovou  stěnu objektu. Na straně přívodu vzduchu je osazen kazetový filtr, pro zamezení 
prašnosti v místnosti.  

Sociální zázemí objektu - pro zajištění hygienických požadavků jsou osazeny malé ventilátorové  
jednotky se zpětnými klapkami pro odvod znehodnoceného vzduchu mimo objektové prostory. Odvod je 
řešen  jednotkami osazenými na kruhovém potrubí, které je vedeno přes obvodové stěny se zakončením 
gravitačními lamelami.  Ovládání ventilátorů je  časovými spínači se stavitelným doběhem alt. tlačítky 
obsluhou – u sprchy prostřednictvím vlhkostního snímače.  
Zdravoinstalace 

Zdravoinstalace řeší vnitřní rozvody vody a splaškovou kanalizaci uvnitř budovy, odvod kondenzátu 
z nových klimatizačních jednotek, venkovní dešťovou kanalizaci a napojení objektu na stávající rozvody 
vody v areálu výhybny pomocí zrekonstruované vodovodní přípojky. 
SO 11-01-02 t.ú. Přerov-Dluhonice, převěšení ZOK 
SO 12-01-02 Výhybna Dluhonice, převěšení ZOK 

Obsahem uvedených dvou SO je převěšení ZOK na nové trakční podpěry, dle POV. Všechny použité 
závěsy a armatury budou typového provedení dle příslušné platné vzorové sestavy pro zavěšení optického 
kabelu na trakčních stožárech. Stávající ZOKy musejí být po celou dobu výstavby v provozu, kabely se 
nesmějí přerušit, ani nijak poškodit.  V traťovém úseku Přerov – Dluhonice bude ZOK SŽDC 24vl. 
zdemontován. Od výpravní budovy výhybny Dluhonice po žkm 188,400 bude stávající ZOK nahrazen 
kabelem v trubce HDPE.  

Provizorní zavěšení optického kabelu (z důvodu demolice stávající VB ve výhybně Dluhonice): 
Provizorní trasy zavěšeného OK na stožárech TV je nutné realizovat na začátku stavby. Jakmile bude 

veškerý provoz přepojen na provizorní kabelizaci a ve výhybně Dluhonice do provizorního kontejneru, může 
být zrušena stávající místnost sdělovacího zařízení v objektu určenému k demolici. Provizorně zavěšené 
optické kabely budou během stavby umístěny následovně. 
- v t.ú. Brodek - výhybna Dluhonice: od stávajícího trakčního stožár č.52 v žst. Brodek (VB, žkm 
192,718)  ke stávajícímu trakční stožáru č.39 a následně novému trakčnímu stožáru č.53A ve výhybně 
Dluhonice (provizorní kontejner). 
- v t.ú. Dluhonice  – Přerov: od stávajícího trakčního stožáru č.39 a nového trakčního stožáru č.53A 
v Dluhonicích (provizorní kontejner)  v závěsné trase do Přerova po stávající trakční stožár č.14A (km 
184,131), kde trasa přejde do stávajícího kabelovodu směr CDP. 
- v t.ú. Přerov - Prosenice: od stávajícího trakčního stožáru č.13 (km 184,172),– do žst. Prosenice 
(VB), na stávající trakční stožár č.40 (km 191,400).  
- ve směru k CDP je trasa vedena kabelovodem (viz t.ú. Dluhonice – Přerov). 
V místech navržených nových trakčních stožárů je  s následným převěšením provizorních optických kabelů 
ze stávajících stožárů na nové. 

Na závěr stavby budou uvedené provizorně závěšené optické kabely v plném rozsahu zdemontovány. 
 SO 12-06-03 Výhybna Dluhonice, EOV 

Bude zajištěn ohřev všech 30ks výhybek. Výhybky jsou rozděleny do 7 skupin. Každá skupina bude 
napájena ze samostatného rozvaděče R-EOV. Napájení rozvaděčů R-EOV bude z nové trafostanice 22/0,4kV 
v novém technologickém objektu. Bude použit nový hermetizovaný transformátor  400kVA určený pouze 
pro napájení EOV. 
SO 61-04-01 t.ú. Přerov - Prosenice, přeložky kabelu 6kV  

Vzhledem k důležitosti 6kV rozvodu je nutno udržet kabel 6kV v provozu po celou dobu stavby. Při 
rekonstrukci kolejiště a mostů může dojít k jeho poškození, zvláště v místech, kde je veden v blízkosti 
kolejiště a na mostech bude v těchto případech kabel 6kV přeložen do nové trasy vedené mimo dosah 
stavebních prací. Přeložky budou realizovány stejným typem kabelu jako jsou kabely stávající (kabelem 6-
AYKCY 3x50mm2).  Nové kabely budou uloženy v betonových žlabech v dostatečném krytí. Kabel bude 
v kabelovém žlabu zapískován. 
SO 61-06-01 t.ú. Přerov - Prosenice, osvětlení podjezdu v km 185,657 = km 3,082 (1S) 

V souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu v km 185,657 dojde k demontáži stávajícího osvětlení 
podjezdu a montáži nového osvětlení. Napojení osvětlení bude provedeno ze sítě veřejného osvětlení města 
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Přerova ze stávajícího stožáru osvětlení umístěného nedaleko podjezdu, přes rozvaděč osvětlení RO.  
Rozvaděč osvětlení RO bude proveden jako pilířový rozvaděč umístěný u podjezdu. Osvětlení bude 
realizováno zářivkovými svítidly v provedení antivandal. 
SO 11-04-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, přeložky kabelu 6kV 

Vzhledem k důležitosti 6kV rozvodu je nutno udržet kabel 6kV v provozu po celou dobu stavby. Při 
rekonstrukci kolejiště a mostů může dojít k jeho poškození, zvláště v místech, kde je veden v blízkosti 
kolejiště a na mostech bude v těchto případech kabel 6kV přeložen do nové trasy vedené mimo dosah 
stavebních prací. Přeložky budou realizovány stejným typem kabelu jako jsou kabely stávající (kabelem 6-
AYKCY 3x50mm2). Nové kabely budou uloženy v betonových žlabech v dostatečném krytí. Kabel bude 
v kabelovém žlabu zapískován. 
SO 12-04-01 Výhybna Dluhonice kabel 6kV 

V rámci stavebních prací v kolejišti je nutné stávající kabel 6kV v rámci přeložek několikrát překládat do 
nových provizorních poloh mimo dosah stavebních prací. Vzhledem k důležitosti 6kV rozvodu bude 
v novém stavu kabel 6kV položen nově.  Nově bude kabel položen z nového TO, z rozvodny vn 
v Dluhonicích do km cca 188,00 ve směru na Brodek u Přerova (Olomouc). Kabel 6kV typu 6-AYKCY 
3x50mm2  bude uložen  ve společné kabelové kynetě se sdělovacím a zabezpečovacím vedením. Kyneta pro 
sdělovací a zabezpečovací kabely bude dle možnosti vedena s odstupem 0,3m od trasy kabelu 6kV. Kabel 
bude uložen v betonovém žlabu a kabel bude ve žlabu zapískován. 
SO 12-06-01 Výhybna Dluhonice, venkovní osvětlení vč. demontáže stáv. osvětlení 

Součástí tohoto stavebního objektu bude nové osvětlení obou zhlaví a prostor kolejiště před VB. 
Napájení nového venkovního  osvětlení bude z nového rozvaděče RO napájeného z nové trafostanice 
22/0,4kV. Nové osvětlení obou zhlaví a prostoru před VB bude proveden pomocí nesklopných osvětlovacích 
(trubkových) věží 20m osazených svítidly s LED světleným zdrojem. U vybraných věží bude umístěn 
zásuvkový stojan napájený z přilehlé věže. Přístupové cesty k výpravní budově a dopravní kanceláři budou 
nasvětleny pomocí svítidel LED na fasádě a s pomocí pozičních svítidel. Pro osvětlení drážní stezky budou 
svítidla umístěna na trakčních podpěrách. Osvětlení ploch pro zjišťování závad na trakčních vozidlech bude 
pomocí svítidel LED umístěných na trakčních podpěrách/ bránách. Technologie OSV bude zapojena do 
systému DDTS. Venkovní osvětlení bude napájeno v síti TT. Ovládání osvětlení pomocí kombinace místně a 
dálkově. 
SO 12-06-02 Výhybna Dluhonice, úprava rozvodů nn 

Napájecí kabely dotčené stavbou budou nahrazeny novými kabely typu AYKY nebo CYKY, přičemž 
stávající kabelové skříně nevyužité v konečném stavu budou odpojeny a demontovány. Z důvodu napájení 
technologie zab.zař (UNZ) a sděl zař. v jednom pozemním objektu (Tech.Obj.) budou tyto kabelové 
propojení realizovány v rámci technologie rozvoden nn, vn případně vnitřní elektroinstalace. Stávající 
kabelové skříně, které nebudou dotčeny stavbou, budou zachovány dle stávajícího stavu. Nevyužitelné 
stávající kabelové skříně budou demontovány. Kabely v zemi budou uloženy v kabelovodu, nebo v 
betonových kabelových žlabech ve společných kabelových trasách, individuálně v samostatných kabelových 
trasách. 
SO 12-06-04 Výhybna Dluhonice, DOÚO 

Předmětem tohoto objektu je řešení dálkového ovládání úsekových odpojovačů (29ks) s motorickým 
pohonem, situovaných ve výhybně Dluhonice. K ovládání odpojovačů budou použity dvě ovládací skříně 
(každá skříň pro ovládání 16 odpojovačů) s optickým oddělením umístěné v objektu nové technologické 
budovy. Svorková přechodová skříň (PS) bude umístěna po dohodě se správcem vedle ovládacích skříní 
(MSDOUO) v rozvodně nn v nové technologické budově. Propojení mezi PS a ovládacím panelem bude 
vícežilovými Cu kabely (19x1,5). Kabely pro ovládání nových úsekových odpojovačů (CYKY 7x4mm2) 
budou ukládány převážně ve společných kabelových trasách, v samostatné trase pak k trakčním stožárům, na 
nichž budou jednotlivé pohony odpojovačů umístěny v pancéřové trubce. V prostoru před TB budou kabely 
uloženy kabelovodu. 
SO 12-06-05 Výhybna Dluhonice, přípojky nn pro proviz. staniční zabezpečovací zařízení 

V rámci tohoto SO budou vybudovány hlavní provizorní kabelové skříně u stávající sloupové 
trafostanice 22/0,4kV pro napájení provizorních kontejnerů pro zabezpečovací a sdělovací techniku 
(případně jako stanoviště pro pracovníky řízení dopravy). U jednotlivých kontejnerů budou vybudovány 
provizorní přípojkové kabelové skříně. Provizorní dopravní kancelář (DK) s požadovaným příkonem 4kVA 
bude provizorně napojena z provizorní kabelové skříně disponujícím požadovaným rezervním příkonem. 
Zabezpečovací zařízení (kontejnery MPZZ, Zv.I., St.I., St.II., St.II.,) a sdělovací zařízení (kontejner SZ) 
budou napojena z provizorní kabelové skříně samostatnými kabelovými přívody. Kabely budou uloženy tak, 
aby nebyly dotčeny stavebními pracemi v rámci stavby a bylo zachováno napájení po celou dobu stavby a 
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provozu těchto stanovišť. Kabelové trasy pro napájecí kabely nn pro provizorní stanoviště zab.zař. budou 
uloženy v kabelových rýhách s krytím od 0,7m do cca 2m tak, aby bylo zajištěno normové krytí a ochrana 
kabelů proti poškození při následujících stavebních pracích v okolí těchto kabelů nn. Kabely je nutné 
zachovat v provozu od 0. Stavebního postupu (SP) do posledního 7. SP. Provizorní kabely nn pro provizorní 
stanoviště zab.zař. budou geodeticky zaměřeny pro budoucí orientaci ohledně uložení kabelů v zemi. 
Provizorní přípojky budou po dokončení stavby předány správci SŽDC SEE nebo odpojeny a demontovány. 
SO 12-06-06 Výhybna Dluhonice, přeložky nn 

Stávající kabely nn v kolizi se stavebními pracemi budou přeloženy do nových poloh. Stávající kabelové 
skříně nevyužité v konečném stavu nebudou vyměněny. Z důvodu demolice stávající VB Dluhonice nebude 
potřeba výměna kabelových skříní na fasádě. Stávající kabely DOÚO budou překládány, protože je 
požadavek na zachování funkčnosti stávajících odpojovačů v průběhu stavby. Ovládací panely ÚO budou 
provizorně umístěny v provizorní dopravní kanceláři (DK). Provizorní panel ÚO bude napojen na dálkový 
dohled na dispečink. Stávající EOV je ve stanici instalováno a jsou požadovány přeložky těchto kabelů, aby 
byla zachována funkčnost EOV v zimním období mezi jednotlivými stavebními postupy. Stávající rozváděče 
budou doplněny místním ovládáním (stykače) a čidly. Stávající osvětlení bude v provozu do vybudování 
nového na základě stavebních pracovních postupů. Stávající kabely osvětlení, které bude potřeba provozovat 
v jednotlivých stavebních postupech budou přeloženy. Stávající rozváděč R12 na fasádě stávající VB bude 
nahrazen provizorním pilířovým rozváděčem u sloupové trafostanice. Stávající rozváděče (i nový pilířový 
R12) budou doplněny (vybaveny) místním ovládáním (stykače) a čidly. V rámci přeložek kabelů nn budou 
stávající kabelové rozvody nn (výstupní) ze stávající trafostanice přeloženy do provizorních kabelových 
skříní KS-P, které budou umístěné u budovy stávající rozvodny 6kV. Provizorní KS-P budou v časovém 
sledu napájeny ze stávající trafostanice, (případně dočasného ZZEE-DA(mobilní)) a definitivní trafostanice a 
na závěr tyto výstupní kabely z KS-P, které bude nutné zachovat, budou nově napojeny do nové rozvodny nn 
v nové trafostanici (TO). Nevyužité KS-P budou odpojeny a zrušeny. 
SO 12-12-01 Výhybna Dluhonice, přípojka VN 22kV SŽDC 

V stávajícím stavu jsou v žst. Dluhonice umístěny 2 transformátory 22/0,4kV. Trafo 100kVA pro 
napájení stanice a trafo 250kVA pro napájení EOV. V novém stavu budou transformátory a rozvodna VN 22 
kV umístěny v novém technologickém objektu. Stávající venkovní trafostanice budou v rámci tohoto SO 
demontovány. V rámci SO 12-12-51 bude upravena venkovní přípojka VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce. 
V blízkosti stávající trafostanice EOV bude venkovní přípojka VN 22 kV ukončena na koncovém podpěrném 
stožáru. Na tomto stožáru budou umístěny dva úsekové odpojovače s koncovými svorkami pro kabelové 
napojení kabelů VN 22 kV. Venkovní přípojka VN, koncový stožár a úsekové odpojovače budou v majetku 
ČEZ Distribuce. Tyto úpravy budou realizovány ČEZ Distribuce v rámci SO 12-12-51. Dělícím místem 
budou výstupní kabelové svorky úsekových odpojovačů. Obě samostatné kabelové přípojky VN 22 kV (2 x 
kabely 3x 22-AXEKVCEY 70 mm2) začínají na výstupních svorkách úsekových odpínačů, vedou dvěma 
samostatnými kabelosvody po stožáru do země a dále ve společné kabelové trase v samostatných betonových 
žlabech do rozvodny VN 22 kV v novém technologickém objektu. Zde jsou ukončeny ve vstupních polích 
rozvaděčů VN 22 kV samostatně pro stanici a pro EOV. Dvě samostatná odběrná místa 
SO 10-04-01 Kabel 6kV (SpS Přerov - STS 6kV Dluhonice) 

Stavební objekt SO 10-04-01 řeší pokládku nového kabelu 6kV typu 6-AYKCY 3x50mm2 v úseku mezi 
rozpínací stanicí 6kV, která je umístěna v přístavku spínací stanice Přerov v km 184,220 a staniční 
transformovnou 6kV v novém technologickém objektu (TO) ve výhybně Dluhonice km (186,780), tedy 
vzdálenost cca 2,6 km. Kabel bude ukládán ve společné kabelové kynetě se sdělovacím a zabezpečovacím 
vedením.  Kabel se bude realizovat jako zemní. V samostatné a společné kabelové trase bude kabel ukládán z 
důvodu bezpečnosti provozu rozvodné soustavy 6kV v ochranném betonovém žlabu a kabel bude ve žlabu 
zapískován. Kyneta pro sdělovací a zabezpečovací kabely bude dle možnosti vedena s odstupem 0,3m od 
trasy kabelu 6kV. V prostoru za TO Dluhonice bude kabel 6kV uložen přes rohové šachty do 9-ti otvorového 
multikanálu a následně bude vytupovat z další rohové šachty do terénu, kde se kabel stočí do vstupní šachty 
u rozvodny vn TO. Nový kabel vn 6 kV bude ukončen v rozváděči 6kV v přívodním poli rozvodny nn (TO). 
SO 11-01-03 t.ú. Přerov-Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 12-01-03 Výhybna Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 61-01-02 t.ú. Přerov-Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí 
 SO 19-01-03 t.ú. Dluhonice - Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí 

Stavební objekty ukolejnění řeší ochranu před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 
trakčního vedení, napájecího vedení a kovových konstrukcí nacházejících se v blízkosti živé části trakčního 
vedení. V celém rozsahu stavby bude navrženo nové ukolejnění. Předpokládá se individuální ukolejnění 
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pomocí opakovatelných průrazek, v odůvodněných případech skupinové ukolejnění pomocí ukolejňovacího 
lana.   
SO 12-06-07  Výhybna Dluhonice, uzemnění technologické budovy 

V základech stavby po celém obvodu (i ve vnitřních základových stěnách) bude položen základový 
zemnič. Zemnič je tvořen páskem FeZn 50/5 uloženým v betonu 50 mm od spodní hrany a 50 mm od vnější 
obvodové hrany základu. Spoje zemniče v betonu jsou svařeny. K základovému zemniči je po cca 1m 
přivařeno ocelové armování základů a rovněž ocelové armování podkladního betonu pod hydroizolací 
tvořené ocelovými svařovanými sítěmi. Jednotlivé ocelové sítě jsou mezi sebou provařeny po cca 0,5 m. Pro 
napojení svodů hromosvodové soustavy budou ze základového zemniče provedeny vývody pásovinou FeZn 
50/5  na vnější fasádu objektu do výšky cca 600 mm nad terén. Pro napojení MEB, uzemnění rozvaděčů a 
technologie a vnitřní měřící uzemňovací svorky a přípojnice budou rovněž ze základového zemniče 
provedeny vývody pásovinou FeZn 50/5  na vnější fasádu objektu, které následně ve výšce cca 500 mm nad 
terénem projdou přes obvodovou zeď do objektu. Všechny vodivé spoje uzemnění v betonu a v zemi musí 
být provedeny svařením. Součástí ochranného pospojování uvnitř budovy bude ocelové armování 
podkladního betonu nad hydroizolací tvořené ocelovými svařovanými sítěmi. Jednotlivé ocelové sítě budou 
mezi sebou provařeny po cca 0,5 m. Po celém obvodu ocelového armování bude k sítím po cca 0,5 m 
přivařen obvodový vodič FeZn fi 10 mm.  Z tohoto vodiče budou vodiči FeZn fi 10 mm provedeny vývody 
po vnitřní obvodové zdi k místům napojení MEB, uzemnění rozvaděčů a technologie a vnitřních měřících 
uzemňovacích svorek a přípojnic. 

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. Stavební povolení se 
nevztahuje na objekty zařízení staveniště. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), požadavky technických 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ (TSI INF), technických specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ (TSI CCT), technických specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Energie“ (TSI ENE), a ustanovení stavebního zákona.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, 
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 
zaměření situačními a výškovými kótami. 
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9. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních 
prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou 
stavební práce zahájeny. 

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

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

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

13. 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. Po celou dobu provádění stavby bude umožněn vjezd a výjezd nákladních souprav a osobních vozidel 
zaměstnanců a návštěv do areálu společnosti Kemifloc a.s.. Práce budou se společností Kemifloc a.s.  
koordinovány a případné omezení bude předem s touto společností konzultováno. 

18. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených závazných stanovisek, doložených v dokladové části 
schválené projektové dokumentace, která jsou citována v doloženém znění: 

A. Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č.j. 
KHSOC/33045/2017/PR/HOK ze dne 16.1.2018 

1. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem  ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2písm. t) 
zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9 NV č. 272/2011 
Sb.), bude stavební činnosti probíhat pouze v denní době, a to v období od 07,00 – 21,00 hod. 
Průběh hlukově významných stavebních a demoličních činností bude organizací práce, personálním 
a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutno dobu. Pro stavební a demoliční práce budou 
používány pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 

2. Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí 
vyhovovat  ustanovení §5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. , a § 3odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., 
což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke 
kolaudačnímu souhlasu . 

3. Protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebrané z nově vybudované přeložky vodovodu, 
prokazující soulad s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4  odst. 1,2 
písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontrol pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, což bude stavebníkem doloženo 
do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu . 

4. S odkazem na § 124 odst. 1 stavebního zákona KHS požaduje nařídit zkušební provoz stavby 
v minimální délce 6 měsíců. Ve zkušebním provozu bude KHS předložen protokol s výsledkem 
měření hluku po rekonstrukci a zprovoznění dráhy v denní a noční době v chráněném venkovním 
prostoru stavby pro bydlení prokazující soulad s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (měřící místa budou stanovena před zahájením zkušebního provozu).     

B. Závazného stanoviska Magistrátu města  Přerova, Odbor  stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/070203/2019/PeZ ze dne 25.3.2019 

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod ani 
k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami , zejména ropnými látkami. 

2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek 
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3. V místě stavby nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál 
ani odpad. 

4. Přebytečný materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené 
stavbou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu. 

5. Platnost souhlasu je stanovena na 2 roky ode dne vydání. 

6. Správce významného vodního toku DVT Strhanec II., Vinarský potok a bezejmenný DVT – Povodí 
Moravy, s.p. , se záměrem souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek.   

 Případné veškeré podzemní vedení, nadzemní i podzemní objekty související se stavbou 
budou v místě křížení a do vzdálenosti min. 6 m únosné pro pojezd těžké techniky správce 
vodního toku o hmotnosti 25 t. Se zástupcem přímého správce bude konzultováno jejich 
ochránění a umístění signalizačních tyčí. 

 V rámci stavby budou pročištěny a případně opraveny přilehlé odvodňující příkopy, 
trativody atd., tzn. musí být plně obnovena funkce odvodňovacích zařízení předmětné stavby 
v plném rozsahu. 

 Opravou místních objektů nesmí být snížena jejich kapacita, tzn. v dané oblasti nesmí dojít 
ke zhoršení odtokových poměrů.  

 U mostních objektů a propustků, kde bude koryto nově opevňováno, doporučujeme provést 
přechodové pružné opevnění v celém rozsahu profilu toku (před prahem počátku úpravy a za 
prahem konce úpravy), nejlépe  z kamenného pohozu (80–250kg) o šíři cca 1-1,5 m.    

 Sedimenty v korytě vodního toku budou vytěženy do vzdálenosti min . 5 m od hrany   

 Na břehové svahy se doporučuje umístit protierozní opatření. Případné vzniklé břehové 
výtže bude sanovat stavebník, popřípadě pozdější provozovatel mostní konstrukce. 

 V případě zvýšení vodních stavů či průchodu povodní, či v jiných případech bude 
provozovatelem – stavebníkem zajištěn plynulý průtok zatrubněním a staveništěm včetně 
případného odklizení splavenin   

 Pro provedení snížení průtoku DVT Strahanec II. je nutné splnit tyto podmínky: Mus ní být 
zajištěna souhlasná vyjádření všech dotčených uživatelů hospodařících na vodním toku 
Strhanec II. Nesmí dojít k úplnému uzavření přítoku do vodoteče (srážce na náhonu) a bude 
zachován dostatečný průtok pro přežití vodních živočichů. Omezení průtoku bude pouze na 
dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby v korytě toku. Po ukončení prací v korytě bude 
průtok neprodleně obnoven. O zahájení i ukončení omezení průtoku požadujeme informovat 
pracovníka Povodí Moravy, s.p., provozu Přerov. 

 Případné kácení břehových porostů a případná náhradní výsadba bude projednána 
s příslušným orgánem ochrany přírody, správcem toku a vlastníkem dotčeného pozemku.  

 Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán. Schválené plány budou 
v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí 
Morav, s.p. v plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. 

 Zahájení a ukončení prací na objektech dotýkajících se vodních toků požadujeme oznámit 
přímému správci min. 5 pracovních dnů předem a dále bude přímý správce přizván ke 
kontrolním dnům. 

 Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním 
kolaudačního souhlasu , kde investor předloží zaměření skutečného provedení předmětných 
objektů stavby vyhotovené oprávněným geodetem a dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Rozsah bude upřesněn v průběhu kontrolních dnů. 

 Povodí Moravy, s.p., nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani 
majetku. 

6. Státní pozemkový úřad jako vlastník vodního díla HOZ („HMZ Dluhonice“, ID50800000411201000, 
dle CEVT-IDVT 101497225) souhlasí s navrženým  provedením stavebního objektu SO 11-19-03.2 
Přeložka melioračního kanálu za těchto podmínek: 

 Při křížení HOZ musí být dodržena norma ČSN 75 40 30 – Křížení a souběhy melioračních 
zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.  
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 Při provádění veškerých činností je nutno postupovat v souladu s ČSN 73 60 05 – 
prostorové uspořádání sítí technické vybavení. 

  Je třeba zajistit funkčnost HOZ, tj. nesmí dojít k naplavení zeminy do průtočného profilu 
HOZ  a ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami. 

 Při stavebních pracích musí být veškerý materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho 
smyvu do průtočného profilu HOZ. Případný napadaný materiál musí být beze zbytku 
odstraněn. 

 Zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno alespoň 14 dnů předem zástupci SPÚ, 
odboru vodohospodářských staveb. Zástupce SPÚ bude zván na kontrolní dny související se 
stavebním objektem SO 11-19-03.2.    

C. Závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, Odbor  stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/087882/2016/STAV/ZP/Eh ze dne 13.7.2016 

 V ploše dotčené stavbou bude káceno celkem 45 ks stromů a 7890 m2 zapojených vesměs 
náletových porostů dřevin, kácení bude povolováno rozhodnutím podle §8 odst. 1 z.č. 114/1992 
Sb.; za odstraněné dřeviny bude v DSP řešena výsadba nových geograficky původních druhů 
dřevin na žadatelem navržených plochách mezi původním žel. přejezdem a novým přemostěním 
trati (tj. na p.č.6411, 6412, 6414, a 6417/1, 6419/1, 6420/3, 6463/15, 6463/16 vše v k.ú. Přerov) 

 Bude provedena oprava 2 sousedících mostních objektů přes vodoteč Strhanec v ev.km.  cca 
184,5, a to ve stávajícím profilu, jako součást opravy bude rekonstruováno  i stávající odláždění 
toku 

 Stávající žel. přejezd bude v ev. km 185,645 nahrazen silničním nadjezdem, což si vyžádá 
přeložení části koryta Vinarského potoka pod nový mostní objekt; přeložené koryto bude: 

opevněné pouze ve dně a ve spodních částech svahů břehů, břehy budou ohumusovány a plošně  
zatravněny,  

podél nového koryta bude v celé délce mimo vlastní mostní objekt v pásu širokém  min. 5 m 
realizována jednostranná výsadba stromů ve skupinách (celkem min. 25 ks dub. Lípa, babyka, 
jilm ve sponu cca 6 m) s mezerami k zajištění údržby koryta; 

 Vinarský potok bude v ev. km 0,33313 křížen novou obslužnou komunikací pomocí propustku; 

 Podél Vinarského potoka bude mimo vlastní koryto  toku postavena v úseku od původního  
přejezdu po rozvodnu ČEZ  nová obslužná komunikace: 

Na LB koryta vodoteče (v místě křížení vedení VN oboustranně) bude mimo vlastní vodoteč 
v ev. km 0,470 – 0,760 vybudována  podél komunikace opěrná zídka  z drátokošů (gabiony) 

Gabiony musí být řešeny na straně  vodoteče jako oživené, tj. prohumusované, oseté travním 
semenem s pomístním vysazením vrbových řízků ve skupinách při patě gabionu; 

 V event. km 185,571 a 186, 124 budou za zrušené žel. přejezdy vybudované nové lávky pro 
pěší, cyklisty a invalidy přes kolejiště; 

 Všechny stavbou dotčené nezpevněné plochy v nivě budou   plošně zatravněny  

 Stavební práce včetně nezbytného kácení dřevin budou zahájeny zásadně v mimovegetačním 
období běžného roku (výjimečně nejdříve v měsíci srpnu  v případě nutného zahájení  
stavebních prací) tak, aby nedošlo k ohrožení všech hnízdících druhů ptactva a všech na dotčené 
ploše  se vyskytujících plazů a obojživelníků; 

 Po dobu následujících 5 let bude průběžně prováděna kontrola výskytu invazivních (geograficky 
nepůvodních) druhů rostlin na terénně upravených plochách a v případě jejich výskytu bude 
zabezpečena jejich likvidace;   

 Výše uvedené podmínky budou zapracovány do DÚR a DSP stavby 

D. Závazného stanoviska  Magistrátu města Přerova, Odbor  stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/063727/2017/STAV/ZEM/Ha ze dne 14.8.2017 

1. Před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo 
k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.  

2. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona zajistí žadatel na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy půdy a 
její racionální využití. Na základě povedeného  pedologického průzkumu bude na celé ploše trvalého 
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odnětí 0,8806 ha skryta ornice a podornice o objemu 565 m3. Celý získaný objem skryté zeminy 
bude využit k ohumusování povrchu svahů násypu silničního tělesa v rámci stavby. Při stavební 
činnosti musí být učiněna taková opatření , aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a 
jeho vegetační kryt , nebo jiné situace poškození ZPF. Investor je povinen vést protokol (pracovní 
deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením ornice pro posouzení 
správnosti jejího využívání (ust. §10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany ZPF). 

3. Žadatel zajistí zapsání nového stavu  na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrálním 
pracovišti Přerov. Přede užíváním stavby bude předložen orgánu ochrany ZPF zaměření stavby. 
Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední pozemky, nesmí být nepříznivě 
změněny hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. 
V případě dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti. 
Žadatel učiní   opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a 
jeho vegetační kryt. Souhlas pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, 
nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů. Tímto souhlasem zůstávají nedotčena 
majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy uživatelů. 

E. Závazného stanoviska  Magistrátu města Přerova, Odbor  stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/029604/2019/STAV/ZEM/Ha ze dne 5.3.2019 

1. Před zahájením prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo   
k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.  

2. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona zajistí žadatel na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy půdy a 
její racionální využití. Na základě povedeného  pedologického průzkumu bude na celé ploše trvalého 
odnětí 0,1417 ha skryta ornice a podornice o mocnosti 10 cm.Celý získaný objem skryté zeminy 
bude využit k ohumusování povrchu svahů násypu silničního tělesa v rámci stavby (nová konstrukce 
k silničnímu nadjezdu, přístupová komunikace k měnírně). Při stavební činnosti musí být učiněna 
taková opatření , aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt , nebo 
jiné situace poškození ZPF. Investor je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech 
souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením ornice pro posouzení správnosti jejího 
využívání (ust. §10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany ZPF). 

3. Žadatel zajistí zapsání nového stavu na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, katastrálním 
pracovišti Přerov. Přede užíváním stavby bude předložen orgánu ochrany ZPF zaměření stavby.  

4. Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední pozemky, nesmí být nepříznivě 
změněny hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací.  

5. Žadatel učiní   opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a 
jeho vegetační kryt.  

6. Souhlas pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestane-li se podkladem 
pro řízení podle zvláštních předpisů. 

7. Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy 
uživatelů. Tento souhlas neopravňuje investora k zahájení skrývky kulturních vrstev půdy. Skrývka 
bude zahájena na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. 

19.   Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření, doložených v dokladové části 
schválené projektové dokumentace, včetně podmínek, uvedených v přílohách těchto stanovisek a vyjádření: 
- Stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUOK 
123257/2017 ze dne19.12.2017 

- Souhrnného vyjádření Magistrátu města Přerova, Odbor  stavebního úřadu a životního prostředí,  č.j. 
MMPr/158066/2017 ze dne 29.12.2017 
- Vyjádření obce Rokytnice, č.j. 748/2017 ze dne 27.12.2017 
- Stanoviska Ministerstva ČR, Sekce s nakládáním s majetkem Ministerstva obrany, č.j. MO 22131/2018-
1150 ze dne 22.1.2018 
- Stanoviska Povodí Moravy, s.p., č.j. 1897/17-238 ze dne 21.2.2018 
- Stanoviska Správy silnic Olomouckého kraje , příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, č.j. SSOK-
26734/2017 ze dne 3.1.2018 
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. IV-5648/17/18-Ba ze dne 23.3.2018 
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20. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření vlastníků a správců sítí a zařízení 
technického vybavení (inženýrské sítě), doložených v dokladové části schválené projektové dokumentace, 
včetně podmínek, uvedených v přílohách těchto stanovisek a vyjádření: 
Souhlasu společnosti  ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1095859270 ze dne 18.12.2017 
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101008304 ze dne 25.10.2018 
Vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/204300/2018 ze dne 16.10.2018 
Vyjádření společnosti itself s.r.o., č.j. 17/000792-A ze dne 13.12.2017 
Stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. č.j. 2018/291/Kv-S5 ze dne 5.2.2018 
Vyjádření společnosti  Veolia Energie  ČR, a.s., č.j. 23729/Pe/121217-1 ze dne 13.12.2017 
Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001979219 ze dne 5.9.2019 
Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001979250 ze dne 5.9.2019 
Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001979287 ze dne 6.9.2019 
Vyjádření společnosti Optiline, a.s., č.j. 1411802138 ze dne 15.10.2018 
Vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o., č.j. 1111804594 ze dne 15.10.2018 
Vyjádření ČD Telematika, a.s. , č.j. 2166/2017-O ze dne 17.2.2017 
Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 518170/19 ze dne 22.1.2019 
Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E37323/18 ze dne 12.10.2018 
Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o., č.j. VYNEJ-2019-01337-01 ze dne 23.4.2019 
Vyjádření společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. ze dne 14.5.5019, bez č.j. 
Souhrnného stanovisko společnosti České dráhy, a.s., č.j. 1482/2017-O03 ze dne 14.11.2017 
21. 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. 

22. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce 
o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 6 měsíců. Zkušební provoz bude 
zaváděn pro jednotlivé části stavby schopné samostatného užívání tak, aby zkušební provoz celé stavby byl 
ukončen v jednom termínu, nejpozději do 31. října 2022. 

23. 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. 

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

25.  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. 

26.  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. 

27.  Stavba bude dokončena nejpozději do 31. října 2021. 

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

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, 110 00Praha 1,  IČ 70994234, 
adresa pro doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, 
Nerudova 1, Olomouc, stavebník je zastoupen společností MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc, IČ 64610357  

 
podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li 
stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho  
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má 
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být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena.   

 České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1    
 Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
 ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčin IV-Podmokly, 405 02 Děčín 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
 PRECHEZA a.s., nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Nusle, 140 00 Praha 4 
 Obec Rokytnice, č.p. 143, 751 04 Rokytnice 
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
 GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem   
 Nej.cz s.r.o. Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 
 Technické služby města Přerova, s.r.o. Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 75 02 Přerov 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 Břevnov 
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
 itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 Brno- Židenice 
 Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 23337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 
 Optiline a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno, zastoupen společností SITEL, spol. s r.o., Baarova 

957/15, 140 00 Praha 4  
 SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 
 ČD-Telematika  a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3  
 Vodovody a kanalizace, Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 00  Přerov 
 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  Lipenská 120, 772 11 Olomouc, 

Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 056 Prostějov 
 Omámik Milan, Tománkova 109/9, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 
 Kroča Zdeněk Ing., Zahradní 256, 751 21 Prosenice 
 Kročová Jana Ing., Zahradní 256, 751 21 Prosenice 
 Neznámý vlastník pozemku parc. č. 7113 v k.ú. Přerov, adresa neznámá, kterému je doručováno 

prostřednictvím opatrovníka – Statutární Město Přerov, zastoupené JUDr. Irenou Dvořákovou, 
PhD., Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka,  Bratrská 709/34, 750 02  Přerov 2 

 
Podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona -  vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na 
sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li 
být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena. 

katastrální území Buk   
pozemky p.č. 122/2, 122/22, 417/3, 417/4, 417/8, 417/9  
katastrální území Dluhonice   
pozemky p.č. 199/1, 202/1, 283/4, 337/4, 337/5, 692/1, 692/11, 692/12,, 811/1, 812/1, 1017, 1082/2, 1018, 
1109/1, 1145/35, 1350, 1355, 1356, 1447, 1471, 1516, 1651 
katastrální území Lýsky   
pozemky p.č. 5/1, 5/2, 7, 9/1, 9/3, 9/4, 152/10, 207/2, 208/1, 208/3, 422, 485  
katastrální území Popovice u Přerova  
pozemky p.č. 22/4, 124/3, 193 
katastrální území Prosenice  
pozemky p.č. 169/2, 169/3   
katastrální území Proseničky  
pozemky p.č. 1093  
katastrální území Předmostí  
pozemky p.č. 481, 502/4, 595  
katastrální území Přerov  
pozemky p.č. 3383/1, 3383/90, 3391/1, 3394, 3401/1, 4943/2, 6415, 6441/1, 6441/2, 6441/3, 6441/4,6441/5, 
6441/6, 6441/7, 6441/8, 6441/9, 6441/10, 6450, 6451, 6452, 6453/1, 6454/1, 6455/1, 6455/2, 6455/3, 
6456/1, 6456/2, 6456/9, 6457, 6463/13, 6463/18, 6463/19, 6463/20, 6463/21, 6463/22, 6463/23, 6491/2, 
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6530/1, 6532/1, 6532/8, 6545, 6566/1, 6588/1, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698/2, 6698/3, 6704/12, 
6706/1,6706/3, 6707/1, 6712/1, 6712/6, 6850/10, 6852/1, 6865/2, 6865/3, 6868/4, 6868/5, 6957, 6962, 
7106/70, 7113, 7279/21  
katastrální území Rokytnice u Přerova  
pozemky p.č. 599/4, 599/6, 599/8, 599/9, 599/10, 599/11, 599/14, 663/1, 664/2, 666/3, 676/3, 676/4, 676/5, 
676/6, 999, 1000/1  

 

O d ů v o d n ě n í  
 

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 
70994234, adresa pro doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa 
východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, zastoupený společností MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., 
Legionářská 1085/8, Olomouc, IČ: 64610357, podal dne 1. listopadu 2018  žádost o stavební povolení. 
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-72524/18/Sj ze dne 6. prosince 2018 současně s výzvou k odstranění 
nedostatků žádosti č.j.: DUCR-72514/18/Sj ze dne 6. prosince 2018. Dne 9. srpna 2019  byly odstraněny 
všechny nedostatky žádosti.     

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodnilo oznámení pokračování  stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního 
řádu. Drážní úřad oznámil dne 19. srpna 2019 pod č.j. DUCR-44254/19/Eh pokračování stavebního řízení. 
Oznámení bylo zveřejněno podle § 25 odst. 2 správního řádu  na úřední desce. Současně téhož dne Drážní 
úřad v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil 
účastníkům stavebního řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v oznámení o pokračování řízení k uplatnění 
stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve 
věci, s nimiž se  účastníci řízení mohou seznámit ve lhůtě do 5 dnů následujících po uplynutí lhůty, 
stanovené v  oznámení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení.   

Jedná se dle § 5 odst. 1 zákona o stavbu dráhy, která je stavbou veřejně prospěšnou. Stavba byla jako 
veřejně prospěšná umístěna územním rozhodnutím a v územním rozhodnutí byla pro stavební záměr 
deklarována existence účelu vyvlastnění. Ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely 
vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Pro stavby stavebních objektů, 
povolovaných tímto stavebním povolením, tedy speciální stavební úřad nepožadoval po stavebníkovi 
dokladovat pro pozemky a stavby na nich, k nimž vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo 
stavby v souladu § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy „souhlas se nedokládá, je-li 
pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven 
účel vyvlastnění zákonem“. Stavební řízení je rovněž vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném 
znění.  

V zákonem stanovené lhůtě  bylo doručeno stanovisko účastníka řízení Správa silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, konkrétně: „SSOK - organizace oprávněná hospodařit 
se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (na základě zřizovací listina příspěvkové organizace 
Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2002) se vyjadřovala k výše uvedené stavbě stanoviskem č.j. 
SSOK JH-26734/2017 ze dne 3.1.2018. Jeho podmínky jsou pro investora stavby závazné. Nájemní smlouva 
dle bodu č. 6 stanoviska byla uzavřena dne 22.2.2019“ Podmínka stanoviska účastníka řízení byla splněna 
podmínkou uvedenou v bodu 19. tohoto rozhodnutí.  

V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení. 

Práva seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu žádný 
z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil. 

Drážní úřad při posuzování stavebního záměru dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí 
doložených pro jeho vydání: 
 Plná moc k zastupování stavebníka 
 Výpis z katastru nemovitostí 
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 projektová dokumentace, vypracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s., Legionářská 
1085/8, Olomouc, PSČ 772 00, IČ 64610357  

 Návrh  plánu kontrolních prohlídek stavby 
 Územní rozhodnutí č.j. 69/2018 ze dne 16.5.2018, vydané Magistrátem Města Přerova, Odborem 

stavebního úřadu a životního prostředí 
 Souhlas č. 562/2018   podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Magistrát města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí,  č.j.MMPr/172728/2018/Pr dne 8.11.2018 
 Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,  č.j. 

KUOK 10136/2016 ze dne 26.1.2016 ve věci povolení výjimky podle § 56 odst. 1 a odst. 2 zákona 
114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,   č.j. 
KUOK 103/2018 ze dne 2.1.2018, kterým se mění vydané rozhodnutí č.j. KUOK 10136/2016 ze dne 
26.1.2016  

 Rozhodnutí Magistrátu Města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/007654/2019/Maš ze dne 10.1.2019 ve věci vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla 

 Rozhodnutí Magistrátu Města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/118206/2019/Bo ze dne 20.5.2019 ve věci vydání stavebního povolení č. 16/2019 (stav. 
objekty pozemních komunikací) 

 Rozhodnutí Ministerstva dopravy, Odbor pozemních komunikací č.j. 385/2017-120-SSU/4 ze dne 
5.9.2017 ve věci povolení provádění stavby v ochranném pásmu dálnice D1 

 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje č.j.  HSOL-896-3/2018 ze dne 
4.4.2018 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č.j. 
KHSOC/33045/2017/PR/HOK ze dne 16.1.2018  

 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUOK 
123257/2017 ze dne 19.12.2017 k projektové dokumentaci  pro stavební řízení 

 Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUOK 
121422/2017 ze dne 11.12.2017 

 Závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, č.j. KUOK/13631/05/OŽPZ/507 ze dne  14.6.2005 

 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUOK 
108067/2015 ze dne 11.12.2016 ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUOK 
101580/205 ze dne16.11.2015 s vyloučením významného vlivu na lokality NATURA 2000 

 Souhrnné vyjádření Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  č.j. 
MMPr/158066/2017 ze dne 29.12.2017 

 Závazné stanovisko Magistrátu města  Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/070203/2019/PeZ ze dne 25.3.2019 –souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/087882/2016/STAV/ZP/Eh ze dne 13.7.2016 – souhlas s provedením zásahu do významného 
krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochran přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Závazné stanovisko  Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/063727/2017/STAV/ZEM/Ha ze dne 14.8.2017- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy 
zemědělské výrobě 

 Závazné  stanovisko  Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/029604/2019/STAV/ZEM/Ha ze dne 5.3.2019 - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy 
zemědělské výrobě 

 Rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 
MMPr/084594/2017/Sko ze dne 27.06.2017 ve věci zrušení železničního přejezdu 

 Stanovisko k DSP obce Prosenice,  č.j. 791/2017/OD ze dne 13.4.2017 
 Vyjádření obce Rokytnice, č.j. 748/2017 ze dne 27.12.2017 
 Vyjádření obce Rokytnice, č.j. 324/2019 ze dne 7.6.2019 
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 Vyjádření obce Buk, č.j. 758/2017 ze dne 12.3.2018 
 Stanovisko Ministerstva ČR, Sekce s nakládáním s majetkem Ministerstva obrany, č.j. MO 

22131/2018-1150 ze dne 22.1.2018 
 Stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, č.j. KRPM-

121052/2017-140806 ze dne 2.1.2018 
 Stanovisko Povodí Moravy, s.p., č.j. 1897/17-238 ze dne 21.2.2018 
 Stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje,, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, č.j. 

SSOK-26734/2017 ze dne 3.1.2018 
 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. IV-5648/17/18-Ba ze dne 23.3.2018 
 Rozhodnutí Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j. 

MMPr/035489/2019/STAV/ZP/Eh ze dne 11.2.2019 o povoelní kácení dřevin podle §8 odst. 1 zákona 
114/1992 Sb. 

 Rozhodnutí Obecného úřadu Rokytnice č.j. 323/2018 ze dne 13.7.2018 ve věci kácení dřevin 
 Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1095859270 ze dne 18.12.2017 
 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101008304 ze dne 25.10.2018 
 Potvrzení platnosti souhlasu zn. 1095859270 společností ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 10945885693 ze 

dne 22.10.2018 
 Vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/204300/2018 ze dne 16.10.2018 
 Vyjádření společnosti itself s.r.o., č.j. 17/000792-A ze dne 13.12.2017 
 Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. č.j. 2018/291/Kv-S5 ze dne 5.2.2018 
 Stanovisko ČD-Telematika, a.s., č.j. 13661/2017-O ze de 5.12.2017 
 Vyjádření ČD Telematika, a.s. , č.j. 2166/2017-O ze dne 17.2.2017 
 Vyjádření ČD Telematika, a.s. , č.j. 15095/2015-O ze dne 30.7.2015 (revize vyjádření dne 12.10.2018) 
 Vyjádření společnosti PRECHEZA, a.s., č.j. 226/446/2017 ze dne 7.12.2017 
 Vyjádření společnosti  Veolia Energie  ČR, a.s., č.j. 23729/Pe/121217-1 ze dne 13.12.2017 
 Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001979219 ze dne 5.9.2019 
 Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001979250 ze dne 5.9.2019 
 Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001979287 ze dne 6.9.2019 
 Vyjádření společnosti Optiline, a.s., č.j. 1411802138 ze dne 15.10.2018 
 Vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o., č.j. 1111804594 ze dne 15.10.2018 
 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 518170/19 ze dne 22.1.2019 
 Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E37323/18 ze dne 12.10.2018 
 Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o., č.j. VYNEJ-2019-01337-01 ze dne 23.4.2019 
 Vyjádření společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. ze dne 14.5.5019, bez č.j. 
 Souhrnné stanovisko společnosti České dráhy, a.s., č.j. 1482/2017-O03 ze dne 14.11.2017 
 

Součástí stavby jsou dále demolice objektů, které jsou povolovány v samostatném řízení o odstranění 
stavby, a dále podmiňující přeložky inženýrských sítí a vodohospodářské objekty, které nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení nebo jsou povoleny jinými příslušnými správními orgány, anebo k jejich realizaci 
postačí shora uvedené územní rozhodnutí pro stavbu. 

Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.  

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto 
povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona.  
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují 

postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení 
podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.           
U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků řízení 
oznámení o zahájení řízení a další písemnosti  řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 
správního řádu; jednotlivě se doručují  dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) 
stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších 
úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. Podle 
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§111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda 
stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda  
-  projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li   ve věci 
vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním 
rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací, 
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 
výstavbu, 
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k 
řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro 
nevydání stavebního povolení. Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, 
podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí.  

Pokud jde o požadavky na uvádění do provozu uvedené v nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 
24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno 
v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, dospěl Drážní úřad k závěru, že 
k žádosti o kolaudaci stavby musí být předloženo osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým 
posuzovatelem podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody 
pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/49/ES (viz. podmínka č. 23. tohoto rozhodnutí). 

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází na dráze evropského železničního systému a 
k projektové dokumentaci stavby bylo přiloženo dílčí stanovisko o ověření subsystémů infrastruktura, 
energie, zabezpečovací zařízení, bude nutno aby stavebník ke kolaudaci stavby doložil ověření o splnění 
základních požadavků na konstrukční a provozní podmínky a splnění technických specifikací propojenosti 
(ověření o shodě ve smyslu § 49b odst. 1 zákona). Z tohoto důvodu byla Drážním úřadem stanovena 
podmínka pod č. 24.) ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 
Z uvedených důvodu Drážní úřad 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, Název odboru (sekce), Adresa 
úřadu (ulice), Psč Sídlo úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního 
řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. 

 
 
 
 
 
 

  
Otisk úředního razí tka“  Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
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Informace pro stavebníka: 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení 
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

Stavebník je podle 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
s přihlédnutím k položce č. 18 sazebníku správních poplatků, který je přílohou cit. zákona, od správního 
poplatku osvobozen (od správního poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení v případě veřejně 
prospěšných staveb realizovaných státem). 

Upozornění: 
Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčených pozemkům, k nimž nemá věcné 
právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul 
formou smlouvy s s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném 
znění nebo po nabytí právní moci mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném 
znění. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení 
se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

Toto rozhodnutí  se doručuje k vyvěšení takto: 

 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 dále na úřední desce  

- Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 75 02 Přerov 
- Obecního úřadu Buk, Buk 21, 751 21  
- Obecního úřadu Prosenice, Na Návsi 10, 751 21  Prosenice 
- Obecního úřadu Rokytnice, Rokytnice 143, 751 04  Rokytnice 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

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

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

 
podle § 109 písm. b), c) d) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li 
stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho  
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má 
být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena (doručováno jednotlivě) 

 České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1    
 Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
 ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčin IV-Podmokly, 405 02 Děčín 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
 PRECHEZA a.s., nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Nusle, 140 00 Praha 4 
 Obec Rokytnice, č.p. 143, 751 04 Rokytnice 
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
 GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem   
 Nej.cz s.r.o. Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 
 Technické služby města Přerova, s.r.o. Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 75 02 Přerov 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 Břevnov 
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
 itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 Brno- Židenice 
 Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 23337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 
 Optiline a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno, zastoupen společností SITEL, spol. s r.o., Baarova 

957/15, 140 00 Praha 4  
 SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 
 ČD-Telematika  a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3  
 Vodovody a kanalizace, Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 00  Přerov 
 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  Lipenská 120, 772 11 Olomouc, 

Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 056 Prostějov 
 Omámik Milan, Tománkova 109/9, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 
 Kroča Zdeněk Ing., Zahradní 256, 751 21 Prosenice 
 Kročová Jana Ing., Zahradní 256, 751 21 Prosenice 
 Neznámý vlastník pozemku parc. č. 7113 v k.ú. Přerov, adresa neznámá, kterému je doručováno 

prostřednictvím opatrovníka – Statutární Město Přerov, zastoupené JUDr. Irenou Dvořákovou, 
PhD., Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02  Přerov 2 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona -  vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na 
sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li 
být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena  ((doručováno veřejnou 
vyhláškou)  

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

a dále zveřejnění na úředních deskách Magistrátu města Přerova, Obecního úřadu Buk, Obecního úřadu 
Prosenice, Obecního úřadu Rokytnice 
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Dotčené orgány: 
 Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 75 02 Přerov 
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha 1 
 Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních 

zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno  
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje , územní odbor Přerov, Šířava 2180/25, 750 02 Přerov  
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 1800/75, 750 11 

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

Přerov 
 

 
Na vědomí: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1    
adresa pro doručování: - Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

     -  Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
Spis 
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