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

Sp. zn.: MO-SDO0318/18-16/Nv V Olomouci dne 27. června 2019 
Č. j.: DUCR-32979/19/Nv Telefon: +420 972 741 315 (linka221) 
Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing. E-mail: nevrla@ducr.cz 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

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: 

      
“R e k o n s t r u k c e  ž e l .  p ř e j e z d u  v  k m  4 , 7 4 0  ( P 7 1 4 0 )  

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

Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, 
IČ:70994234 

Zástupce stavebníka:  
SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, IČ:27767442 

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

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

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

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

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

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace vypracované firmou SB projekt s.r.o.,  
Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, IČ:27767442, arch.č. 1603120-11 v lednu 2018 a 
ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. Stavební povolení se nevztahuje na objekty 
zařízení staveniště. 
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2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a 
ustanoveními stavebního zákona.  

3. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 
stavebního zákona. 

4. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 

5. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Stavebník zajistí, aby při její 
realizaci bylo zabezpečeno 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. 

9. 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. 

10. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, 
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen „vedení). Přesné 
polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště 
musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se pře provádění prací podzemní 
vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno 
skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující 
poškození nadzemních a podzemních vedení. 

11. 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. 

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

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

14. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský 
dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 
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16. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména 
ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost 
k sousedství a dále ohlásit Drážnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

17. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být 
zajištěny ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen 

18. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, 
k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti 
technického vybavení a požárním zařízením. 

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

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

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

22. Při realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy i osob 
zajišťujících jejich provoz. Po dobu realizace stavby musí být zajištěn bezpečný a řádně 
vyznačený přechod přes dráhu pro pěší. 

23. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v noční době. 

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

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

26. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území.  

27. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem 
projednané a schválené přístupové cesty. 

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

29. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány 
údaje týkající se provádění stavby, a o ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá 
zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. 

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

31. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů v rozsahu týkajících se povolované stavby:  

31.1. Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  - 
vyjádření č.j.: MUH/57104/18/393 ze dne 8.8.2018 

31.2. Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí,  Dukelské nám. 2/2,  69317 
Hustopeče,  - souhrnné stanovisko č.k.: OZP/24328/16/321 ze dne 5.12.2016 

31.3. Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Břeclav, dopravní inspektorát,  Národních hrdinů 15/,  69016 Břeclav – stanovisko č.j.: 
KRPB-22817-2/ČJ-2018-060406-PAZ ze dne 29.1.2018 
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32. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření vlastníků sítí technické a 
dopravní infrastruktury v rozsahu týkajících se povolované stavby: 

32.1. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno – 
stanovisko č.j.: 0881/18-RSMBRNO-18/18 ze dne 19.3.2018 

32.2. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
vyjádření zn.: E7456-16311164 ze dne 21.3.2019 

32.3. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
souhlas s činností v ochranném pásmu zn.: S40325-16318856 zedne 11.4.2019 

32.4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, 
IČ:04084063 – vyjádření č.j.: 567504/19 ze dne 9.4.2019 

32.5. GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 – vyjádření zn.: 
5001888680 ze dne 2.4.2019 

32.6. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,  Čechova 1300/23,  69011 Břeclav, IČ:49455168 – 
vyjádření č.j.: POZ-2019-001335 ze dne 19.3.2019 

32.7. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  Žerotínovo 
náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 – stanovisko zn.: 1505/2018 ze dne 5.2.2018 

32.8. ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 – souhrnné 
stanovisko č.j.: 1201906648 ze dne 17.4.2019 

33. 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. 

34. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců. Zkušební 
provoz celé stavby bude ukončen nejpozději do 31. prosince 2020 

35. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. září 2020. 

 
Účastníci řízení:  
Podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, 

IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, 
IČ:27767442 

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

náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 

 

O d ů v o d n ě n í  

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 
Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, 
IČ:27767442 podal dne 29. června 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-42120/18/Nv ze dne 19. července 2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků 
žádosti č.j.: DUCR-42118/18/Nv ze dne 19. července 2018. Dne 18. října 2018 bylo na Drážní úřad 
učiněno podání, ve kterém stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů a lhůty 
přerušení řízení stanovené v usnesení č.j.: DUCR-42118/18/Nv. Drážní úřad žádosti vyhověl a lhůtu 
přerušení řízení, s přihlédnutím k návrhu stavebníka, prodloužil usnesením č.j.: DUCR-
60761/18/Nv ze dne 18. října 2018. Dne 29. listopadu 2018 bylo na Drážní úřad opět učiněno 
podání, ve kterém stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů a lhůty přerušení 
řízení stanovené v usnesení č.j.: DUCR-60761/18/Nv. Drážní úřad žádosti vyhověl a lhůtu přerušení 
řízení, s přihlédnutím k návrhu stavebníka, prodloužil usnesením č.j.: DUCR-71559/18/Nv ze dne 
4. prosince 2018. Dne 18. února 2019 bylo na Drážní úřad opět učiněno podání, ve kterém 
stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů a lhůty přerušení řízení stanovené 
v usnesení č.j.: DUCR-71559/18/Nv. Drážní úřad žádosti vyhověl a lhůtu přerušení řízení, 
s přihlédnutím k návrhu stavebníka, prodloužil usnesením č.j.: DUCR-9502/19/Nv ze dne 19. února 
2019. Stavebník průběžně doplňoval podklady žádosti a dne 1. března 2019 byly odstraněny 
všechny nedostatky žádosti, tímto pominuly důvody, pro které bylo správní řízení přerušeno.  

Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí ani územní souhlas. Z tohoto důvodu bylo 
stavebníkem k žádosti o stavební povolení doloženo závazné stanovisko podle § 96b odst. 3 
stavebního zákona, které vydal Městský úřad Hustopeče,odbor územního plánování,  Dukelské 
nám. 2/2,  69317 Hustopeče, pod č.j.: oup/13344/18/357/2, MUH/80174/18/357 dne 17.10.2018.  

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Plná moc pro zastupování č.j.: 17980/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 25.5.2018 
 Plán kontrolních prohlídek 
 Doklad o vlastnictví – opatřený Drážním úřadem výpisem z katastru nemovitostí 
 Souhlas podle § 184a stavebního zákona ze dne 25.2.2019 vyznačený na situaci – 

Jihomoravský kraj 
 Souhlas podle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci č.j.. 284/2018-03 ze dne 

5.4.2018- České dráhy a.s. 
 Rozhodnutí Drážního úřadu o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy 

s pozemní komunikací v úrovni kolejí – č.j.: DUCR-79483/16/Nv ze dne 15.12.2016 
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 Městský úřad Hustopeče,odbor územního plánování,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče, - 
závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona, č.j.: oup/13344/18/357/2, 
MUH/80174/18/357 ze dne 17.10.2018 

Závazná stanoviska, vyjádření a jiná sdělení dotčených orgánů 
 Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 

601 82 Brno - vyjádření pod č.j.: JMK/47690/2017 ze dne 27. března 2017 
 Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 

601 82 Brno - stanovisko č.j.: JMK 56621/2017 ze dne 13. dubna 2017 
 Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  - vyjádření 

č.j.: MUH/57104/18/393 ze dne 8.8.2018 
 Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  - 

souhrnné stanovisko č.k.: OZP/24328/16/321 ze dne 5.12.2016 
 Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  - 

závazné stanovisko č.j.: MUH/76291/18/1 ze dne 9.10.2018 
 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  

Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 – závazné stanovisko sp.zn.: 71298/2016-8201-
OÚZ-BR ze dne 9.12.2016 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, 
dopravní inspektorát,  Národních hrdinů 15/,  69016 Břeclav – stanovisko č.j.: KRPB-22817-
2/ČJ-2018-060406-PAZ ze dne 29.1.2018 

Vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury. 
 České dráhy, a.s., Generální ředitelství,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1 – 

souhrnné stanovisko č.j.: 284/2018-O03 ze dne 5.4.2018 
 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno – 

stanovisko č.j.: 0881/18-RSMBRNO-18/18 ze dne 19.3.2018 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 

vyjádření zn.: E7456-16311164 ze dne 21.3.2019 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 

souhlas s činností v ochranném pásmu zn.: S40325-16318856 zedne 11.4.2019 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 

smlouva o připojení č. 12353620 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 – 

vyjádření č.j.: 732228/16 ze dne 14.10.2016 a aktualizace č.j.: 567504/19 ze dne 9.4.2019 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 – vyjádření zn.: 

5001416523 ze dne 19.12.2016 a aktualizace zn.: 5001888680 ze dne 2.4.2019 
 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,  Čechova 1300/23,  69011 Břeclav, IČ:49455168 – 

vyjádření č.j.: POZ-2019-001335 ze dne 19.3.2019 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  Žerotínovo 

náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 – stanovisko zn.: 1505/2018 ze dne 5.2.2018 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 – souhrnné stanovisko 

č.j.: 1201906648 ze dne 17.4.2019 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 – vyjádření zn.: 

PMO068010/2016-203/Fi ze dne 30.1.2017 
 Vyjádření vlastníků sítí, kteří nejsou záměrem dotčeni: Vodafone Ctech republic a.s., 

OPTILINE a.s., itself s.r.o., Dial Telecom a.s., České radiokomunikace a.s., T-Mobile czech 
republic a.s., NET4GAS s.r.o. 

 Jaroslav Melíšek M.O.S., Poděbradská 56/186, 198 00 Praha, IČ: 48022306 – stanovisko 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 
Hodonín, IČ:27767442, arch.č. 1603120-11 v lednu 2018, hlavní vedoucí projektu ing. Petr 
Szabo, č.autorizace ČKAIT 1200532. Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace: 
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technologická část: Ing. Petr Szabo (autorizace  ČKAIT č. 1200532) 
stavební část: Ing. Michal Svěrák (autorizace  ČKAIT č. 1201659) 
elektroinstalace: Ing. Jan Slivka (autorizace  ČKAIT č. 1201154) 

 

Drážní úřad po přezkoumání žádosti, dalšího doplnění žádosti a prostudování projektové 
dokumentace dospěl k názoru, že podaná žádost obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního 
zákona a současně jsou splněny požadavky uvedené v § 111 stavebního zákona. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další 
písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se 
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení 
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. U stavebního záměru s velkým počtem účastníků 
oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 
odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 
písm. a) až d) stavebního zákona. 

Pokračování řízení v dané věci oznámil Drážní úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního 
zákona všem účastníkům řízení, kteří mu byli známí a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j. 
DUCR-16993/19/Nv ze dne 29. března 2019. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické 
úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, dále na úřední desce Městského úřadu Velké 
Pavlovice,  Náměstí 9. Května 700/40,  69106 Velké Pavlovice, . Rozhodující pro běh lhůty bylo 
vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu v termínu od 4. dubna 2019 do 23. dubna 2019. 

Drážnímu úřadu byly dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytovala dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, proto v souladu 
s § 112 odst. 2 stavebního zákona Drážní úřad upustil od ústního jednání a v oznámení č.j.. DUCR-
16993/19/Nv stanovil lhůtu 10 dnů, ve které mohly dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky či důkazy k předmětnému jednání. Účastníci řízení byli v oznámení o 
pokračování stavebního řízení poučeni o podmínkách uplatňování námitek podle § 114 odst. 1 a 2 
stavebního zákona. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky a připomínky uplatněny. 

Následně Drážní úřad v oznámení č.j.: DUCR-24963/19/Nv sdělil účastníkům řízení, že mají 
s souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro 
rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí 
žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil. 

Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem  
dne 29. března 2019, který si Drážní úřad obstaral sám. K dotčeným pozemkům, které stavebník 
nevlastní sám, předložil souhlas s umístěním stavebního záměru dle § 184a stavebního zákona 
vyznačený na situačním výkrese. 

Při stanovování podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad primárně vycházel z podkladů 
předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené ve 
stavebníkem předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do 
výrokové části v bodě č. 31 tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zpracována dle 
stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů. 

Podmínkám uvedených ve stavebníkem předložených vyjádření účastníků řízení bylo 
vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla 
ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami č. 10, 11, 12 a 19 ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí. Konkrétním podmínkám jednotlivých vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury pak bylo Drážním úřadem vyhověno individuálně, a to na základě míry jejich 
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možného dotčení ve vztahu k umístění a realizaci stavby a jsou uvedeny ve výrokové části pod 
bodem č. 32 tohoto rozhodnutí. 

Navrhovaný záměr byl Městským úřadem Hustopeče,odbor územního plánování,  Dukelské 
nám. 2/2,  69317 Hustopeče posouzen v závazném stanovisku č.j.: oup/13344/18/357/2, 
MUH/80174/18/357 ze dne 17.10.2018 podle § 96b stavebního zákona z hlediska souladu 
s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje a obce a z hlediska uplatňování 
cílů a úkolů územního plánování  a je přípustný. 

K záměru stavby „Rekonstrukce žel. přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol. závor 
na trati Zaječí-Hodonín“ bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního 
prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, vydáno vyjádření pod č.j.: JMK/47690/2017 ze dne 
27. března 2017, ze kterého vyplývá, že záměr není nutné podrobit zjišťovacímu řízení podle § 7 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo ke stavebnímu záměru Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, vydáno 
stanovisko č.j.: JMK 56621/2017 ze dne 13. dubna 2017, ze kterého vyplývá že hodnocený záměr 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nacházející 
se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Pokud jde o požadavky na uvádění do provozu uvedené v Prováděcím nařízení Komise (EU) 
č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o přijetí společné bezpečnostní metodě 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 kolaudační souhlas musí být předložen 
doklad o bezpečnosti vypracovaný nezávislým posuzovatelem, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm.a) 
směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES (viz bod č. 35 výrokové části tohoto 
rozhodnutí). 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona.  

Podle  § 109 písm. e) , f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a 
ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 

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

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

Drážní úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani 
dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem 
na poměrně velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či 
jiných práv jejich vlastníků a dalších osob (přičemž Drážní úřad zohlednil i další nemovitosti než 
jen nemovitosti bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od 
povolované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit 
takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec. 

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá 
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. 
V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona 
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č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným 
počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal 
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady 
účastníka. 

 

 

Informace pro stavebníka: 
 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 uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních 
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 
bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 5000,- Kč (PV.č.: 1051/2019). 

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 oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 na úřední desce Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké 

Pavlovice 

  
„Otisk úředního razítka“  Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

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

IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o.,  Kasárenská 4063/4,  69501 Hodonín, 
IČ:27767442 

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

náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 adresa 

pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  
61143 Brno, IČ:70994226 

 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí – doručováno 
veřejnou vyhláškou: 
pozemky v k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres Břeclav: 

parc.č. 678, 681, 682, 688,  696/1, 701/1, 718, 724, 726, 732/1, 734, 735, 736, 737, 4379/2, 4379/3, 
4379/5, 4379/9, 4379/13, 4379/14, 4379/15, 4379/16, 4479/4, 4481/1, 4481/3, 4482, 4483/1, 
4503/3, 4521/1, 4524/6, 4524/7, 4578/101, 7223, 8029, 8030, 8034, 8035, 8036, 8055. 
 
Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Zveřejnění 
na úřední desce Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice 

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

dopravní inspektorát,  Národních hrdinů 15/,  69016 Břeclav 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje,  Žerotínovo náměstí 3/5,  60182 Brno,  
 Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  
 Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí,  Dukelské nám. 2/2,  69317 Hustopeče,  
 Městský úřad Velké Pavlovice,  Náměstí 9. Května 700/40,  69106 Velké Pavlovice,  
 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  

Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 

Na vědomí: 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 

611 43 Brno, IČ:70994234 
 
Spis 

http://www.ducr.cz/
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