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

Sp. zn.: MO-SDO0281/19-7/Vb V Olomouci dne 9. ledna 2020 
Č. j.: DUCR-1419/20/Vb Telefon: +420 972 741 315 (linka 333) 
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. E-mail: vlachova@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: 

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

 
Stavebník:  
Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234. (Správa železnic, státní 
organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 - změna názvu vlastníka stavby k 1. 1. 
2020) 

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

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

Stručný popis stavby: 
Jedná se o lokalitu v inundačním území lužního lesa mezi obcí Lanžhot a st. hranicí ČR/SR na k.ú. 
Lanžhot. Začátek stavebních prací je dán navázáním na již zrealizovanou stavbu „Optimalizace 
traťového úseku Břeclav – st. hranice ČR/SR“ v km 9,823 000. Konec prací bude v km 11,359 000 
před opěrou hraničního mostu přes řeku Moravu v ev. km 11,495 (dle Železnic Slovenskej 
republiky (ŽSR) v km 74,386, dále jen „hraniční most“), kde bude navázáno na niveletu koleje 
tohoto mostu – zdvih nivelety TK na hraničním mostě o 382 mm a odsun koleje č. 2 na osovou 
vzdálenost 8,7 m. Hraniční most je součástí dokumentace ŽSR „ŽSR, Modernizácia železničnej 
trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“. V rekonstruovaném úseku dojde také k demolici 
4 stávajících mostních objektů a výstavbě nových (v ev. km 10,140, ev. km 10,580, ev. km 11,013 a 
ev. km 11,117), výměně železničního svršku včetně sanace železničního spodku a rekonstrukci 
dalších souvisejících technologií (sdělovací, zabezpečovací, trakční a silnoproudá zařízení). Stavba 



 

3 /19 

proběhne na stávajících stavebních pozemcích, které jsou v dnešní době stavbou dotčeny. Z důvodu 
navázání na zdvih nivelety koleje na hraničním mostě bude potřeba provést před tímto mostem 
rozšíření železničního náspu. V rámci stavby také proběhne v úseku ŽST Lanžhot – km 9,823 000 
obnova stávající kabelizace. Na konci stavby bude na stávajících mostech v km 8,942 a km 9,605 
demontován kabel 6 kV. Na mostě v km 8,942, kde je chránička s kabelem přichycena k zábradlí, 
bude opraveno PKO tohoto zábradlí. Stavba bude probíhat na celostátní dráze evropského významu 
Lanžhot st. hr. – Modřice. který bude minimálně vyhovovat parametrům stanoveným Mezinárodní 
železniční unií (traťová rychlost 160 km/h pro soupravy s výkyvnými skříněmi, prostorová 
průchodnost ložné míry UIC GC, třídy zatížení D4) a evropským dohodám AGC a AGTC.  
 
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)  
PS 05-28-01 ŽST Lanžhot, úprava staničního zabezpečovacího zařízení  
Tento provozní soubor řeší úpravu zabezpečovacího zařízení umístěného ve stanici Lanžhot. Jedná 
se o úpravy SZZ ESA 11 a TZZ ABE-1. Pro zprovoznění již nainstalovaného autobloku je nutné, 
vyměnit všechny elektronické části autobloku a traťových kolejových obvodů. Pro aktivaci nového 
TZZ bude ve staničním zabezpečovacím zařízení ŽST Lanžhot doplněn software nového TZZ. 
Vzhledem k tomu, že stanice Lanžhot s přilehlými mezistaničními úseky je dálkově ovládána z 
CDP Přerov, je nutné zajistit aktualizaci software i na CDP Přerov.  
V současné době dochází k aktivaci systému ERTMS/ETCS L2. S ohledem na nové polohy 
vnějších prvků a zvýšení traťové rychlosti je třeba upravit software radioblokové centrály (RBC) v 
ŽST Lanžhot a na CDP v Přerově. Kabelizace pro vnější výstroj TZZ a závislostní a napájecí kabel 
k přejezdu P8348 je řešena v rozsahu od stavědlové ústředny do úrovně vjezdových návěstidel v km 
8,800.  
 
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)  
PS 05-28-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťové zabezpečovací zařízení  
V mezistaničním úseku bude aktivován automatický blok 3. kategorie dle TNŽ 34 2620. Jedná se o 
autoblok ABE-1. V rámci stavby budou zřízeny dva oddíly autobloku na českém území v km 9,840 
a 10,885. Oddílová návěstidla jsou navržena na zábrzdnou vzdálenost 1000 m a splňují podmínky 
viditelnosti dle TNŽ 34 2620 a §7 vyhl. 173/1995 Sb.  
Pro kontrolu volnosti kolejí a přenos kódu VZ budou nasazeny kolejové obvody KOA, u kterých je 
situace obdobná jako u zařízení ABE-1. Jedná se o doplnění venkovní výstroje kolejových obvodů 
(stykové transformátory), vnitřní výstroj kolejových obvodů je v ŽST Lanžhot již nainstalována 
společně s výstrojí autobloku. Napájení vnitřní technologie TZZ v ŽST Lanžhot bude ze stávajícího 
staničního zdroje UNZ. Závislosti TZZ budou přenášeny po optickém kabelu, který je zřizován v 
rámci PS sdělovacího zařízení.  
Hlavní kabelová trasa bude společná pro kabely zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 
Kabelizace je řešena od úrovně vjezdových návěstidel v km 8,800 směrem do tratě. Kabely budou 
navrženy typu ZE (stíněné) z důvodu ochrany zabezpečovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.  
Přejezd P8348 v km 9,990:  
Přejezd P8348 bude zabezpečen novým PZS 3ZBI, elektronického typu, záznamovým a 
diagnostickým zařízením. Přenos závislostí mezi PZS a SZZ bude po závislostním kabelu. Pro 
případný přenos závislostí po optickém kabelu bude v rámci stavby položena trubka HDPE pro 
zafouknutí optického kabelu mezi RD a SÚ Lanžhot.  
PZS přejezdu P8348 bude ovládáno automaticky jízdou vlaku, nebo z JOP, nebo ze skříňky místní 
obsluhy umístěné na reléovém domku. Ovládací a indikační prvky přejezdu budou umístěny na 
monitoru JOP ŽST Lanžhot a JOP CDP Přerov. Stavové informace budou přenášeny po traťovém 
kabelu do DK ŽST Kúty. Pro automatické ovládání PZS se použijí kolejové obvody. Anulaci budou 
zajišťovat neohraničené kolejové obvody. Technologická část PZS přejezdu P8348 bude umístěna v 
novém prefabrikovaném RD splňujícím požadavky všech částí vkládané technologie na prostředí 
(teplota, vlhkost). Domek bude situován v blízkosti přejezdu. Skříňka místní obsluhy s příslušnými 
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ovládacími a indikačními prvky bude umístěna na RD, tak aby z tohoto místa bylo na přejezd vidět. 
Napájení přejezdu bude ze staničního zdroje ŽST Lanžhot. Součástí technologie bude stejnosměrné 
napájení z akumulátorové baterie, která zajistí činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení při 
výpadku elektrické sítě na dobu 8 hodin. Použita bude nová alkalická baterie.  
 
Místní kabelizace  
PS 05-14-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, traťový kabel  
Z ŽST Lanžhot bude položen TK dimenze 15XN0,8 EZE až do nové venkovní propojovací skříně. 
Tato skříň bude umístěna u hraničního mostu na straně ČR. Z TK budou vyvedeny výpichy k 
jednotlivým zařízením na trati (RD, RS). Společně s TK budou položeny dvě HDPE trubky – 
provozní a rezervní. Dále budou položeny trubky mezi kabelovou skříní a indikátorem 
horkoběžnosti a mezi kabelovou skříní a BTS 274 u hraničního mostu. V celé trase bude v rámci 
tohoto PS položena i HDPE trubka pro potřeby ČD Telematika.  
V železniční stanici Lanžhot bude položen propojovací kabel 20XN a HDPE trubka mezi výpravní 
budovou a rozvodnou NN. Zemní práce v tomto mezistaničním úseku jsou v rámci tohoto PS. V 
trase budou kromě TK a HDPE chrániček uloženy ještě zabezpečovací kabely a napájecí kabely NN 
(v rámci samostatných PS). Jednotlivé profese se budou na výkopu podílet. Provoz na stávajícím 
TK bude v průběhu stavby zrušen.  
PS 05-14-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOK  
Po skončení pokládky bude do nových HDPE trubek nainstalován nový optický kabel. Kabel bude 
ukončen plným profilem v ŽST Lanžhot, ve sdělovací místnosti, na stávajícím optickém rozvaděči. 
Na hranici ČR/SR bude optický kabel ukončen v novém optickém rozvaděči, který bude umístěn v 
nové venkovní skříni (společná pro ukončení TK). Vlákna budou dle směrnice případně podle 
potřeby provařena nebo vyvedena na optické konektory.  
V rámci tohoto PS budou připojeny pomocí samostatného přípojného kabelu i indikátor 
horkoběžnosti (12vl. SM), stanice BTS 274 (2x 12vl.SM) a rozvodna NN v ŽST Lanžhot (12vl. 
SM). Kabely budou ukončeny ve stávajících prostorách, v indikátoru horkoběžnosti na stávajícím 
optickém rozvaděči, v rozvodně NN a BTS na novém OR. Ukončení optických vláken bude v 
nových, resp. stávajících modulárních rozvaděčích. Rezervy OK budou v koncových objektech, 
další rezervy DOK budou uložené v kabelových komorách. Ty budou umístěny u každé spojky 
(rovné i dělící), dále u mostů a naproti RD případný budoucí výpich OK do RD. Některé rezervy 
(zejména u mostů) budou sdružené.  
PS 05-14-03 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení  
V rámci tohoto PS bude nově realizováno přenosové propojení mezi přenosovou sítí SDH SŽDC a 
SDH ŽSR v úrovni STM-1 (tj. 155M bit/s). Stávající rám přenosového zařízení ONS15305 (včetně 
kompletní výbavy) v BTS Hraniční most, bude nahrazen novým přenosovým zařízením SDH s větší 
kapacitou optických portů. Kromě uvedeného bude doplněno i zařízení PDH pro přenos dat mezi 
elektrodispečinkem v Brně Maloměřicích a elektrodispečinkem v Bratislavě, požadovaným 
rozhraním na obou stranách je sériové rozhraní RS 232 (dle požadavku energetiky). Toto propojení 
s rozhraním RS 232 je nutno z důvodu bezpečnosti přenosu dat a možnosti dálkového dohledu 
realizovat prostřednictvím datového kodeku v přenosovém toku E1, který bude zajištěn novým 
flexibilním multiplexem PDH I. řádu, vybaveným příslušnými jednotkami a rovněž možností 
dohledu (vč. potřebné licence). Přenosový tok E1 pak bude mezi ED Brno Maloměřice a ED 
Bratislava přenášen prostřednictvím rozhraní E1 přenosového zařízení SDH.  
 
Dispečerská řídící technika (DŘT)  
PS 05-05-01 Žst.Lanžhot, doplnění DŘT vč.řídicího systému na ED Brno  
Cílem projektové dokumentace dispečerské řídicí techniky (DŘT) v žst.Lanžhot je přezbrojení a 
doplnění stávajícího rozvaděče (RDRT-RTU232 na RTU560) pro ústřední ovládání doplněné a 
upravené technologie v žst. Lanžhot (DOÚO, technologie silnoproudu) včetně ED Brno. Stávající 
komunikace s ED Brno (DK44 čt.č.31/K1,2) bude přepojena na jednotnou přenosovou síť – 1x 
datový izolovaný ETHERNET kanál, komunikační protokol dle IEC 60870-5-104.  
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Navržený řídicí systém vychází z liniového charakteru výstavby dispečerské řídicí techniky, 
požadavkem na úplnou Sw a Hw kompatibilitu systému se stávajícími zařízeními na sousedních 
úsecích a na ED Brno, řešených v rámci jiných staveb.  
PS 05-14-03 T.ú.Lanžhot – st.hr. ČR/SR, úprava přenosového zařízení  
Nedílnou součástí bude přenastavení stávající přenosové cesty.  
PS 05-14-01 T.ú.Lanžhot – st.hr. ČR/SR, traťový kabel  
Přes stávající přechodovou skříň PS budou do systému DŘT zapojeny 2ks jističů z BTS a 
indikátoru horkoběžnosti IHL.Zrušením rozvodu R6kV bude upraven telegram RTU (sw) včetně 
kabeláže mezi přechodovou skříní PS6kV a rozvaděčem RDRT.  
ED Brno – doplnění řídicího systému:  

 Připojení, nastavení parametrů objektu a oživení přenosu  
 Systémová a datová analýza  
 Realizace a plnění datových a prezentačních struktur SVZ  
 Komunikace a parametrizace driveru RTU  
 Definice a deklarace struktur dat  
 Doplnění a úprava sw tabulek  
 Verifikace signálů a povelů s novými daty  
 Poskytnutí dat do ostatních systémů /Z řídicího systému na ED Brno výstup po sériové lince 

(z důvodu kybernetické bezpečnosti) – IEC 60870-5-101 (RS232-kanál 64kbit/s v E1). 
Nedílnou součástí úprava stávajícího zobrazení s odkazem na elektrodispečera Bratislava  

 Aktualizace modelu řízené technologie úseku v průběhu výstavby  
 Personální zabezpečení (školení dispečerů, provozní dokumentace)  
 Zprovoznění systému  
 Závěrečná zkouška včetně komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu  

 
Železniční svršek a spodek  
SO 05-16-01 Železniční spodek  
Na mostech ev. km 10,140 a 10,580 je požadován zdvih koleje z důvodu nových mostních 
konstrukcí s kolejovým ložem. Tento zdvih bude realizován na celém úseku cca od km 9,860 po km 
10,850, aby bylo dosaženo plynulého průběhu nivelety. Vzhledem k dostatečné šířce náspového 
tělesa si tento zdvih nevyžádá žádná zvláštní opatření. Na přejezdu ev. km 9,990 si tato úprava 
vyžádá zdvih cca 160 mm. Cca od km 10,850 je navržena stoupající rampa k hraničnímu mostu. 
Rozšíření osové vzdálenosti a zdvih koleje před hraničním mostem si vyžádá rozšíření stávajícího 
náspu mezi km 11,041 000 a km 11,359 000 vlevo trati. Toto rozšíření bude provedeno pomocí 
svahových stupňů s vyztužením geomřížemi na zlepšeném podloží. Podloží přisypávky náspu bude 
zlepšeno pomocí štěrkových vibrovaných pilot.  
SO 05-17-01 Železniční svršek  
Sklonové řešení navazuje na stávající stav, osová vzdálenost kolejí bude 4,1 m (mimo rozšíření 
před hraničním mostem), aby bylo navázáno na předchozí úsek Rozšíření osové vzdálenosti na 
hraničním mostě na 8,7 m bude realizováno v koleji č. 2 prostřednictvím kolejového S s poloměry 
12 000 m a mezipřímou, pro rychlost 160 km/h. Nový svršek v rekonstruované části koleje bude 
tvaru 60 E2 z nových kolejnic na nových betonových pražcích délky 2,6 m s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním W14, rozdělení pražců „u“ – 600 mm. Kolej bude zřízena jako 
bezstyková, včetně mostu ev. km 11,013. Železniční svršek bude na české straně ukončen před 
hraničním mostem v km 11,359. Jeho poloha je navržena tak, aby nezasahoval do ZKPP hraničního 
mostu.  
SO 05-17-03 Výstroj trati  
V rámci stavby budou osazeny nové staničníky. Nové rychlostníky ani sklonovníky osazovány 
nebudou, jelikož v celé délce předmětného úseku je navržena rychlost 160 km/h, tedy stejná 
rychlost jako v navazujících úsecích a rovněž podélný sklon je navržen v hodnotách pod 5‰.  
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Železniční přejezdy  
SO 05-17-02 Přejezd v km 9,990  
Stávající přejezdová konstrukce na přejezdu bude snesena a nahrazena novou konstrukcí z 
betonových panelů na ocelových nosičích a závěrných zídkách. Vzdálenost závěrných zídek bude 
nejméně 2,200 m od osy koleje. Součástí modernizace bude i plynulé napojení komunikace na obou 
stranách, u navazující komunikace vlevo (ve směru staničení trati) bude upravena niveleta společně 
s rozšířením náspu a osazení svodidel. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude přejezd rekonstruován 
na přejezd zabezpečený světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Nová 
traťová rychlost na přejezdu bude 160 km/h.  
 
Mosty, propustky, zdi  
SO 05-19-01 Železniční most v km 10,140 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR  
Stávající nosná konstrukce a část spodní stavby budou kompletně vybourány. Stávající ocelová NK 
bude během výstavby příčně odsunuta a využita jako mostní provizorium pod kolejí č. 1. Nová NK 
je uvažována železobetonová se zabetonovanými nosníky, odvodněná přesahem za opěry. Opěry a 
zavěšená rovnoběžná křídla budou železobetonová. Založení mostu je navrženo pomocí mikropilot 
mezi stávající dřevěné piloty vrtaných skrze ponechaný základ. Svahové kužely náspu budou 
opevněny kameny skládanými „na vazbu“ s navázáním na opevnění paty náspu.  
SO 05-19-02 Železniční most v km 10,580 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR  
Bude kompletně vybourána stávající nosná konstrukce ze zabetonovaných nosníků a malá část 
spodní stavby. Mezi stávající ponechané opěry bude vestavěna uzavřená železobetonová rámová 
konstrukce. Část stávající nosné konstrukce bude během výstavby sloužit pro převedení dopravy 
pod kolejí č. 1. Rám bude realizovaný po polovinách vč. založení v rámci hlavních stavebních 
postupů.Svahové kužely náspu budou opevněny kameny skládanými „na vazbu“ s navázáním na 
opevnění paty náspu.  
SO 05-19-03 Železniční most v km 11,013 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR  
Stávající nosná konstrukce a spodní stavba (opěry a křídla) budou kompletně vybourány. Stávající 
ocelová NK bude během výstavby příčně odsunuta a využita jako mostní provizorium pod kolejí č. 
1. Nové NK budou železobetonové se zabetonovanými nosníky, odvodněné pomocí odvodňovačů 
pod most, se statickým působením jako prostý nosník s rozpětím 13,2 m. Most je z důvodu velkého 
přemostění a omezené možnosti úpravy konstrukční výšky navržen jako dvoupolový, se ŽB pilířem 
v korytě toku se založením na řadě vrtaných ŽB pilot. Kolmá světlá šířka obou otvorů je 12,5 m. 
Délka přemostění je 26,6 m. Opěry a rovnoběžná křídla budou železobetonové. Založení mostu je 
navrženo pomocí mikropilot mezi stávající dřevěné piloty vrtaných skrze ponechaný základ. Práce 
budou probíhat nad hladinou vody bez použití pažení. Svahové kužely náspu budou opevněny 
kameny skládanými „na vazbu“ s navázáním na opevnění paty náspu.  
SO 05-19-04 Železniční most v km 11,117 tr. Břeclav - státní hranice ČR/SR  
Stávající nosná konstrukce spolu s líci opěr bude kompletně vybourána. Mezi ponechané opěry 
bude vestavěna železobetonová rámová konstrukce. Rám bude založen s využitím stávajícího 
založení a se zlepšením podloží v základové spáře pomocí tryskové injektáže.Svahové kužely náspu 
budou opevněny kameny skládanými „na vazbu“ s navázáním na opevnění paty náspu.  
 
Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)  
SO 05-10-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů  
Většina dotčených kabelů bude přeložena pouze provizorně, tak aby nebyly dotčeny jak při 
výstavbě železničního tělesa, tak ani při výstavbě obslužných komunikací.  
SO 05-10-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky a ochrany mimodrážních sdělovacích kabelů  
V žkm 9,240 bude hlavní kabelová trasa křížit stávající trasu CETIN a.s. V trase jsou uloženy 
metalické a optické kabely a HDPE trubky. Trasu není potřeba překládat, pouze bude zesílena její 
mechanická ochrana uložením do žlabů. Před a po dokončení ochrany bude provedeno měření 
všech chráněných kabelů dle zvyklostí jednotlivých správců vč. vyhotovení měřícího protokolu.  
SO 05-10-03 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, úprava ZOK ČD-T  
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V rámci souvisejícího „SO 05-01-04 Převěšení ZOK“ bude z důvodu úpravy trakčního vedení v 
úseku mezi žkm 9,849 – 10,933 nutno postupně převěsit výše uvedený optický kabel.  
 
Trakční vedení  
SO 05-01-01 Trakční vedení  
Je navržena kompletní rekonstrukce trakčního vedení zahrnující výměnu trakčních podpěr, vodičů, 
izolátorů, odpojovačů, svodičů přepětí a ukolejnění v návaznosti na rekonstrukci železničního 
svršku a spodku v traťovém úseku.  
SO 05-01-04 Převěšení ZOK  
Při realizaci stavebního objektu TV je nutné při výstavbě nových podpěr respektovat trasu 
závěsného optického kabelu, jeho závěsy, rezervy a spojky. Stávající ZOK bude převěšen na nové 
trakční podpěry a koncový bod, jenž se nachází na stávající podpěře č. 14, bude zachován s 
přemístěním na novou podpěru č. 18. Výhledově se počítá s propojením optického kabelu na 
slovenskou stranu.  
 
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů  
SO 05-04-01 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, přeložky kabelu VN 6kV  
Tento SO řeší přeložku stávajícího kabelu 6kV, 75Hz v rozsahu stavby, tj. od km cca 9,823 do km 
cca 11,380.  
SO 05-04-02 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, demontáž TTS 6kV  
Tento SO řeší demontáž stávajícího kabelu 6kV, 75Hz v rozsahu od napájecí stanice Lanžhot až po 
hraniční most přes řeku Moravu.  
SO 05-06-01.1 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, DOÚO  
V rámci tohoto SO bude řešena pokládka ovládacích kabelů pro ovládání nových motorových 
pohonů u nových trakčních odpojovačů č. 421 a 422 umístěných v km cca 11,233.  
SO 05-06-01.2 T.ú. Lanžhot - st.hr. ČR/SR, kabelové rozvody nn  
V rámci tohoto SO bude řešena pokládka dvou nových napájecích kabelů nn napojených z 
rozvodny nn v žst. Lanžhot. Kabely budou vedeny ve společné kabelové trase s kabely pro DOÚO a 
s kabely sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.  
 
Ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 05-01-02 Ukolejnění  

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

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení, 
kterou vypracovala společnost: EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13, 61900 Brno, oprávněná 
osoba pro vypracování projektové dokumentace Ing. David Rose č. ČKAIT – 1004785. 
Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), normami 
uvedenými v příloze č. 5 citované vyhlášky, požadavky o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ (TSI INF), o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Energie“ (TSI ENE), o technické specifikaci pro interoperabilitu 
subsystému „Traťové řízení a zabezpečení“ (TSI CCT) a ustanoveními stavebního zákona.  

Na stavbě budou v plném rozsahu dodrženy podmínky prostorového uspořádání dle § 11 
vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění a 
ČSN 736320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 
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normálního rozchodu. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zejména § 24e. 

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

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

8. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci stavbou dotčených pozemků informování o 
termínu zahájení stavby. 

9. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, 
jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky 
jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách 
nebo vyplývající z přiložených situací, jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při 
realizaci stavby respektovány v celém rozsahu: 

- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 české Budějovice, vyjádření č.j. S40325-
16314269 ze dne 25.3.2019 
 
- ČD Telematika a.s., Pod táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, stanovisko č.j. 1201816211 ze dne 
27.9.2018 
 
- GridService, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko č.j. 5001886923 ze dne 5.4.2019 
 
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření č.j. 566235/19 ze dne 8.3.2019 
 

10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném 
předstihu zahájení stavebních prací. 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. 

S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení 
budou prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět 
stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) 
v souladu s jejich vyjádřením. Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání 
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kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického 
vybavení před poškozením. 

11. Vyskytnou–li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude 
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných 
správců. 

12. 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.  

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

14. 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 a průkaz předloží se žádostí. 

15. Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby, 
na cizím majetku. 

16. Stavební práce nebudou prováděny v noční době. 

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

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

19. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem 
projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a 
sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

20. 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. 

21. Předmětná stavba „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ bude 
probíhat v koordinaci s navazující stavbou „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínská 
Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“. Předložená projektová dokumentace řeší napojení na stav 
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínská Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ v km 
11,059.  

22. Stavebník dodrží podmínky ze stanovisek a vyjádření níže uvedených:  

 

- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko č.j. 1855-271/2019-1150 ze dne 28.3.2019  

 před zahájením akce se požaduje předložit plánované datum zahájení a ukončení výstavby a 
termín výluky na uvedené trati  

 
- Lesy ČR, s.p. Jezuitská 14/13, 60200 Brno, vyjádření č.j. LCR952/001239/2019 ze dne 9.5.2019 

 stavbou nebudou dotčena práva správce toku 
 budou dodrženy podmínky uvedeny ve vyjádření č.j. LCR952/005337/2016 ze dne 

1.12.2016 
 požaduje se zahájení prací oznámit správci toku min. 5 dní předem 
 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava , stanovisko č.j. 
BR392/19-12120 ze dne 7.5.2019 

 vedení kabelových rozvodů nn, definitivní trasa sdělovacích zařízení a definitivní trasa 
zabezpečovacího zařízení bude uložena ve vzdálenosti 1 m od nejbližších podpěr mostů. 
Požaduje se přizvání k prohlídce provedeného otevřeného výkopu v prostoru pod mosty 
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 stavba bude realizována mimo komunikace a pozemků dálnice 
 objekt bude zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly požadavky ze strany provozovatele 

objektu na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice D2 
 zástupci ŘSD ČR, oddělení správy dálnic Morava budou přizváni ke všem správním 

řízením, včetně kolaudačního, kdy bude předáno zaměření skutečného stavu stavby 
 zahájení prací bude oznámeno na Středisko správy a údržby dálnice a ŘSD ČR min 5 dní 

před zahájením realizace stavby, ukončení prací 3 dny před koncem realizace 
 je nutno dodržovat směrnici  ŘSD ČR č. 4/2007 

 
- Ministerstvo dopravy, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, závazné stanovisko č.j. 
362/2019-120-SSU/3 ze dne 23.5.2019 

 stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace  
 v důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství 

dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení 
prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu 

 stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo nijak nerušily 
provoz na dálnice 

 po ukončení stavby předá žadatel ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby včetně 
inženýrských sítí v digitální formě a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D2 

 na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, 
obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice 

 
- Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, vyjádření č.j.PM-12703/2019/5203/Fi ze dne 
27.5.2019 

 nesmí dojít k pojezdu po koruně hráze 
 během stavby nesmí dojít k dotčení a poškození břehů, hráze a koryta vodního toku nad 

rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami 
nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou volně skladovány v průtočném profilu, na březích a hrázi 

 správci bude min týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení 
a ukončení prací, termíny kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídky 

 po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý 
přebytečný materiál a odpad odstraněn. V případě poklesu nivelety tělesa hráze vlivem jeho 
přejíždění při stavbě bude těleso hráze dosypáno na původní výškovou úroveň. Dotčená 
místa budou oseta travní směsí 

 případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany 
přírody, projednat s přímým správcem vodního toku a ekologem 

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

 
- Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, 
závazné stanovisko č.j. MUBR 11573/2017 ze dne 14.2.2017 
 stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací  
 při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 

látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků 
 prováděním prací nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, ke 

zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich nezávadnosti 
 používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 

preventivní opatření k zabránění případných úkapům či únikům ropných látek 
 budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí, správce VVT morava a 

vlastník ochranné hráze – Povodí Moravy, s.p. č.j. PM067165/2016-203/Fi ze dne 18.1.2017 
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 budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce toku – Lesy ČR s.p., správa toků-
oblast povodí Dyje, č.j. LCR952/005337/2016 ze dne 1.12.2016 

 při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina 
z výkopu ukládána na březích. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a 
srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku 

 vlastník díla bude udržovat díla v řádném stavu a provádět odstraňování nánosů pod mostní 
konstrukcí tak, aby byla vždy zajištěna jeho návrhová průtočná kapacita 

 veškerá kamenná opevnění požadujeme z lomového kamene o minimální tloušťce 250mm 
 

- Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno, 
stanovisko č.j. SBS 23016/2016/OBÚ-01/1 ze dne 28.7.2016 

 předmětnou stavbou nesmí být fyzicky ani finančně ztíženo nebo znemožněno hospodárné 
využití výhradního ložiska  

 

23. 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. 

24. 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. 

25. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 
30.dubna 2013 o 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. 

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

27. 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. 

28. Pozemky dotčené záborem pro stavbu budou po dokončení stavby protokolárně předány 
v řádném stavu jejich vlastníkům (správcům). 

29. 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. 

30. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2022.  

 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona  

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

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, organizační 

jednotka: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc, IČ:70994234 podal dne 20. června 2019 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním 
stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Břeclav, 
odbor stavební a životního prostředí pod č.j. MUBR 67759/2019 ze dne 26.4.2019. 

Dnem podání žádosti bylo podle §44 odst.1 správního řádu v této věci zahájeno stavební 
řízení.  

Drážní úřad po prostudování projektové dokumentace dospěl k názoru, že žádost nebyla úplná 
pro její řádné posouzení a proto vyzval Drážní úřad vlastníka stavby k doplnění žádosti a řízení 
usnesením č.j. DUCR-36745/19/Vb ze dne 9. července 2019 přerušil, současně s výzvou (č.j. 
DUCR-36737/19/Vb)  k odstranění nedostatků podání podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu ( dále jen „správní řád“). Podle § 64 odst.4 správního řádu řízení přerušil na 
přiměřenou dobu. Podle § 39 odst. 1 správního řádu správní orgán určil přiměřenou lhůtu 
k provedení úkonu unesením č.j. DUCR-36925/19/Vb ze dne 10.července 2019. 

Dnem 18. listopadu 2019 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a Drážní úřad oznámil 
veřejnou vyhláškou pokračování stavebního řízení č.j. DUCR-64576/19/Vb ze dne 19. listopadu 
2019 ve věci povolení stavby, všem známým účastníkům řízení. Jelikož mu byly známy poměry 
staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu povolení, upustil Drážní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního 
zákona od ohledání na místě i ústního jednání a stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení 
pokračování stavebního řízení pro uplatňování závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, 
popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Současně v přípise o pokračování stavebního 
řízení byli účastníci řízení upozornění, že k námitkám které byly nebo mohly být uplatněny při 
územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební 
uzávěre anebo územního opatření o asanaci území, se ve smyslu § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 

 
Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení podány jakékoliv námitky. 
 
Současně byly účastníci řízení uvědomeni Drážním úřadem v oznámení č.j. DUCR-

64576/19/Vb o možnosti seznámení se s podklady rozhodnutí. V souladu s § 36 odst. 3 správního 
řádu, tak aby byla před vydáním rozhodnutí ve věci dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se 
k podkladům pro rozhodnutí. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil. 
 
 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Břeclav, odbor stavebního řádu a obecního 

živnostenského úřadu, oddělení stavební úřad, č.j. MUBR 32883/2017 ze dne 22. 5.2017 
 Dílčí stanovisko o ověření subsystému „Infrastruktura“ č. 1358/8.6/SG/2019/INF/CS/417, 

subsystému „Energie“ č.1358/8.6/SG/2019/ENE/CS/418 a subsystému „Traťové řízení a 
zabezpečení“ č.1358/8.6/SG/2019/CCT/CS/419 
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 Plán kontrolních prohlídek 
 Výpisy z katastru nemovitostí 
 
Závazná stanoviska, vyjádření a jiná sdělení dotčených orgánů: 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 

Brno, vyjádření č.j. JMK 57179/2019 ze dne 16.4.2019 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 

Brno, rozhodnutí č.j. JMK 112161/2019 ze dne 31.7.2019 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 

Brno, stanovisko č.j. JMK 165725/2016 ze dne 23.11.2016 
 Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, souhlas č.j. MUBR 67759/2019 

ze dne 26.4.2019 
 Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MUBR 

119632/2019 ze dne 17.7.2019 
 Městský úřad Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, koordinované stanovisko 

č.j. MUBR 37406/2019 ze dne 24.4.2019 
 Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, 

závazné stanovisko č.j. MUBR 11573/2017 ze dne 14.2.2017 
 Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, vyjádření č.j. MUL 0372/2019/PŘ ze dne 

20.6.2019 
 Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot, závazné stanovisko č.j. 

783/2019/246.10/PŘ ze dne 17.7.2019 
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, závazné 

stanovisko č.j. KRPB-62970-2/ČJ-2019-060406-KAM ze dne 18.3.3019, vyjádření č.j. 
KRPB-1172-475/ČJ-2016-0600MN-VOL ze dne 16.10.2018  

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 
Brno, závazné stanovisko č.j. KHSJM 15209/2019/BV/HOK ze dne 21.3.2019 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 
1040/13, 690 02 Břeclav, závazné stanovisko č.j. HSBM-4-189-1/4-POKŘ-2019 ze dne 
29.3.2019 

 Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – závazné stanovisko č.j. 1855-271/2019-1150 ze dne 28.3.2019 

 Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, nám. Hrdinů 
1634/3, 140 21 Praha 4, vyjádření č.j. MV-597-6/VS-2017 ze dne 17.4.2019 

 Ministerstvo dopravy, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, závazné stanovisko č.j. 
362/2019-120-SSU/3 ze dne 23.5.2019 

 ČD, a.s. Generální ředitelství, odbor investic, Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 
stanovisko č.j. 425/2019-O03 ze dne 17.4.2019 

 ČD, a.s. Generální ředitelství, odbor investic, Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 
stanovisko č.j1410/2019-O32-2-GEO ze dne 20.3.2019 

 ČD, a.s. RSM Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, stanovisko č.j. 1004/19-RSMBRNO-
27/19 ze dne 22.3.2019 

 Železnice Slovenské republiky, Bratislava, Generálne riaditeĺstvo, odbor investorský, 
Klementova 8, 813 61 Bratislava 1, stanovisko č.j. 15736/2019/O220-31 ze dne 16.5.2019, 
vyjádření č.j. 15387/2019/O410-11 ze dne 24.4.2019, vyjádření č.j. 16055/2019/O460-5 ze 
dne 29.4.2019, vyjádření č.j. 19275/2019/O430-56 ze dne 14.5.2019 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava , stanovisko č.j. 
BR392/19-12120 ze dne 7.5.2019 

 Lesy ČR, s.p. Jezuitská 14/13, 60200 Brno, vyjádření č.j. LCR952/001239/2019 ze dne 
9.5.2019, č.j. LCR004/002603/2019 ze dne 13.6.2019, č.j. LCR952/005337/2016 ze dne 1.12. 
2016 



 

14 /19 

 Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, vyjádření č.j.PM-12703/2019/5203/Fi ze 
dne 27.5.2019 

 Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno, 
stanovisko č.j. SBS 30928/2018/OBÚ-01/1 ze dne 8.10.2018, stanovisko č.j. SBS 
23016/2016/OBÚ-01/1 ze dne 28.7.2016 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, 
stanovisko č.j. 17195/2018 ze dne 11.10.2018 

 
Vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury: 
 E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 české Budějovice, vyjádření č.j. S40325-

16314269 ze dne 25.3.2019 
 E-ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 české Budějovice, vyjádření č.j. E7456-

16279072 ze dne 27.9.2018 
 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení č.j. 0101117486 ze dne 24.5.2019, 

sdělení č.j. 0101117516 ze dne 24.5.2019, sdělení č.j. 0101117490 ze dne 24.5.2019, sdělení 
č.j. 0101117505 ze dne 24.5.2019, sdělení č.j. 0101117506 ze dne 24.5.2019, sdělení č.j. 
0101117508 ze dne 24.5.2019, sdělení č.j. 0200812804 ze dne 1.10.2018, sdělení č.j. 
0200812801 ze dne 1.10.2018, sdělení č.j. 0200812847 ze dne 1.10.2018, sdělení č.j. 
0200812843 ze dne 1.10.2018, sdělení č.j. 0200812842 ze dne 1.10.2018 

 Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření č.j. 181001-125295150 ze 
dne 1.10.2018, č.j. 181001-125695152 ze dne 1.10.2018 

 MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vyjádření č.j. 2018/10/14201 ze 
dne 31.10.2018, vyjádření č.j. 2018/10/14202 ze dne 31.10.2018 

 ČEPRO a.s., Dělnická 213, 170 00 Praha 7, sdělení č.j. 10321/18 ze dne 4.10.2018, č.j. 
10320/18 ze dne 4.10.2018 

 UPS ČR s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, vyjádření ze dne 2.10.2018 
 MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, vyjádření č.j. 271/18 ze dne 4.10.2018, vyjádření 

č.j. 162/16 ze dne 30.6.2016 
 Teplo Břeclav s.r.o., 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, vyjádření ze dne 2.10.2018 
 SPP Storage s.r.o., Dolní Bojanovice 891, 696 17, vyjádření ze dne 5.10.2018 
 Telia Carrier a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3, vyjádření č.j. 1311802558 ze dne 

2.10.2018 
 Optiline a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno, vyjádření č.j. 1411802033 ze dne 2.10.2018 
 SITEL s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, vyjádření č.j. 1111804395 ze dne 2.10.2018 
 Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, vyjádření č.j. 18/004420 ze dne 

23.10.2018, vyjádření č.j. 18/004421 ze dne 23.10.2018 
 ČD Telematika a.s., Pod táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, stanovisko č.j. 1201816211 ze dne 

27.9.2018 
 GridService, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko č.j. 5001796070 ze dne 

21.9.2018, stanovisko č.j. 5001886923 ze dne 5.4.2019 
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, vyjádření č.j. 

UPTS/OS/203524/2018 ze dne 5.10.2018 
 CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření č.j. 566235/19 ze dne 8.3.2019 
 T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření č.j. E35549/18 ze dne 27.9.2018, 

vyjádření č.j. E35551/18 ze dne 27.9.2018 
 ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření č.j. 0000021109 ze dne 

4.10.2018, vyjádření č.j. 0000021110 ze dne 4.10.2018 
 Dial Telecom a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, vyjádření č.j. CR 627900 ze dne 

2.10.2018 
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 NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, vyjádření č.j. 8629/18/OVP/N ze 
dne 1.10.2018  

 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13, 61900 
Brno, oprávněná osoba pro vypracování projektové dokumentace Ing. David Rose č. ČKAIT 
– 1004785. 

 
         Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  
         Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která 
toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto 
stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, 
vydaných dle zvláštním předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.  
        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, vydalo rozhodnutí pod č.j. JMK 112161/2019 ze dne 31.7.2019, kterým povoluje trvalé 
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v k.ú. Lanžhot a současně povoluje dočasné odnětí 
pozemků určených k plnění funkcí lesa v k.ú. Lanžhot. 
         Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí pod č.j. JMK 
120212/2017 ze dne 25.8.2017, kterým povoluje výjimku dle zákona o ochraně přírody a krajiny a 
to výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Výjimka 
se uděluje do konce roku 2023.  
         Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců a či uživatelů pozemků nebo 
staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních 
požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením tyto požadavky 
budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými 
správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.  
         Drážní úřad po přezkoumání podané žádosti a výše uvedených dokladů dospěl k názoru, že 
podaná žádost obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona a současně jsou splněny 
požadavky uvedené v § 111 stavebního zákona.  
         Stavba „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ je veřejně 
prospěšná dle § 5 odst. 1 zákona a dále 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 a provozních objektů povolovaných tímto stavebním povolením tedy 
Drážní úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické 
právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu s § 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.  
         Dále bylo Drážním úřadem přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek 
technické specifikace interoperability (TSI) subsystému „Infrastruktura“, „Řízení a zabezpečení“, 
„Energie“. K tomuto účelu byla doložena dílčí stanoviska Výskumného ústavu dopravného, a.s. o 
ověření výše jmenovaných subsystémů.  
         Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení pokračování stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se písemnosti v řízení doručují postupem  
podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a účastníkům řízení uvedených v § 27 
odst.1 správního řádu se doručuje jednotlivě, účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou 
vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jednotlivě se doručuje 
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.         
Oznámení pokračování stavebního řízení oznámil Drážní úřad účastníkům řízení § 109 písm. e) f) 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou č.j. DUCR-64576/19/Vb/19/Vb ze dne 19. listopadu 2019. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, dále 
na úřední desce: Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 69002 Břeclav, Městský úřad 
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Lanžhot, Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot. Rozhodující pro běh lhůty bylo vyvěšení na úřední desce 
Drážního úřadu v termínu od 26. 11. 2019  do 10. 12. 2019.  
       Při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad vycházel z podkladů předložených 
stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené v předložených 
závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. 
Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných 
stanoviscích dotčených orgánů.  
       Podmínkám uvedených v předložených vyjádřeních 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 ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.  
       K záměru stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ bylo 
vydáno stanovisko Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, pod č.j. 
JMK 165725/2016 dne 23.11.2016, ze kterého vyplývá, že záměr nemůže mít významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu 
      Pokud jde o požadavky na uvádění stavby 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 předloženo 
osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES (viz bod č. 25 výrokové části 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 a traťové řízení a zabezpečení, stavebník ke kolaudaci stavby doloží 
kolaudační rozhodnutí podle § 49b odst. 2 zákona o ověření způsobilosti k užívání nově budované 
nebo modernizované dráhy železniční. Z tohoto důvodu byla Drážním úřadem stanovena podmínka 
pod č. 26 ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona – podle 
písmene a) je jím stavebník, podle § 109 písm. b), c), d) jsou účastníky řízení vlastníci stavby na níž 
má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není –li stavebníkem, a vlastník stavby na pozemku, na němž má být stavba prováděna a 
ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být 
tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a podle § 109 písm. e), f) vlastníci 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.  

 
podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona 
vlastníci pozemků v k.ú. Lanžhot, obec Lanžhot, okres Břeclav:  
256, 259, 2131, 2134, 2605, 1014/1, 2076/2, 2080/2, 2080/3, 2080/6, 2086/3, 2086/4, 2086/42, 
2115/10, 2115/11, 2115/2, 2117/2, 2118/1, 2118/2, 2121/18, 2121/19, 2121/5, 2121/6, 2121/7, 
2121/8, 2132/2, 2135/1, 2135/2, 2137/3, 2140/4, 2140/6, 2146/1, 2153/1, 2157/4, 2222/1, 2602/18, 
2608/2, 2609/1, 2611/1, 2611/2, 2619/3, 2619/49, 2619/52, 2619/8, 2634/13, 2634/4, 2634/8, 
2635/2, 2636/1, 2636/5, 2636/6, 2639/1, 3133/14, 3133/15, 3133/17, 3133/18, 3133/20, 3133/3, 
3133/4, 3134/2, 3828/3, 3829/1, 3829/2, st.1123, st.1300/1, st.1423, st.1551, st.1693, st.642, st.643, 
st.999 
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       Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady 
z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil 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.  
 
       Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. 
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. Z uvedených důvodu Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 
       Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  
       Námitky a návrhy účastníků řízení nebyly uplatněny. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury, 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. 

 

  
„otisk úředního razítka“  Ing. Wagnerová Jarmila  

ředitelka územního odboru Olomouc      
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Upozornění: 
 
Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá 
věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá 
soukromoprávní titul formou smlouvy 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.  
 
Poplatek:  

Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen. 

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

 

 
Rozdělovník:  
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona – doručováno jednotlivě  

 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, adresa 
pro doručování: Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 České dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1  
 Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  
 Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
 Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot  
 CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9  

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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 E-ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
 GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno  
 Uhrová Zita, Lipová 1088/8, 691 51 Lanžhot  
 Čapka Emil, Smetanova 1208/19, 691 51 Lanžhot  

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

 Městský úřad Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
 Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot  
 Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 

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

1634/3, 140 21 Praha 4  
 Ministerstvo dopravy , nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha1  
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 

Brno  
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, 

Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav  
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 

Brno  
 Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 

1040/13, 690 02 Břeclav  
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