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D R Á Ž N Í  Ú Ř A D  

Sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň 
Škroupova 11, 301 36 Plzeň 

Sp.zn.: ML-SDL0021/20-3/Sg V Plzni dne 31. ledna 2020 
Čj.: DUCR-5422/20/Sg Telefon: +420 972 524 098 (linka 228) 
Oprávněná úřední osoba: Souček Karel Ing. E-mail: soucek@ducr.cz 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO  
A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

                                              VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu § 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 
téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 10. 9. 2019 od obchodní firmy „Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace“, organizační jednotka „Stavební správa západ“ se sídlem 
Praha 9, Sokolovská 278/1995, PSČ 19000, IČO 70994234, zastoupené obchodní firmou „ATE, s.r.o.“ se 
sídlem Cheb, Wolkerova 2425/14, PSČ 35002, IČO 48360473 na základě plné moci, žádost o vydání 
společného povolení pro stavbu dráhy 

„Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“ 
v rozsahu 
Provozní soubory (PS)  
PS 01 – PZS P514 v km 44,058  
PS 02 – PZS P512 v km 42,904  
Stavební objekty (SO)  
SO 01 – Elektrická přípojka pro PZS P514 v km 44,858  
SO 02 – Elektrická přípojka pro PZS P512 v km 42,904  
SO 11 – Železniční svršek  
SO 12 – Železniční spodek  
SO 31 – Přejezd v ev. km 44,858  
SO 32 – Přejezd v ev. km 42,904  
SO 41 – Propustek v ev. km 44,882 

na pozemcích p.č. 248/1, 248/12, 248/19, st. 154 k.ú. Mirovice, p.č. 1528/1, 1529, 1530, 1531, 1532 
k.ú. Horosedly, p.č. 51 k.ú. Horní Nerestce a p.č. 499 k.ú. Dolní Nerestce.  
 
Popis stavby 
Uvedená křížení P514 a P512 (zabezpečená dosud výstražnými kříži) jednokolejné celostátní dráhy Zdice – 
Protivín v jejím km 44,858 na pozemku p.č. 248/1 s účelovou komunikací na pozemku p.č. 854/1 a 1170, 
vše v k.ú. Mirovice (P514), křížení P512 v jejím km 42,504 na pozemku p.č. 499 s účelovou komunikací na 
pozemku p.č. 477 a 511, vše v k.ú. Dolní Nerestce,, budou nově zabezpečena světelným přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie PZS 3SBI s pozitivní signalizací (bílé světlo), s přenosem 
informací obsluhujícímu zaměstnanci o schopnosti přejezdového zařízení dávat výstrahu. 
Stavba nových PZS bude rozdělená na etapy.  
V etapě A (v předstihu):  
Nejprve se provedou části stavby, které je možno provést v předstihu. Zhotoví se nové kabelové trasy, 
protlaky pod komunikacemi a přechody pod kolejemi. Bude provedena pokládka nových kabelů, osazení 
základů a nových výstražníků. Zhotoví se základy nových technologických domků, postaví se nový 
technologický domek, ve kterém bude již v předstihu osazena technologie PZS. V domku se ukončí nové 
kabely a provede se napojení elektrické přípojky. Provedou se přípravné práce ve stavědlové ústředně, 
v dopravní kanceláři (DNO) a na objektu PSt2.  
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V etapě B:  
Vypne se stávající SZZ a provede se instalace nového SW. Provede se aktivace nového zařízení včetně 
zapracování do navazujících systémů (SZZ, TZZ, diagnostika). Propojí se nová kabelizace se stávajícími 
okruhy, zhotoví se napojení telefonních objektů na stávající sdělovací kabelizaci. Po dokončení montážních 
prací se přejezdová zabezpečovací zařízení oživí a zapnou do provozu. V návaznosti na to se demontují 
výstražné kříže.  
V etapě C:  
Dojde ke snesení železničního svršku, odtěžení štěrkového lože. Poté dojde k přestavbě propustku 
u přejezdu P514 (ev. km 44,858) – SO 41. Po usazení nového propustku bude propustek zasypán.  
Bude následovat úprava odvodnění pomocí příkopových tvárnic.  
Dále bude provedeno zřízení železničního spodku, které vyšlo z provedeného geotechnického průzkumu. 
Bude zřízena konstrukce pražcového podloží a v místě u přejezdu a propustku bude zřízena zesílená 
konstrukce pražcového podloží. Dále bude provedeno kolejové lože a na něj bude navazovat pokládka 
železničního svršku. Konečnou fází bude provedení směrové a výškové úpravy koleje. Poté bude zhotovena 
konstrukce pozemní komunikace vedoucí přes přejezd. Provedou se dokončovací práce a práce na 
demontážích, které nebyly provedené v předchozích etapách. 
 
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “správní řád“), zahájeno správní řízení.  

Drážní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona  

oznamuje 

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi a dotčeným orgánům, zahájení společného územního a stavebního 
řízení ve výše uvedené věci. Protože jsou mu dostatečně známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští 
podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, 
nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být 
uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě. Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, může 
uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek. 

Drážní úřad posoudí námitky na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje 
rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si Drážní úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; 
to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. 

Do podkladů žádosti o společné povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu na v záhlaví uvedené adrese. 

Drážní úřad poučuje účastníky řízení o tom, že se na předmětné řízení vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, v platném znění, (dále jen „zákon o urychlení výstavby“). Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení 
výstavby se oznámení o řízení doručuje postupem podle stavebního zákona.  
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Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a 
dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.  

 
 
 
 
 

Ing. František Kuška  
                                                                                      ředitel územního odboru Plzeň 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se 
považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………….……..    Sejmuto dne: …………………………………. 
 

Razítko a podpis orgánu, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení dotčeným orgánům: 
 Městský úřad Mirovice, Masarykovo náměstí  38,  398 06  Mirovice 
 Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3,  397 19  Písek 
 Obecní úřad Horosedly,  398 04  Horosedly 38 
 Obecní úřad Nerestce,  398 04  Dolní Nerestce 46 
 
Rozdělovník 
 
Účastníci řízení: 

- podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
 ATE, s.r.o.; Wolkerova 2425/14,  350 02  Cheb 
 České dráhy, a.s.; RSM Praha, Prvního pluku 81/2a,  130 00  Praha 3 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Olšanská 2681/6,  130 00  Praha 3 – Žižkov 
 ČEVAK a.s., Severní 2264/8,  370 10  České Budějovice 3 
 E.ON Distribuce, a.s.; F. A. Gerstnera 2151/6,  370 01  České Budějovice 
 Město Mirovice, Masarykovo náměstí 38,  398 06  Mirovice 
 Obec Horosedly,  398 04  Horosedly 21 
 Obec Nerestce,  398 04  Nerestce – Dolní Nerestce 46 
 Povodí Vltavy, státní podnik; závod Horní Vltava, Litvínovická 5,  370 01  České Budějovice 
 Správa železnic, státní organizace; Stavební správa západ, Sokolovská 278,  190 00  Praha 9 

- podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí 

k.ú. Mirovice 
p.č. 153/1, 154/1, 234/1, 237/10, 237/11, 248/15, st. 337/1, p.č. 854/1, 855/1, 1160, 1170, 1171,  

k.ú. Horosedly 
p.č. 78, 185/2, 1447/2, 1448, 1455, 1456, 1457, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1523, 1524, 1525, 1526, 
1527, 1528, 1533, 1534, 1535, 1538, 1542, 1544, 1545, 1547, 1548, 1549, 1552, 1553, 1595, 

k.ú. Dolní Nerestce 
p.č. 477, 497, 498, 500, 501, 510, 511, 512,  

k.ú. Horní Nerestce 
p.č. 74/1, 75/1, 75/2, 75/24, 75/27, 75/28, 75/39, 78/1. 
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Dotčené orgány: 
 HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Písek, Vrcovická 2223,  397 01  Písek 
 KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25,  370 71  České Budějovice 
 Městský úřad Mirovice, Masarykovo náměstí  38,  398 06  Mirovice 
 Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3,  397 19  Písek 
 Obecní úřad Horosedly,  398 04  Horosedly 38 
 Obecní úřad Nerestce,  398 04  Dolní Nerestce 46 
 Policie ČR – KŘP jihočeského kraje, ÚO-DI Písek, Na Výstavišti 377,  397 01  Písek 
 
Na vědomí: 
 Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství v Plzni, Sušická 23,  326 00  Plzeň 
 
Spis 
 
 
 
 
 
 

 


		2020-02-04T13:16:34+0000
	Not specified




