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

Sp. Zn.: MO-SDO0348/19-6/Vb V Olomouci dne 12. února  2020 
Č. j.: DUCR-3388/20/Vb Telefon: +420 972 741 315 (linka 333) 
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. E-mail: vlachova@ducr.cz 
 

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í  S T A V E B N Í H O  
Ř Í Z E N Í  V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 17. 
července 2019 žádost stavebníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ:70994234 (Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ:70994234 – změna názvu vlastníka stavby k 1. 1. 2020) 
v zastoupení: SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČ: 44960417 a Ing. 
Pavlíny Činčurové, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IČ: 76209563, o vydání stavebního povolení 
pro stavbu dráhy: 

      
“Elektrifikace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa“ 

 
v rozsahu: 
PS 01-28-01 Žst. Brno-Horní Heršpice, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení 
PS 03-28-01 Žst. Střelice, staniční zabezpečovací zařízení 
                     část A, žst. Střelice, definitivní SZZ  
                     část B, žst. Střelice, provizorní SZZ  
                     část C, žst. Střelice, klimatizace technologických místností  
                     část D, žst. Střelice, návěstní krakorce  
                     část E, žst. Střelice, úprava AVV 
PS 02-28-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťové zabezpečovací zařízení 
                     část A, Brno-Horní Heršpice - Střelice, definitivní TZZ 
                     část B, Brno-Horní Heršpice - Střelice, provizorní TZZ 
                     část C, Brno-Horní Heršpice - Střelice, návěstní lávka 
                     část D, Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava AVV 
PS 04-28-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 
PS 03-14-01 Žst. Střelice, místní kabelizace 
PS 02-14-02.1A Zastávka Brno-Starý Lískovec, rozhlasové zařízení 
PS 02-14-02.1B Zastávka Brno-Starý Lískovec, objekt TS a SpS klimatizace 
PS 02-14-03.1A Zastávka Ostopovice, rozhlasové zařízení 
PS 02-14-03.1B Zastávka Ostopovice, objekt TS a SpS klimatizace 
PS 02-14-04.1A Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení 
PS 02-14-04.1B Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení - objekt TS a SpS klimatizace 
PS 02-14-05.1A Zastávka Střelice dolní, rozhlasové zařízení 
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PS 02-14-05.1B Zastávka Střelice dolní , objekt TS a SpS klimatizace 
PS 03-14-07 Žst. Střelice, rozhlasové zařízení 
PS 03-14-03 Žst. Střelice, telefonní zapojovač 
PS 90-14-03.1 Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Brno - Střelice 
PS 03-14-05.1 Žst. Střelice, EZS 
PS 03-14-05.2 Zastávka Brno-Starý Lískovec, EZS 
PS 03-14-05.3 Zastávka Ostopovice, EZS 
PS 03-14-05.4 Zastávka Troubsko, EZS 
PS 03-14-05.5 Zastávka Střelice dolní, EZS 
PS 02-14-01.1 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťový kabel 
PS 90-14-02.1 Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Brno - Střelice 
PS 02-14-02.3 Zastávka Brno-Starý Lískovec, informační zařízení 
PS 02-14-03.3 Zastávka Ostopovice,  informační zařízení 
PS 02-14-04.3 Zastávka Troubsko,  informační zařízení 
PS 02-14-05.3 Zastávka Střelice dolní,  informační zařízení 
PS 03-14-09 Žst. Střelice, informační zařízení 
PS 03-14-10 Žst. Střelice, MRTS 
PS 90-14-05.1 Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Brno - Střelice 
PS 90-14-07.1 Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Brno - Střelice 
PS 03-14-02 Žst. Střelice, sdělovací zařízení  
PS 03-14-06 Žst. Střelice ATÚ 
PS 02-14-02.2 Zastávka Brno-Starý Lískovec, kamerový systém 
PS 02-14-03.2 Zastávka Ostopovice, kamerový systém 
PS 02-14-04.2 Zastávka Troubsko, kamerový systém 
PS 02-14-05.2 Zastávka Střelice dolní, kamerový systém 
PS 03-14-08 Žst. Střelice, kamerový systém 
PS 90-14-10.1 ED Brno, doplnění řídícího systému žel. infrastruktury, část Brno - Střelice 
PS 01-05-01 Žst. Brno-Horní Heršpice, doplnění DŘT 
PS 03-05-01 Žst. Střelice, zařízení DŘT 
PS 90-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED  Brno 
PS 20-09-01 Doplnění technologie TNS Modřice 
PS 03-07-01 Žst. Střelice, rozvodna nn 
PS 03-13-03 Žst. Střelice, úprava TS 22/0,4 kV 
PS 03-13-01 Žst. Střelice, TS 25/0,4 kV pro ZZ 
PS 01-05-11 Žst. Brno-Horní Heršpice, dálkové ovládání žel.infrastruktury 
PS 03-05-11 Žst. Střelice, dálkové ovládání žel.infrastruktury 
 
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční svršek 
SO 03-17-01 Žst. Střelice, železniční svršek 
SO 04-17-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek 
SO 90-17-01.1 Výstroj trati 
SO 02-16-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční spodek 
SO 02-16-01.1 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,302 
SO 03-16-01 Žst. Střelice, železniční spodek 
SO 04-16-01.1 T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek 
SO 04-16-03 T.ú. Střelice - Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, vpravo 
SO 02-16-02 Zastávka Brno-Starý Lískovec, nástupiště 
SO 02-16-03 Zastávka Ostopovice, nástupiště 
SO 02-16-04 Zastávka Troubsko, nástupiště 
SO 02-16-05 Zastávka Střelice dolní, nástupiště 
SO 03-16-02 Žst. Střelice, nástupiště 
SO 02-17-02 Úprava přejezdu v km 150,262 
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SO 02-17-03 Úprava přejezdu v km 149,238 
SO 02-17-04 Úprava přejezdu v km 146,076 
SO 03-17-02 Úprava přejezdu v km 143,035 
SO 02-19-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,379 
SO 02-19-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,000 
SO 02-19-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 149,634 - podchod 
SO 02-19-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,622 
SO 02-19-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 - ochranné sítě 
SO 02-19-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 148,450 
SO 02-19-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995 
SO 02-19-08 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,740 
SO 02-19-09 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 146,671 
SO 02-19-10 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 145,728 
SO 02-19-11 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 145,595 
SO 02-19-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, silniční nadjezd v km 144,250 - ochranné sítě 
SO 02-19-13 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,977 
SO 02-19-14 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,550 
SO 02-19-15 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 143,446 
SO 02-19-16 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava zárubní zdi vlevo km 150,5 - 150,9 
SO 02-19-17 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vpravo 
SO 02-19-18 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vlevo 
SO 03-19-01 Žst. Střelice, propustek v km 142,794 
SO 03-19-02 Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod  
SO 03-19-02.1 Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod  
SO 03-19-02.2 Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod - výtahy 
SO 03-19-03 Žst. Střelice, lávka pro pěší v km 142,280  
SO 03-19-04 Žst. Střelice, rekonstrukce opěrné zdi v km 0,350 - 0,950 
SO 04-19-01 T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 0,910 
SO 02-10-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů 
SO 03-10-01 Žst. Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů 
SO 03-06-23 Žst. Střelice, osvětlení nadchodové lávky 
SO 03-06-24 Žst. Střelice, úprava osvětlení vlečky ČEPRO 
SO 02-21-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, plynovody 
SO 03-21-03 Žst. Střelice, plynovody 
SO 03-18-01 Žst. Střelice, chodník k nadchodové lávce 
SO 03-15-05 Žst. Střelice, kabelovod 
SO 02-33-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, PHS 
SO 03-33-02 Žst. Střelice, PHS 
SO 03-15-01 Žst. Střelice, technologická budova 
SO 03-15-01.1 Žst. Střelice, technologická budova, demolice 
SO 03-15-02 Źst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 02-15-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, přístřešky pro cestující 
SO 02-15-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zastřešení VO podchodu 
SO 03-15-03 Žst. Střelice, zastřešení VO podchodu 
SO 03-15-04 Žst. Střelice, přístřešky pro cestující 
SO 02-01-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, trakční vedení 
SO 03-01-01 Žst. Střelice, trakční vedení 
SO 03-01-04 Žst. Střelice, připojení TR ZZ na TV  
SO 03-06-06 Žst. Střelice, EOV 
SO 02-06-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, přípojka nn 
SO 02-06-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, kabelové rozvody a         
osvětlení 
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SO 02-06-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, přípojka nn 
SO 02-06-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, kabelové rozvody a osvětlení  
                     Část A, kabelové rozvody a osvětlení 
SO 02-06-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, úprava napájení 
SO 02-06-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, kabelové rozvody a osvětlení 
SO 02-06-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Střelice dolní, kabelové rozvody a osvětlení 
SO 02-06-09 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 150,262 
SO 02-06-10 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 149,238 
SO 02-06-11 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 146,076 
SO 02-06-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, doplnění DOÚO  
SO 03-06-01 Žst. Střelice, úprava kabelových rozvodů 
SO 03-06-02 Žst. Střelice, přeložky kabelových rozvodů 
SO 03-06-03 Žst. Střelice, venkovní osvětlení 
SO 03-06-04 Žst. Střelice, DOÚO 
SO 03-06-05 Žst. Střelice, osvětlení podchodu a nástupiště 
SO 01-01-02 Žst. Brno-Horní Heršpice, ukolejnění 
SO 02-01-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ukolejnění 
SO 03-01-02 Žst. Střelice, ukolejnění 
SO 03-06-08 Žst. Střelice, uzemnění technologické budovy 
SO 03-06-09 Žst. Střelice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 
      

Umístění stavby: 
Na pozemcích: 
v k.ú. Horní Heršpice, obec Brno, okres Brno-město  
p.č. 1121/2 (orná půda) 1997/15, 1997/2, 1997/5, 1998/10 (ostatní plocha-dráha) 1997/6, 1997/4,  
1997/7, 1997/9, 1997/10 (ostatní plocha-ostatní komunikace)  
v k.ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město 
p.č. 975/1, 975/13, 1020 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 976 (ostatní 
plocha-dráha) 977/1, 978, 979/45 (ostatní plocha-jiná plocha) 979/44 (zahrada) 979/46, 979/7 
(ovocný sad) 1067/5 (ostatní plocha-ostatní komunikace)  
v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město 
p.č. 1757/120, 1757/34 (ovocný sad) 1885/1 (ostatní plocha-dráha) 1887, 1895/1, 1895/2, 1901 
(ostatní plocha-jiná plocha) 1889, 1897 (zastavěná plocha a nádvoří) 1900 (orná půda) 
v k.ú. Ostopovice, obec Ostopovice, okres Brno-venkov 
1516/1, 1516/2 (ostatní plocha-dráha) 1638/10, 1638/8 (ostatní plocha-silnice) 578/5, 1514 (vodní 
plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené)  1638/11(ostatní plocha-ostatní komunikace) 
v k.ú. Bosonohy, obec Brno, okres Brno-město 
p.č.3548 (ostatní plocha-dráha) 
v k.ú Troubsko, obec Troubsko, okres Brno-venkov 
p.č. 1491/1, 1502 (ostatní plocha-silnice) 1530(zastavěná plocha – nádvoří) 1532 (ostatní plocha-
dráha) 
v k.ú. střelice u Brna, obec Střelice, okres Brno-venkov 
5822, 5823 (lesní pozemek) 5899 (orná půda) 7538, 7549/1, 3466/15, 3466/21, 3472 (ostatní 
plocha-silnice) 964/1, 2827, 7549/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 3441/10, 3441/11, 3457, 
3461, 7540 (ostatní plocha-jiná plocha) 2824, 2825, 2826, 3458, 3451, 3442, 3443, 3452, 3453, 
3454, 3459 (zastavěná plocha a nádvoří) 3367, 3424, 3441/1, 3441/16, 3441/17, 3441/30, 3441/31, 
3441/33, 3441/4, 3445, 3446/1 (ostatní plocha-dráha) 

 

Popis stavby: 
Předmětná stavba je umístěna na celostátní neelektrifikované trati Brno – Jihlava, projektová 
dokumentace řeší 1. etapu stavby „ Elektrifikace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“ v traťovém 
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úseku Brno–Horní Heršpice – Střelice. Trať v úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice je dvojkolejná, 
rozsah úprav je navržen v  žkm od 141,849 do žkm 151,385, celková délka rekonstruovaného úseku 
je 9,5 km. Dále se kolejové úpravy dotknou traťového úseku Střelice – Okříšky a to v žkm od 0,797 
do žkm 1,141. V žst. Střelice výměnovým stykem spojkové výhybky č.23 dochází ke změně 
staničení žkm 141,848 trati Hrušovany nad Jevišovkou - Brno = žkm 0,797 trati Střelice - Okříšky.  
       Předložená projektová dokumentace řeší zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukci železničního 
svršku a sanaci železničního spodku, rekonstrukci mostních objektů, vybudování protihlukových 
stěn, elektrifikaci střídavou soustavou 25 kH, 50 Hz, modernizaci silnoproudého, zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení, rekonstrukci zastávek Troubsko a Střelice Dolní, vybudování nových 
zastávek Brno-Starý Lískovec a Ostopovice, rekonstrukci žst. Střelice. 
 
PS 01-28-01 Žst. Brno-Horní Heršpice, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení 
Ve stanici Brno-Horní Heršpice bude ponecháno v činnosti stávající SZZ na které bude navázáno 
nově vybudované TZZ v mezistaničním úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice. Budou upraveny 
polohy vjezdových návěstidel a kolejové obvody s ohledem na nové trakční dělení na záhlaví 
stanice Brno-Horní Heršpice. Veškeré úpravy se provedou ve stavědlové ústředně. 
 
PS 02-28-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 03-28-01 Žst. Střelice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 03-14-01 Žst. Střelice, místní kabelizace 
V žst. Střelice se vybuduje nové elektrické staniční zabezpečovací zařízení na které se naváže nově 
vybudované TZZ v mezistaničním úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice.  
V železniční stanici Střelice bude provedena nová místní kabelizace, kabely budou ukončeny 
v nové technologické budově ve sdělovací místnosti. Bude provedeno propojení se stávající 
výpravní budovou jak metalickým, tak místním optickým kabelem. Místním optickým kabelem 
budou zapojeny trafostanice pro EOV a reléový domek přejezdového zabezpečovacího zařízení. 
 
PS 02-14-02.1 Zastávka Brno-Starý Lískovec, rozhlasové zařízení 
PS 02-14-03.1 Zastávka Ostopovice, rozhlasové zařízení 
PS 02-14-04.1 Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení 
Na zastávkách bude zřízeno nové rozhlasové zařízení pro cestující. Rozhlasové digitální ústředny 
budou umístěny v technologických domcích a budou ovládány z informačního serveru na RDP 
Brno hl.n. a lokálně bude možné ovládat ze žst. Střelice.  
 
PS 03-14-04 Žst. Střelice, ASHS 
V nové technologické budově v žst. Střelice bude ve stavědlové ústředně a v místnosti zdrojů ZZ 
vybudován autonomní samohasící systém, který umožní v případě požáru bezpečné uhašení požáru.  
 
PS 03-14-05.1 Žst. Střelice, EZS 
PS 03-14-05.2 Zastávka Brno – Starý Lískovec, EZS 
PS 03-14-05.3 Zastávka Ostopovice, EZS 
PS 03-14-05.4 Zastávka Troubsko, EZS 
PS 03-14-05.5 Zastávka Střelice dolní, EZS 
V žst. Střelice, v zastávkách Brno-Starý Lískovec, Ostopovice, Troubsko, Střelice-dolní bude 
vybudován v technologických domcích nový elektronický zabezpečovací systém. Hlavní ústředna 
bude umístěna ve sdělovací místnosti, kde bude napojena na přenosový systém a bude se přenášet 
na vzdálené pracoviště. V rámci EZS se zapojí i opticko-kouřová čidla.  
 
PS 02-14-01.1 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, traťový kabel 
PS 90-14-02.1 Brno-Střelice, DOK 
Nový traťový kabel bude veden z navazujícího úseku v Brno-Horní Heršpice do žst. Střelice, kde 
bude ukončen v nové technologické budově ve sdělovací místnosti. Současně s traťovým kabelem 
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budou položeny dvě trubky HDPE, jedna pro optický kabel a druhá trubka jako rezerva. 
Z traťového kabelu budou provedeny výpichy do reléových domků přejezdových zabezpečovacích 
zařízení a na zastávkách do technologických domků. Hlavní kabelová trasa bude společná pro 
sdělovací a zabezpečovací kabely. 
 
PS 03-14-02.3 Zastávka Brno-Starý Lískovec, informační zařízení 
PS 03-14-03.3 Zastávka Ostopovice, informační zařízení 
PS 03-14-04.3 Zastávka Troubsko, informační zařízení 
PS 03-14-05.3 Zastávka Střelice dolní, informační zařízení 
PS 03-14-09 Žst. Střelice, informační zařízení 
V rámci těchto PS bude v zastávkách a v žst. Střelice vybudováno kompletně nové informační 
zařízení pro cestující.  
 
PS 03-14-10 Žst. Střelice, MRTS 
V žst. Střelice je stávající analogová radiostanice MRS. Stávající základnová stanice bude 
vyměněna za novou v IP provedení, zároveň bude základnová stanice přemístěna do nově 
adaptované dopravní kanceláře a ovládání bude implementováno do nového IP zapojovače.  
 
PS 03-14-02.2 Zastávka Brno-Starý Lískovec, kamerový systém 
PS 03-14-03.2 Zastávka Ostopovice, kamerový systém 
PS 03-14-04.2 Zastávka Troubsko, kamerový systém 
PS 03-14-05.2 Zastávka Střelice dolní, kamerový systém 
PS 03-14-08 Žst. Střelice, kamerový systém 
V zastávkách i v stanici bude nový kamerový systém pro sledování nástupištních hran a podchodu 
pro cestující. Technologie pro kamerový systém bude umístěna v technologickém domku ve 
sdělovací místnosti. 
 
PS 01-05-01 Žst.Brno-Horní Heršpice, doplnění DŘT 
PS 03-0501 Žst.Střelice, zařízení DŘT 
PS 90-05-01 Doplnění DŘT a řídícího systému na ED Brno 
Nová dispečerská řídící technika bude umístěna v nové technologické místnosti. Cílem doplnění 
řídícího systému na ED Brno je vybudování ústředního dálkového řízení technologických objektů 
stavby s telemechanickým zařízením a integrace ústředního dálkového řízení technologických 
objektů stavby do systému dispečerského řízení na ED Brno. 
 
PS 20-09-01 Doplnění technologie TNS Modřice 
Předmětem tohoto provozního souboru je revize a kontrola ochran napaječových vývodů a ověření 
napájení úseku Brno – Zastávka u Brna při vypnutí NS Modřice. 
 
PS 03-07-01 Žst.Střelice, rozvodna nn 
V rámci tohoto PS bude realizováno technologické zařízení nové rozvodny nízkého napětí, které 
bude instalováno do samostatné místnosti v nové technologické budově. Rozvodna nn bude tvořit 
hlavní energocentrum v železniční stanici. Na rozvodnu nn se připojí všechny stávající i nové 
elektrické odběry ve stanici. 
 
PS 03-13-03 Žst.Střelice, úprava TS 22/0,4 kV 
V žst. Střelice bude v rámci tohoto objektu vybudována nová trafostanice 22/0,4kV pro napájení 
zab. zař. a veškerých ostatních odběrů stanice. Trafostanice bude umístěna v nové technologické 
budově a bude napojena kabelovou smyčkou VN na distribuční síť E.ON. Součástí tohoto objektu 
je rovněž zařízení pro přenos spotřeby elektrické energie na CED SŽE Hradec králové ( systém 
monitoringu spotřeby elektrické energie – RAMEZ) – hlavní měření ze sítě E.ON.  
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PS 03-13-01 Žst.Střelice, TS 25/0,4 kV pro ZZ 
V žkm 142,773 bude pro potřeby napájení zabezpečovacího zařízení umístěna kiosková trafostanice 
TR-ZZ napájená z trakčního vedení.  
 
PS 01-05-11 Žst. Brno-Horní Heršpice, dálkové ovládání žel.infrastruktury 
V zastávkách Starý Lískovec, Ostopovice, Troubsko a Střelice dolní vybudován systém dálkové 
diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty, které budou integrovány na 
stávající InK v PTO Brno-Horní Heršpice. Zastávky Starý Lískovec, Ostopovice, Troubsko, Střelice 
dolní a trafostanice Brno-Horní Heršpice budou dálkově ovládány ze stanice Brno hl.n. 
 
PS 03-05-11 Žst.Střelice, dálkové ovládání žel.infrastruktury 
V železniční stanice Střelice bude vybudován systém dálkové diagnostiky technologických systémů 
železniční dopravní cesty. Ve stanici bude umístěn nový rozvaděč dálkové diagnostiky RDD a 
integrační koncentrátor, do kterého budou stažena komunikačně stažena data z vybraných nově 
budovaných technologií. Stanice Střelice bude dálkově ovládána z Brno hl.n. Ve stanici Střelice 
v dopravní kanceláři bude nové klientské pracoviště DDTS, ze kterého bude umožněno ovládat 
vybrané technologické systémy.  
 
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, železniční svršek 
Obsahem tohoto objektu je rekonstrukce traťových kolejí mezistaničního úseku Střelice-Brno Horní 
Heršpice, která umožní zvýšení traťové rychlosti. Rozsah rekonstrukce je od km 143,550 do km 
151,385 v celkové délce 7 835mm.  
 
SO 03-17-01 Žst. Střelice, železniční svršek 
Návrh uvažuje se zřízením nového svršku tv.49E1 na betonových pražcích B91S/2 
s bezpodkladnicovým pružným upevněním v kolejích č. 1,2,3,5,7,9. Součástí rekonstrukce žel. 
svršku je snesení kolejí č. 1,2,3,5,7,9,11,13a a části koleje č.17 v prostoru před přejezdem 
k zarážedlu. Nově bude kolej č.17 ukončena kolejnicovým zarážedlem v km 142,992, výhybka č. 
16 do koleje č. 11 bude vyjmuta a nahrazena kolejovým polem. 
 
SO 04-17-01.1 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční svršek 
Rozsah úprav železničního svršku je vymezen v km 0,797-1,344,. Tra´tový úsek bude připraven na 
zdvojkolejnění v celém úseku. Napojení traťových kolejí v 1. etapě bude provedeno propojením 
koleje č.2 směrovou a výškovou úpravou v délce 50m. 
 
SO 90-17-01.1.Výstroj trati 
Stavební objekt řeší umístění prvků výstroje trati v souladu s předpisy. 
 
SO 02-16-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, železniční spodek 
Stavení objekt začíná v žkm 143,550 a končí v žkm 150,385. Předmětem tohoto objektu je 
konstrukce pražcového podloží a odvodnění traťových kolejí č. 1 a 2.  
 
SO 02-16-01.1 T.ú Brno-horní Heršpice – Střelice, propustek v km 149,302 
Propustek o jednom otvoru převádí železniční trať přes odvodňovací příkop. Nosnou konstrukci 
tvoří železobetonové prefabrikované trouby DN1000. Ukončení je tvořeno ŽB čelní zídkou na 
vtoku a prefabrikátem se šikmým čelem na výtoku. Na vtokové i výtokové straně je uvažováno 
s odlážděním přilehlých svahů lomovým kamenem do betonového lože.  
 
SO 03-16-01 Žst. Střelice, železniční spodek 
Bude rekonstruován železniční spodek v kolejích č. 1,2,3,5, a 7 včetně navazujících úseků směrem 
do trati. Současně bude zřízeno odvodnění koleje č. 1,2,3,5,7 a 9 a bude zřízena zesílená konstrukce 
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pražcového podloží v místě žel. přejezdu a podchodu. V rámci rekonstrukce žel. spodku bude 
částečně zdemolována stávající nakládací rampa, která bude nahrazena zakládkovou plochou. 
 
SO 04-16-01.1 T.ú. Střelice – Tetčice, železniční spodek 
Obsahem tohoto objektu je zřízení části zemního tělesa pro dvojkolejnou trať, spočívající 
v přisypávce tělesa a rozšíření zářezů pro druhou kolej, dále objekt řeší odvodnění. Budou zřízeny i 
chráničky kabelových podchodů a to překlopem, trouby budou obetonovány a zasypány zhutněným 
zásypem. 
 
SO 04-16-03 T.ú. Střelice – Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690 vpravo 
Vzhledem na zdvoukolejnění tratě je nutné provést rozšíření zemního tělesa v niveletě pláně tělesa 
železničního spodku. Je nutné odtěžení svahu zářezu cca 7 – 8,0m od stávající osy koleje 
přesvahování zemního svahu zářezu s lokálním stabilizováním svahu zářezu zemními kotevními 
hřeby.  
 
SO 02-16-02 Zastávka Brno-Starý Lískovec, nástupiště 
V zastávce Brno-Starý Lískovec je řešeno stavební a konstrukční uspořádání nástupišť, bude 
vybudováno jedno ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2 se začátkem nástupiště v km 149,693 
až 149,913 celková délak nástupiště je 220m šířka 6,6m hrana nástupiště nad temenem přilehlé 
kolejnice 550mm. K přístupu na nástupiště bude sloužit podchod a přístupový chodník. Na 
nástupištích budou zhotoveny varovné a vodící pásy pro orientaci slabozrakých a nevidomých a 
tabule orientačního systému.  
 
SO 02-16-03 Zastávka Ostopovice, nástupiště 
Zastávka je zcela nově navržena, nástupní hrany jsou navrženy ve vzdálenosti 1,67m od osy 
přilehlé koleje ve výšce 550mm nad temenem kolejnice. Každé nástupiště je zrealizováno jako 
jednostranné v délce 170,0m šířka nástupiště 2,60m.  
 
SO 02-16-04 Zastávka Troubsko, nástupiště 
V zastávce Troubsko je řešeno stavební a konstrukční uspořádání nástupišť, budou vybudována dvě 
vnější nástupiště u koleje č. 1 a 2. Délka nástupišť je 170m šířka 2,72m hrana nástupiště je 550mm 
nad temenem přilehlé kolejnice. Na nástupištích budou zhotoveny varovné a vodící pásy pro 
orientaci slabozrakých a nevidomých a tabule orientačního systému.  
 
SO 02-16-05 Zastávka Střelice dolní, nástupiště 
V rámci rekonstrukce je navrženo vybudování jednoho vnějšího a jednoho ostrovního nástupiště 
v délce 170m u koleje č. 1 a 2, v délce 185m u koleje č. 3. Nástupištní hrana je ve vzdálenosti 
1,67m od osy přilehlé koleje s výškou nástupní hrany 550mm nad temenem kolejnice. Přístup na 
ostrovní nástupiště je umožněn podchodem z čela nástupiště. Přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace je zabezpečen pomocí výtahů. Přístup na vnější nástupiště je navržen pomocí 
skloněných chodníků pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve stanici je 
navržený orientační systém, nástupiště a zpevněné plochy budou opatřeny varovnými, vodícími a 
bezpečnostními liniemi pro orientaci slabozrakých a nevidomých. 
 
SO 02-17-02 Úprava přejezdu v km 150,262 
Šířka vozovky je navržena 5,0m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5m přejezdová komunikace je 
celopryžová. Odvodnění komunikace odvodněna do terénu, na straně k zahrádkám bude osazen 
odvodňovací žlab. 
 
 
 
 



 

9 / 20 

SO 02-17-03 Úprava přejezdu v km 149,238 
Šířka vozovky je navržena 6,0m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5m přejezdová konstrukce je 
celopryžová. Odvodnění komunikace na straně blíže ke Starému Lískovci bude odvodněna do 
terénu a do stávajících vpustí. Na straně k ul. Martina Ševčíka bude osazen odvodňovací žlab. 
 
SO 03-17-02 Úprava přejezdu v km 146,076 
Šířka vozovky je 6,5m, na východní straně ke komunikaci přiléhá chodník šířky 2m ze zámkové 
dlažby. Chodník bude sloužit i jako přístup na nástupiště zast. Troubsko a bude opatřen signálními a 
varovnými pásy. Přejezdová konstrukce je celopryžová, niveleta komunikace je na přejezdu 
zvýšena o 0,7m. Odvodnění komunikace – na obě strany přejezdu budou osazeny odvodňovací 
žlaby, po stranách komunikace budou osazeny uliční vpusti, odvodnění je napojeno do šachet 
svodného potrubí. 
 
SO 03-17-02 Úprava přejezdu v km 143,035 
Šířka přejezdu je 8,4m chodník pro chodce bude odsazen od komunikace, šířka přechodu bude 
3,6m. Úprava komunikace se napojí na příčný odvodňovací žlábek po levé straně koleje č.2, který 
se nahradí novým žlábkem celkové délky 10,75m. V prostoru demontované koleje č.4 dojde 
k vytvoření zpevněného vjezdu, který umožní napojení na stávající panelovou komunikaci. 
 
SO 02-19-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, propustek v km 150,379 
Je navržena přestavba stávajícího propustku tvořeného plochou klenbou na propustek ze 
železobetonu tvořený z uzavřených rámových prefabrikátů.    
 
SO 02-19-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, propustek v km 150,000 
Nové řešení převáděných kolejí předpokládá odsun koleje č. 1 mimo stávající železniční těleso. Je 
navržena přestavba cihelné klenby na trubní propustek z železobetonových trub. 
 
SO 02-19-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, most v km 149,634 – podchod 
Z důvodu vybudování nové zastávky Starý Lískovec, bude zřízen nový podchod pro cestující. Jedná 
se o mimoúrovňový a bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště. Před každým vstupem do 
podchodu je navržen prefabrikovaný odvodňovací žlab. Je navržena jedna sběrná jímka. Podchod 
bude vybaven elektroinstalací a osvětlením. 
 
SO 02-19-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, propustek v km 149,622 
Klenbový propustek o jednom otvoru převádí dvoukolejnou železniční trať přes občasný vodní tok 
– odvodňovací příkop. Rekonstrukce zahrnuje přestavbu stávajícího klenbového propustku na 
trubní propustek  DN 1400 se šikmými čely. 
 
SO 02-19-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 – ochranné 
sítě 
Jedná se o dálniční nadjezd nad železniční tratí. Protože dochází k elektrifikaci železniční trati pod 
mostem, je nutno realizovat ochranu proti dotyku.  
 
SO 02-19-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, most v km 148,450 
Most o jednom otvoru převádí 2 koleje přes silnici III/15270 v mezistaničním úseku Brno-Horní 
Heršpice – Střelice. Bude provedena sanace spodní stavby a křídel, PKO spodních pásnic nosníků a 
zábradlí, nová izolace nosné konstrukce. V místě přechodu do trati jsou navrženy římsové zídky 
v nezbytně nutné délce osazeny zábradlím. 
 
SO 02-19-07 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, most v km 147,995 
Rekonstrukce mostního objektu zahrne výstavbu nových římsových zídek, novou izolaci včetně 
odvodnění, sanaci betonových ploch a cihelného zdiva. Rozšíření VMP bude provedeno římsovými 
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zídkami ukotvenými do poprsní zdi. Vpravo ve směru staničení bude umístěna na římse 
protihluková stěna, vlevo bude nové zábradlí. Voda bude odvedena drenáží za křídla na svah. 
Vyústění drenáže bude provedeno v místě odláždění za křídly.  
 
SO 02-19-08 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, most v km 147,740 
Bude provedena přestavba původního mostu na nový přes místní komunikaci a nově taky chodník 
pro pěší. Násypové těleso je zachyceno rovnoběžnými svahovými křidly a svahovými křídly 
s patními gabionovými zídkami. 
 
SO 02-19-09 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, propustek v km 146,671 
Původní objekt bude vybourán a bude nahrazen uzavřenou monolitickou železobetonovou rámovou 
konstrukcí. Ukončení je pomocí rovnoběžných křídel.  
 
SO 02-19-10 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, most v km 145,728 
Na stávající spodní stavbě budou provedeny nové ŽB desky uložené na stávajících opěrách pomocí 
vrubových kloubů. Stávající spodní stavba bude sanována. 
 
SO 02-19-11 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, propustek v km 145,595 
Propustek bude přestavěn na trubní ze železobetonových patkových trub. Na vtoku i výtoku bude 
ukončen odlážděním. 
 
SO 02-19-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, silniční nadjezd v km 144,250-ochranné sítě 
Na mostním objektu budou doplněny ochranné sítě, jako ochrana před nebezpečným dotykem 
s nově budovaným trakčním vedením. 
 
SO 02-19-13 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, propustek v km 143,977 
Původní objekt bude částečně vybourán a kompletně přestavěn na trubní propustek ze 
železobetonových patkových trub s kruhovým otvorem. Prostor mezi opěrami a troubami bude 
vyplněn betonem. Ukončení bude realizováno typovými zešikmenými trubními prefabrikáty. Vtok i 
výtok bude předlážděn s ukončením betonovými prahy. 
 
SO 02-19-14 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, propustek v km 143, 550 
Je navržena sanace objektu v podobě náhrady poškozených cihel, přezdění části spodní stavby. 
Pročištění a vyplnění trhlin ve spárách a zdivu, přespárování v nutném rozsahu. Stávající výtokové 
čelo bude opatřeno novými ŽB římsami a úhelníkovým zábradlím.  
 
SO 02-19-15 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, most v km 143,446 
Je navržena sanace stávajícího objektu přespárováním cihelného a kamenného zdiva. Čelo bude 
odlážděno lomovým kamenem do betonového lože. Římsa bude osazena zábradlím. 
 
SO 02-19-16 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, úprava zárubní zdi vlevo v km 150,5-150,9 
Navrhuje se sanace zárubní zdi, které zahrnuje odstranění zeminy z líce zdi, odstranění náletových 
dřevin nad korunou zdi a vrstvy zeminy z skládky, vyčištění drenážních otvorů a osazení ocelové 
výpažnice, očištění povrchu zdi vysokotlakým vodním paprskem, odstranění uvolněné malty ze 
spár a přespárování. V km 150,592 bude zeď rozebrána a opět vyzděna.  
 
 
SO 02-19-17 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vpravo 
SO 02-19-18 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostopovice vlevo 
Opěrná zeď se bude nacházet podél koleje č. 1, kde zajistí polohu nástupiště a zároveň umožní 
zřízení přístupové cesty prostřednictvím schodiště na nástupiště č.1. Vlastní konstrukce opěrné zdi 
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bude tvořena z betonových tvarovek propojených s geosyntetickou výztuží spolupůsobící se 
zeminou.  
 
SO 02-19-19 Žst. Střelice, propustek v km 142,794  
Je navržena pouze sanace poškozených částí a rekonstrukce hydroizolace s odvodněním. Terénní 
úpravy budou spočívat ve zpětných zásypech, svahováním výkopů a zmírnění svahu na rubu 
výtokové zídky. Provede se pročištění propustku a předláždění potřebných částí dlažby na vtoku, 
výtoku i v samotném propustku. 
 
SO 03-19-02 Žst. Střelice, most v km 142,680 – podchod 
V stanici Střelice bude vybudován nový podchod umožňující mimoúrovňový a bezbariérový přístup 
na ostrovní nástupiště. Nosná konstrukce podchodu je navržena jako uzavřený monolitický rám. 
Přístup do podchodu je pomocí přímých dvouramenných schodišť, bezbariérový přístup je zajištěn 
pomocí výtahů. 
 
SO 03-19-03 Žst. Střelice, lávka pro pěší v km 142,280 
Jedná se o ocelovou lávku s příhradovou konstrukcí s dolní mostovkou. U nové koleje č.2 dochází 
v celé délce zářezu k úpravě svahu, což celou lávku prodlužuje. 
 
SO 03-19-04 Žst. Střelice, rekonstrukce opěrné zdi v km 0,350 – 0,950 
Navrhuje se úprava zdi v závislosti na nové směrové a výškové úpravě přilehlé koleje, provede se 
izolace rubu zdi, voda bude svedena do trativodu, vyústění trativodu trubkou přes portál do 
vodoteče. Osadí se zábradlí a odláždí se zpětné svahové kužely. 
 
SO 04-19-01 T.ú. Střelice – Tetčice, propustek v km 0,910 
Je navržena výměna trub mimo konstrukci klenby a rozšíření propustku. Novou nosnou konstrukci 
budou tvořit železobetonové patkové trouby. Na vtoku bude konstrukce ukončena šikmým čelem. 
Na vtoku bude provedeno nové odláždění lomovým kamenem. 
 
SO 02-10-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů 
SO 03-10-01 Žst. Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů 
V těchto stavebních objektech se jedná o ochranu stávajícího dálkového kabelu do zprovoznění 
nové optické sítě a přenosového zařízení. Po zprovoznění nových spojů bude stávající dálkový 
kabel veden jako místní. 
 
SO 03-06-23 Žst. Střelice, osvětlení nadchodové lávky 
SO 03-06-24 Žst. Střelice, úprava osvětlení vlečky ČEPRO 
Předmětem těchto objektů je stanovení rozsahu požadavků na úpravy křížení venkovních vedení 
NN a kabelových vedení VN a NN mimodrážních vlastníků, které se dostanou do kolize 
s rekonstruovaným nově elektrizovaným kolejištěm. 
 
SO 03-18-01 Žst. Střelice, chodník k nadchodové lávce 
Stávající chodník k nadchodové lávce v km 142,480 bude demolovaný v rámci konstrukce nového 
zářezu v žst. Střelice. Začátek je na zpevněné ploše před výpravní budovou a končí u mostní římsy 
nadchodové lávky. 
 
SO 03-15-05 Žst. Střelice, kabelovod 
Kabelová trasa propojuje západní a východní část kolejiště v žst. Střelice. Na 1. nástupišti je 
kabelovod navržen v km 142,604-142,785 na 2. ostrovním nástupišti je navržen v km 142,876. 
Konstrukce kabelovodu bude tvořena plastovými multikanály a železobetonovými, případně 
plastovými kabelovými komorami. Kabelové šachty budou opatřeny uzamykatelnými vodotěsnými 
poklopy, stupadly, výstrojí – rošty s konzolami, sběrnými jímkami. Délka kabelovodu je 455 m. 
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SO 02-33-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, PHS 
Součástí tohoto objektu jsou protihlukové stěny č. 1 a 2. Stěna č. 1 se nachází v km 149,123 až 
149,727. Stěna č. 2 se nachází v km 147,448 až 148,371. 
 
SO 03-33-02 Žst. Střelice, PHS 
Součástí tohoto objektu jsou protihlukové stěny č. 3,4 a 5. Stěna č. 3 se nachází v km 143,501 až 
143,876. Stěna č. 4 se nachází v km 143,051 až 143,395. Stěna č. 5 se nachází v km 142,667 až 
142,997.  
 
SO 03-15-01 Žst. Střelice, technologická budova 
SO 03-15-01.1 Žst. Střelice, technologická budova, demolice 
Jedná se o novou technologickou budovu v žst. Střelice, pro příjezd k budově bude zřízena 
zpevněná plocha, odvodnění na okolní terén. Kanalizační stoka odvede dešťovou vodu od dvou 
dešťových svodů přípojkami do dešťové kanalizace.  
Budou demolovány tyto objekty: 
-stavba č.p. 186, strážní domek s dřevěnými přístřešky, dřevěným WC a oplocením 
-stavba č.p. 188, jednopodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou s přístavkem s pultovou 
střechou 
-budova č.p. 70, jednopodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou s přístavbou, součástí 
demolice je plot 
-stavědlo, zděný objekt s pultovou střechou, krytina plechová. 
 
SO 03-15-02 Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy  
Budou provedeny stavební úpravy výpravní budovy v žst. Střelice. V 1.NP budou provedeny změny 
ve stávajících místnostech – dopravní kanceláři, šatnách výpravčích, kanceláři vrchního mistra 
SSZT, předsíni. Z bývalých místností technologie sdělovacího zařízení a z místnosti baterií 
vzniknou nové místnosti – místnost údržby zab. zař., předsíň WC, sprcha, WC a šatna. V dopravní 
kanceláři budou provedeny stavební úpravy v návaznosti na demontáž stávajícího zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení a na osazení nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.  
 
SO 02-15-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, přístřešky pro cestující 
SO 03-15-04 Žst. Střelice, přístřešky pro cestující 
V zast. Starý Lískovec na novém nástupišti je situován 1 x typový oboustranný přístřešek pro 
cestující, přístřešek je vybaven světlem, odpadkovým košem a lavičkou. V zast. se bude nacházet 
technologický domek pro sdělovací zařízení a rozvodnu NN.  
V zast. Ostopovice je situován v obou směrech jednostranný typový ocelový přístřešek, 
technologický domek bude osazen do svahu pod přístřeškem s přístupem z přístupové komunikace 
na nástupiště u koleje č.1. 
V zast. Troubsko je situován v obou směrech jednostranný typový ocelový přístřešek, 
technologický domek bude osazen do rovné plochy u koleje č.1 
V zast. Střelice dolní je situován v obou směrech jednostranný typový ocelový přístřešek, 
technologický domek bude osazen poblíž přístřešku pro cestující u koleje č. 2.  
V žst. Střelice je situován na ostrovním nástupišti 1x typový oboustranný přístřešek pro cestující, 
bude vybaven světlem, odpadkovým košem a lavičkou. 
 
SO 02-15-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, zastřešení VO podchodu 
SO 03-15-03 Žst. Střelice, zastřešení VO podchodu 
Podchody jsou zastřešeny ocelovou konstrukcí z jeklových profilů zastřešenou sendvičovými 
panely, stěny jsou prosklené. Jedná se o rámovou konstrukci lemovanou v přechodu mezi střechou 
a stěnou oplechováním. 
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SO 02-01-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, trakční vedení 
SO 03-01-01 Žst. Střelice, trakční vedení 
SO 03-01-04 Žst. Střelice, připojení TR ZZ na TV 
Jedná se o výstavbu nového trakčního vedení, výška troleje bude 5,6 m nad temenem kolejnice. 
V žst. Střelice odpojovač č. Z118 na stožáru č. N3, přes které se napájí trafostanice 
zabezpečovacího zařízení je připojen do napájecího portálu TV. 
 
SO 03-06-06 Žst. Střelice, EOV 
V žst. Střelice bude celkem 22 elektricky ohřívaných výhybek. Napájení bude z distribučního 
staničního rozvodu nn, z rozvodny nn v nové technologické budově z rozvaděče. 
 
SO 02-06-01 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, přípojka nn 
Pro zastávku bude využito stávající připojovací místo z rozvodu E.ON, z něhž je napájeno stávající 
přejezdové zařízení v km 149,238 
 
SO02-06-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, kab.rozvody a os 
SO02-06-06 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, zast. Troubsko, kabelové rozvody a osvětlení 
SO02-06-07T.ú. Brno-Horní Heršpice–Střelice,zast.Střelice dolní, kab. rozvody a osvětlení 
 
Z rozvaděče RH bude napojen rozvaděč osvětlení RO, rozvaděč R sděl, označovač jízdenek, 
hlasové majáčky, informační tabule, čerpadlo v podchodu, servisní zásuvka v podchodu a bude 
provedeno propojení rozvaděčů RH a RO kabelem UTP s rozvaděčem přenosového zařízení. Na 
nástupišti jsou použity sklopné stožáry výšky 6m. 
 
SO 02-06-03 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, zast. Ostopovice, přípojka nn 
Na zastávce bude využit stávající kabelový rozvod nn E.ON, který je veden pod svahem 
železničního tělesa na straně koleje č. 1 a je vyveden ve smyčkovací skříni v blízkosti mostu v km 
147,740. 
 
SO 02-06-04 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, zast. Ostopovice, kabelové rozvody a 
osvětlení  
Z rozvaděče RO budou samostatnými kabely napojeny osvětlovací stožáry na obou nástupištích i u 
přístupových chodníků na tato nástupiště. Rozvaděč RO je propojen s přenosovým zařízením ve 
sdělovací místnosti a přes toto zařízení je napojen do systému DDTS ŽDC, pomocí něhož je 
ovládáno osvětlení zastávky. Na nástupišti jsou použity sklopné stožáry výšky 6m. 
 
SO 02-06-05 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, zast. Troubsko, úprava napájení 
Zastávka je napojena ze sítě E.ON závěsným kabelem vedeným přes komunikaci, ukončeným na 
sloupu JB č. 151A a na něm je sveden do zemní trasy a ukončen v rozvaděči RE. 
 
SO 02-06-09 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 150,262 
SO 02-06-10 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 149,238 
Pro napájení nových přejezdových zařízení budou realizovány nové přípojky NN.  
 
 
SO 02-06-11 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 146,076 
Bude provedeno napojení technologie PZS, umístěna ve společném technologickém domku v zast. 
Troubsko. 
 
SO 02-06-12 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, doplnění DOÚO 
Objekt řeší ovládání úsekových odpojovačů v dělení v km 150,500. 
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SO 03-06-01 Žst. Střelice, úprava kabelových rozvodů 
Výpravní budova bude napojena nově z nové technologické budovy, bude samostatně měřena.  
 
SO 03-06-02 Žst. Střelice, přeložky kabelových rozvodů   
Stávající přívodní kabely budou přeloženy tak, aby bylo zachováno napájení, které je stávajícím 
hlavním napájecím bodem. V rámci přeložek bude zajištěno osvětlení provizorních nástupišť a 
přístupové cesty na tato nástupiště. Bude provizorně zajištěno napájení stávajících osvětlovacích 
stožárů na obou staničních zhlavích, také buňky provizorní dopravní kanceláře, pokladny a dílny. 
 
SO 03-06-03 Žst. Střelice, venkovní osvětlení 
Objekt řeší novou osvětlovací staniční soustavu. Prostor kolejiště bude osvětlen pomocí svítidel 
osazených na stožárech trakčního vedení, v místech, kde nebude možné osadit svítidlo na trakční 
vedení, budou vybudovány samostatné sklopné stožáry o výšce 12m. Tyto stožáry budou  použity i 
pro osvětlení nového přechodu pro chodce u stávajícího železničního přejezdu na brněnském 
staničním zhlaví. Celkem bude ve stanici instalováno 51 ks svítidel. Napájení bude z rozvaděče RO, 
který bude instalován do rozvodny NN.  
 
SO 03-06-04 Žst. Střelice, DOÚO 
V žst. Střelice bude dálkově ovládáno 13 ks odpojovačů.  
 
SO 03-06-05 Žst. Střelice, osvětlení podchodu a nástupiště 
Osvětlení 1. a 2. nástupiště bude řešeno pomocí svítidel umístěných na 6m sklopných stožárech. 
Osvětlení podchodu je řešeno přisazenými svítidly, která budou umístěna ve stropu podchodu a na 
konstrukci zastřešení výstupních objektů z podchodu. Napojení svítidel je z rozvaděče RO 
v technologické budově.  
 
SO 03-12-01 Žst. Střelice, přípojka 22kV 
Nová kabelová přípojka VN 22kV pro napojení nové trafostanice 22/0,4kV v žst. Střelice v nové 
technologické budově bude napojena na novém stožáru s úsekovým odpojovačem. Nové kabely 
budou uloženy v nové kabelové trase. 
 
SO 01-01-02 Žst. Brno-Horní Heršpice, ukolejnění 
SO 02-01-02 T.ú. Brno-Horní Heršpice – Střelice, ukolejnění 
SO 03-01-02 Žst. Střelice, ukolejnění 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí TV a ostatních kovových konstrukcí v blízkosti 
živé části TV je řešena ukolejněním, tak aby nebyla ovlivněna funkce zabezpečovacího zařízení. 
Součástí objektu je i prověření vodivé cesty zpětného trakčního proudu. 
 
SO 03-06-08 Žst. Střelice, uzemnění technologické budovy 
Vzhledem k tomu, že technologická budova slouží i jako trafostanice 22/0,4kV, bude její 
uzemňovací soustava společná pro rozvodnou soustavu 22kV a nulovou soustavu 0,4kV a bude 
sloužit pro ochranu před nebezpečným dotykem ve všech použitých soustavách a pro uzemnění 
hromosvodu.  
 
SO 03-06-09 Žst. Střelice, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ 
Je navržen oddálení zemnící soustavy s hodnotou zemního odporu do 50Ω, která bude zřízená za 
účelem zajištění ochrany a správné funkce v jednotlivých napěťových soustavách, určených pro 
napájení zabezpečovacího zařízení. Oddálená zemnící soustava musí být navržena tak, aby se žádná 
z jejích částí nenacházela blíže jak 5m od osy koleje a musí být zajištěna její napěťová nezávislost 
dodržením minimální vzdálenosti 20m od nejbližších zemnících soustav. 
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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-
42893/19/Vb ze dne 12. srpna 2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-
42866/19/Vb ze dne 12. srpna 2019. Dne 13. prosince 2019 byly odstraněny všechny nedostatky 
žádosti. 

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož 
jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Na řízení se 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 dopravní 
infrastruktury“). 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději  d o  1 0  d n ů  o d e  d n e  d o r u č e n í  t o h o t o  
o z á m e n í . K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 
nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické 
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich 
postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah 
uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Sdělujeme, že Drážní úřad nashromáždil podklady, které jsou, po uplynutí lhůty, podle jeho 
názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Podle § 36 odst. 3 správního řádu 
mají účastníci řízení právo se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
Nahlédnout do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, 
mohou účastníci řízení ve lhůtě od 11.3.2020 do 16.3.2020. Po uplynutí této lhůty bude ve věci 
rozhodnuto. Současně se účastníci řízení upozorňují, že v řízeních, ve kterých je uplatňována 
zásada koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky 
pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli 
po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky. 

Nahlédnout do spisu, seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k 
nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Drážního úřadu, územní odbor 
Olomouc, sekce infrastruktury - na výše uvedené adrese. Termín nahlédnutí do spisu se doporučuje 
předem domluvit s oprávněnou osobou, nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží 
jeho zástupce při ústním jednání písemnou plnou moc. 
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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 souladu s § 2 odst.5) zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se oznámení o 
zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. 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. 

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

 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
v zastoupení : SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČ: 44960417 a 
Ing. Pavlíny Činčurové, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IČ: 76209563 

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

 České dráhy, a.s., nábřeží L. svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 Statutární město Brno-Magistrát města Brna, Kounicova 67a, 60167 Brno 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12,  110  15 Praha 1 
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-Veveří 
 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice 
 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno-Pisárky 
 Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
 E.ON Distribuce a.s., F.a. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 
 Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno 
 Vírský oblastní vodovod, Hlinky 35, 603 00 Brno 
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno-Pisárky 
 ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
 Dial Telecom a.s, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 
 Telia Carrier a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 
 NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 
 GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
 Itself s.r.o., Pálavského nám. 4343/11, 628 00 Brno 
 TSB a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno 
 CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 UPS ČR s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
 T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
 EEIKA Šafránek s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno 
 FASTER CZ spol. s.r.o., jarní 44g, 614 00 Brno 
 Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, 66449 Ostopovice 
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 Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice 
 Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko 
 Čepro, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
 OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří 
 LOKO TRANS s.r.o., Voříškova 289/2, 623 00 Brno – Kohoutovice 
 Hlaváček Jan, Hraničky 100/10, 625 00 Brno-Bohunice 
 Růžičková Marie, humenná 466/14, 625 00 Brno-Bohunice 
 Lax Viliam, podzáhradná 176, 92501 Galanta - Matúškovo  
 Boleloucká Eva, Lány 617/16, 625 00 Brno-Bohunice 
 Boleloucký Petr Ing., č.p. 63, 68001 Sudice 
 Boleloucký Václav, Lány 617/16, 625 00 Brno-Bohunice 
 Vašulín František, Komenského 736/17, 664 47 Střelice 
 Šafránek Petr, Nebovidská 7/27, 664 47 Střelice 
 Bačíková Eva, Lysákova 1886/6, 841 01 Bratislava –Dúbravka 
 Kania Tomáš, Kovářská 62/8, 602 00 Brno-Komárov 
 Kaniová Dagmar, Kovářská 62/8, 602 00 Brno-Komárov 
 Krupica Vladimír, Tetčická 187/2, 66447 Střelice 
 Muzikářová Zdeňka Mgr. , Tetčická 189/8, 664 47 Střelice 
 Peška Tomáš, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
 Pešková Miluše, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
 Kalusová Jiřina, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
 Polášková Jana, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
 

 
 
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: 
 
katastrální území Bohunice: 
pozemky p.č. 975/2, 977/2, 977/3, 1004/5, 1019, 1022, 1024, 1025/, 1055/70, 1055/71, 1055/72, 
1055/73,  1055/78, 1055/79, 1055/81, 1055/95, 1055/99, 1055/103, 1055/104, 1055/105, 1055/106, 
1055/116, 1055/125, 1055/126, 1055/127, 1067/1, 1067/3, 1067/4, 1068, 1097/22, 1097/25, 
1097/33, 1104, 1105, 1124, 975/1, 1097/21, 1055/86, 979/4, 979/10 
katastrální území Bosonohy: 
pozemky p.č. 2541/15, 2541/37, 2541/38, 2541/39, 2541/40, 2541/41, 2545/1, 2545/2 
katastrální území Horní Heršpice: 
pozemky p.č. 1610/1 
katastrální území Omice: 
pozemky p.č. 1609/13 
katastrální území Ostopovice: 
pozemky p.č. 20/1, 113/1, 115, 167, 169/1, 202, 204/2, 208, 538, 1491/1, 1491/34, 1491/35, 
1491/37, 1491/38, 1491/39, 1491/52, 1491/53, 1492/6, 1492/37, 1492/38, 1492/39, 1492/40, 
1492/41, 1492/42, 1492/43, 1492/44, 1492/49, 1506/8, 1507/1, 1515/1, 1638/8, 1492/46, 1492/45, 
169/2, 165 
katastrální území Starý Lískovec: 
pozemky p.č. 862/1,  906/2, 1757/81, 1759/2, 1868, 1903/30, 1903/35, 779 
katastrální území Střelice u Brna: 
pozemky p.č. 863, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1130/2, 1131, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 2828/3, 
2828/4, 2828/5, 3382/1, 3382/2, 3383, 3384, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391/1, 3392, 3394, 
3395, 3419/11, 3419/16, 3419/18, 3419/22, 3419/23, 3419/24, 3419/25, 3419/26, 3419/27, 3419/28, 
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3419/40, 3441/3, 3441/21, 3441/26, 3441/27, 5045, 5083, 5088, 5089, 6147, 5831, 5830, 5829, 
5828, 5827 
katastrální území Troubsko: 
pozemky p.č. 332, 334, 335/4, 366/7, 375, 376, 1446/194, 1446/195, 1448/1, 1448/3, 1528/1, 331, 
377, 378, 1445/4, 374 

 

 

 
 z p. JUDr. Jitka Skopalová  

za ředitelku územního odboru Olomouc 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.  
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 úředních deskách  
Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 
Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 
Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno 
Úřad městské části města Brna, Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno 
Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 
Městský úřad Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice 
Obecní úřad Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice  
Obecní úřad Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko 

Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je 
vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: doručení jednotlivě 

 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město adresa 
pro doručování: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 
779 00 Olomouc, v zastoupení : SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 602 00 
Brno, IČ: 44960417 a Ing. Pavlíny Činčurové, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IČ: 
76209563 

 Statutární město Brno-Magistrát města Brna, Kounicova 67a, 60167 Brno 
 České dráhy, a.s., nábřeží L. svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, adresa pro 

doručování: České dráhy, a.s., RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12,  110  15 Praha 1 
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-Veveří 
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 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří 
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
 Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice 
 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno-Pisárky 
 Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
 E.ON Distribuce a.s., F.a. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 
 Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno 
 Vírský oblastní vodovod, Hlinky 35, 603 00 Brno 
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno-Pisárky 
 ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
 Dial Telecom a.s, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 
 Telia Carrier a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 
 NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 
 GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
 Itself s.r.o., Pálavského nám. 4343/11, 628 00 Brno 
 TSB a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno 
 CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 UPS ČR s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
 T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
 EEIKA Šafránek s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno 
 FASTER CZ spol. s.r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno 
 Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, 66449 Ostopovice 
 Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice 
 Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko 
 Čepro, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
 OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří 
 LOKO TRANS s.r.o., Voříškova 289/2, 623 00 Brno – Kohoutovice 
 Hlaváček Jan, Hraničky 100/10, 625 00 Brno-Bohunice 
 Růžičková Marie, humenná 466/14, 625 00 Brno-Bohunice 
 Lax Viliam, Podzáhradná 176, 92501 Galanta - Matúškovo  
 Boleloucká Eva, Lány 617/16, 625 00 Brno-Bohunice 
 Boleloucký Petr Ing., č.p. 63, 68001 Sudice 
 Boleloucký Václav, Lány 617/16, 625 00 Brno-Bohunice 
 Vašulín František, Komenského 736/17, 664 47 Střelice 
 Šafránek Petr, Nebovidská 7/27, 664 47 Střelice 
 Bačíková Eva, Lysákova 1886/6, 841 01 Bratislava –Dúbravka 
 Kania Tomáš, Kovářská 62/8, 602 00 Brno-Komárov 
 Kaniová Dagmar, Kovářská 62/8, 602 00 Brno-Komárov 
 Krupica Vladimír, Tetčická 187/2, 66447 Střelice 
 Muzikářová Zdeňka Mgr. , Tetčická 189/8, 664 47 Střelice 
 Peška Tomáš, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
 Pešková Miluše, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
 Kalusová Jiřina, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
 Polášková Jana, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice 
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Ostatní účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou 
 

Dotčené orgány: doručení jednotlivě 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje,  Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno 
 Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno 
 Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 
 Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 
 Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno 
 Úřad městské části města Brna, Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno 
 Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 
 Městský úřad Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice 
 Obecní úřad Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice  
 Obecní úřad Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko 
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábková 4, 602 00 

Brno 
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno 
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