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

Sp. zn.: MO-SDO0540/18-11/Nv V Olomouci dne 21. února 2020 
Č. j.: DUCR-10547/20/Nv Telefon: +420 972 741 315 (linka221) 
Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing. E-mail: nevrla@ducr.cz 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

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  

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  
7. listopadu 2018 žádost stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 
Praha 4, IČ:65993390 v zastoupení HBH Projekt spol. s r.o.,  Kabátníkova 5/216,  60200 Brno, 
IČ:44961944, o stavební povolení pro stavbu dráhy: 

      
“D  5 5  5 5 0 6  N a p a j e d l a  -  B a b i c e ,  3 .  e t a p a “ 

 
v rozsahu: 
214.6 – Železniční most v km 144,829 trati Břeclav – Přerov přes sil. III/43220 
651.6 – Kolejové úpravy 
661.6 – Úpravy trakčního vedení v žkm 144,829 
671.6 – Přeložka kabelu 6kV v žkm 144,829 
681.6 – Přeložka DOK ČD – Telematika v žkm 144,829 
682.6 – Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 144,829 
691.6 – přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC v žkm 144,829 

Umístění stavby: 
Na pozemcích parc.č. 1261/1 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 1033/1 (orná půda), parc.č. 1033/16 
(orná půda) a parc.č. 1033/43 (orná půda) v k.ú. Babice u Uherského Hradiště, obec Babice, okres 
Uherské Hradiště. 

Popis stavby: 
214.6 – Železniční most v km 144,829 trati Břeclav – Přerov přes sil. III/43220 
Mostní objekt převádí dvoukolejnou trať č. 330 umístěnou na náspu přes novou silnici III/43220 
spojující budovanou dálnici D55 s obcí Babice. Nosná konstrukce mostu je navržena jako 
jednopólová desková konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky (ZBN) a s průběžným 
zapištěným kolejovým ložem.rozpětí nosné konstrukce činí 13,00 n, stavební výška je 1,59m. 
Nosná konstrukce je v ose mostu oddilatována. Obě poloviny mostu mají společné opěry, které mají 
tvar úhlové zdi. Založení je provedeno na pilotách. 
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651.6 – Kolejové úpravy 
V rámci kolejových úprav bude snesen stávající železniční svršek (tvar UIC60/B91 – rok vložení 
2000, kolej bezstyková) na délku 17 m na každou stranu od mostní opěry na dobu vybudování 
mostu. Vždy samostatně v každé koleji. Po vybudování nové mostní konstrukce, dosypání zemního 
klínu a zřízení ZKPP, bude znovu zřízen svršek tvaru 60E2/B91. Směrově je dvoukolejná trať 
vedena v přímé, výškově stoupá ve směru staničení. GPK bude po realizaci upravena do původního 
stavu. Kolej bude znovu zřízena jako bezstyková. Nové sváry budou v dostatečné vzdálenosti od 
stávajících svarů. Železniční těleso je v zájmové oblasti  na cca 4m vysokém náspu, takže se 
neuvažuje s budováním drážních odvodňovacích zařízení. Navrhuje se příčné uspořádání tělesa 
s vodorovnou plání železničního spodku šířky 3,00 m od osy koleje přímé, dále je navržena 
oboustranně sedlaná zemní pláň ve sklonu 5%. 
 
661.6 – Úpravy trakčního vedení v žkm 144,829 
Navržené komunikační řešení vyvolá příslušné úpravy trolejového vedení včetně ukolejnění 
trakčních stožárů. Návrh definitivních úprav TV v obou traťových kolejích (1 a 2) v délce cca 500 
m včetně výstavby 16 ks nových stožárů (včetně výztužných dvojic v mechanickém dělení) tak, aby 
byla odstraněna kolize stávajících stožárů č. 125 a 126 v mechanickém dělení TV s polohou nového 
železničního mostu a současně vytvořeno plynulé navázání podélných rozpětí u nových podpěr. Dle 
potřeby bude sestava TV po dobu realizace železničního mostu v žkm 144,829 trati Břeclav – 
Přerov přes silnici III/43220 provizorně zakotvena na příhradových stožárech č. 121, 122, 127 a 128 
(mimo most, po dobu trvalé výluky). Součástí úprav jsou demontáže TV v příslušném rozsahu 
včetně nejnutnější výměny trolejového vodiče ve všech dotčených 4 kotevních úsecích. Ochrana 
před dotykem neživých částí TV a vodivých konstrukcí je řešena individuálním ukolejněním 
trakčních stožárů a ocelových konstrukcí v POTV podle ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN 34 1530 ed.2. 
 
671.6 – Přeložka kabelu 6kV v žkm 144,829 
Vlevo trati (ve směru kilometráže) je uložen kabel 6kV. Kabel je veden ve vzdálenosti cca 14 m od 
osy 2. traťové koleje. Kabel 6kV je typu 6-AYKCY 3x50mm2. V zájmovém prostoru (cca v km 
144,875) je na stávajícím kabelu 6kV realizována kabelová spojka. V předstihu (před započetím 
výstavba nové komunikace a mostu) bude kabel 6kV přeložen do provizorní kabelové trasy podél 
koleje č. 1. Délka provizorní přeložky bude cca 80 m. Po vybudování nového mostu pro kolej č. 2 
v km 144,829 bude položen kabel definitivní, vedený po novém mostu. Provizorní kabel bude 
demontován. Přeložka bude řešena v rozsahu od km cca 144,795 až po km 144,87, kde je na kabelu 
6kV stávající kabelová spojka. Délka přeložky bude cca 80 m. Kabel bude veden od km 144,795 
v zemní trase směrem k mostu, dále přes most podél koleje č. 2 ve štěrkovém loži a dále v zemní 
trase do km 144,875. Pro přeložku provizorní i definitivní bude použit kabel typu 6-AYKCY 3x50 
mm2. 
 
681.6 – Přeložka DOK ČD – Telematika v žkm 144,829 
V rámci tohoto SO bude přeložen stávající dálkový optický kabel (DOK) 72 vláken SM ČD – 
Telematika. Kabel v ochranné HDPE trubce n´bude přeložen nejprve do provizorního žlabu na již 
zbudované části mostu (v rámci II. Etapy výstavby mostu). Po dokončení výstavby mostu bude 
kabel položen do definitivní trasy, která je vedena v betonových kabelových žlabech po mostní 
konstrukci. Dálkový optický kabel DOK  bude uložen společně s 2 x DOK a 1 x TK SŽDC s.o. 
v kabelovém žlabu TK3 (s vnitřním rozměrem 20x20 cm). Kabelový žlab bude uložen na levé 
straně mostu při 1. traťové koleji. Pro přeložku kabelu DOK bude využita technologická kabelová 
rezerva Dok. Stávající spojka a zbytek rezervy bude uložen mimo budoucí komunikaci do nové 
kabelové komory (dle technického stavu stávající komory bude zváženo její možné využití). HDPE 
trubka bude nastavena opravnou HDPE trubkou pro mechanickou ochranu kabelu DOK, kabel bude 
přeložen bez přerušení či rozpojování. Na vláknech kabelu DOK budou provedena kontrolní měření 
(před i po přeložce). 
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682.6 – Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC v žkm 144,829 
V rámci tohoto SO budou stávající traťové sdělovací kabely ve správě SŽDC s.o. (2xDOK, TK a 
DK) přeloženy. Přeložky budou řešeny nejprve jako provizorní, po dokončení výstavby mostu 
budou kabely položeny do definitivní trasy. 
 
691.6 – přeložka zabezpečovacích kabelů SŽDC v žkm 144,829 
V rámci tohoto SO budou řešeny přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení. Přeložka kabelů bude 
řešena jednak jako provizorní během výstavby nového mostu, kdy budou kabely uloženy 
v provizorním kabelovém žlabu na již zbudované části mostu (v rámci II.etapy výstavby mostu). Po 
dokončení výstavby mostu budou kabely uloženy do definitivní trasy, která je vedena v betonových 
kabelových žlabech po mostní konstrukci. Pro zabezpečovací kabely bude připraven kabelový žlab 
TK3 (s vnitřním rozměrem 20x20 cm). Kabelový žlab bude uložen na levé straně mostu při 1. 
traťové koleji. 
 

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.  

Toto řízení se považuje za navazující řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 100/2001 Sb.) a zároveň je řízením, na které dopadá zákon 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), 
předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s  § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení 
výstavby, a speciální stavební úřad o této skutečnosti poučuje účastníky řízení v souladu s § 2 odst. 
1 zákona o urychlení výstavby. 

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-72135/18/Nv ze dne 5. prosince 2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků 
žádosti č.j.: DUCR-72191/18/Nv ze dne 5. prosince 2018. Drážní úřad v usnesení č.j. DUCR-
72135/18/Nv stanovil lhůtu k doplnění podkladů do 31. července 2019. Dne 9. července 2019 
obdržel Drážní úřad prostřednictvím datové schránky žádost zástupce stavebníka o prodloužení 
lhůty k doplnění žádosti, kterou odůvodnil tím, že se mu nepodařilo v daném termínu doplnit 
veškeré podklady žádosti. Drážní úřad žádosti vyhověl a s přihlédnutím k návrhu stavebníka lhůtu 
k doplnění žádosti prodloužil usnesením č.j. DUCR-36985/19/Nv ze dne 10. července 2019 do  
30. listopadu 2019. Dne 28. listopadu 2019 žadatel doplnil podklady požadované ve výzvě č.j. 
DUCR-72191/18/Nv. Drážní úřad po prostudování doplněných podkladů žádosti dospěl k závěru, 
že nebyly doloženy všechny podklady, zejména nebyly doplněny části projektové dokumentace 
v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. Zástupce stavebníka dne 24. ledna 2020 požádal Drážní úřad o prodloužení 
lhůty k doplnění podkladů žádosti doručením žádosti prostřednictvím datové schránky. Drážní úřad 
žádosti vyhověl a s přihlédnutím k návrhu stavebníka lhůtu k doplnění žádosti prodloužil do  
30. května 2020. Dne 13. února 2020 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti, tím pominuly 
důvody, pro které bylo správní řízení přerušeno.  

Po odstranění všech nedostatků žádosti a prověření podkladů Drážní úřad podle § 112 odst. 1 
stavebního zákona v návaznosti na § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 100/2001 Sb.“), s odkazem na § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

o z n a m u j e  
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účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení 
o záměru posuzovaném podle zákona č. 100/2001 Sb., na který bylo dle zákona č. 100/2001 Sb. 
vydáno Ministerstvem životního prostředí závazné stanovisko k ověření posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“). Toto závazné stanovisko bylo vydáno 
dne 2. prosince 2016 pod č.j. 57910/ENV/16. Stavební řízení je tedy vedeno jako navazující řízení 
ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. Současně s oznámením o pokračování stavebního 
řízení je na úřední desce v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. zveřejněna žádost 
o vydání stavebního povolení. 

Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle 
správního řádu (§ 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.). 

Vzhledem k tomu, že Drážnímu úřadu 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. 

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

Za den doručení se považuje patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.  

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. 

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury, územní odboru Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Termín nahlédnutí do spisu 
doporučujeme předem objednat s oprávněnou úřední osobou. Nechá-li se některý z účastníků řízení 
zastupovat předloží jeho zástupce při ústním jednání písemnou plnou moc. 

Poučení veřejnosti:  
Veřejnost může podle § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001Sb. v navazujícím řízení uplatňovat 
připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle  
§ 9b odst. 1 na úřední desce. Oznámení se podle § 9b odst. 1 považuje za zveřejněné vyvěšením na 
úřední desce Drážního úřadu. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. K později podaným 
připomínkám nebude přihlédnuto. 
Do podkladů žádosti o stavební povolení, vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, 
která byla vydána pro účely navazujícího řízení (§ 9b odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001Sb.), lze 
nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc na adrese Nerudova 1, 
Olomouc (termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem projednat s oprávněnou úřední 
osobou).  
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 
30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., stává se účastníkem 
navazujícího řízení též obec dotčená záměrem, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 
2. zákona č. 100/2001Sb., t.j. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je 
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podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž 
hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem 
zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001Sb., případně před 
dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001Sb., nebo kterou podporuje svými 
podpisy nejméně 200 osob (podle § 9 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.).  
V souladu s § 9b odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.  Drážní úřad informuje veřejnost, že 
výsledkem navazujícího řízení má být stavební povolení pro stavbu dráhy ve shora uvedeném 
rozsahu stavby „D 55 5506 Napajedla - Babice, 3. etapa“. 
V souladu s § 9b odst. 1 písm. c)  zákona č. 100/2001 Sb.  Drážní úřad informuje, že s dokumenty 
pořízenými v průběhu procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí 
zveřejněnými podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. se může veřejnost seznámit na internetových 
stránkách  CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na 
stránkách Ministerstva životního prostředí na adrese http://mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP065. 
V souladu s § 9c zákona č. 100/2001 Sb. může odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto 
správním řízení podat také veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to i v případě, že 
nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 
100/2001 Sb. doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo 
v odvolání podle odstavce 4. 

Upozornění: 
Drážní úřad považuje shora uvedenou stavbu podle § 5 odst. 1 zákona, s vazbou na § 184a 

odst. 3 stavebního zákona, za stavbu ve veřejném zájmu, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění 
zákonem. 

V souladu s § 2 odst. 5) zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se oznámení o 
pokračování 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. 

 
Okruh účastníků řízení je stanoven: 

podle §109 písm. a) stavebního zákona - žadatel 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČ:65993390 v zastoupení HBH Projekt spol. s r.o.,  Kabátníkova 5/216,  60200 Brno, 
IČ:44961944 

 
podle § 109 písm. b) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být provedena změna 

 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 
organizační jednotka Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,  
Nerudova /1,  77258 Olomouc, IČ:70994234 

 
podle § 109 písm. c), d) stavebního zákona - vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, a 
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo 
stavbě právo odpovídajících věcnému břemenu, mohou –li být tato jejich práva prováděním stavby 
přímo dotčena 

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 Králík Jaroslav, Ing., Ph.D.,   318/, 68703 Babice u Uherského Hradiště 
 Haša Jaroslav,   171/, 68704 Sušice 
 Riedichová Marie, Revoluční 729/, 68606 Uherské Hradiště 
 

podle §109 písm. e), f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku, nebo stavby na něm, ten, kdo 
má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, mohou – li být tato jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena: 

http://www.cenia.cz/eia
http://mzp.cz/eia
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 Pozemky parc.č. 1033/17, 1033/18, 1033/19, 1033/28, 1033/29, 1033/41, 1033/42, 1035, 
1037, 1039, 1041, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1172/399, 1958/141, 1958/142, 1958/145, 
1958/147 a 1959/1 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště 
 

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (doručenkou): 
 Obec Babice,  Babice 508/,  68703 Babice, IČ:00290777 

 
Drážní úřad oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení 
k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro 
vydání rozhodnutí ve věci. Drážní úřad v souladu s  § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům 
řízení, že se mohou s těmito podklady seznámit ve dnech od 30. března 2020 do 3. dubna 2020. Po 
uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.  

 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
 
 
Toto oznámení včetně přílohy (žádost o stavební povolení) musí být v souladu s  § 144 správního 
řádu a v návaznosti na § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední 
desce a elektronické úřední desce Drážního úřadu a na úřední desce Obecní úřad Babice,  Babice 
508/,  68703 Babice. Rozhodující pro běh lhůt je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 
Poznámka: informace o předmětu a povaze rozhodnutí je uvedena v popisu tohoto oznámení. 

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

správního řádu 
 Obecní úřad Babice,  Babice 508/,  68703 Babice 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou) 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČ:65993390 v zastoupení HBH Projekt spol. s r.o.,  Kabátníkova 5/216,  60200 Brno, 
IČ:44961944 
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podle § 109 písm. b) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být provedena změna (doručenkou), 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

organizační jednotka Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,  
Nerudova /1,  77258 Olomouc, IČ:70994234 

podle § 109 písm. c) d) stavebního zákona - vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, a 
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo 
stavbě právo odpovídajících věcnému břemenu, mohou –li být tato jejich práva prováděním stavby přímo 
dotčena (doručenkou) 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 Králík Jaroslav, Ing., Ph.D.,   318/, 68703 Babice u Uherského Hradiště 
 Haša Jaroslav,   171/, 68704 Sušice 
 Riedichová Marie, Revoluční 729/, 68606 Uherské Hradiště 
podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona: 
vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících 
věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním 
stavby přímo dotčena a veřejnost (veřejnou vyhláškou). 
Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na elektronické 
úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úředních deskách Obecní úřad Babice,  Babice 508/,  68703 Babice. 
 
Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (doručenkou): 
 Obec Babice,  Babice 508/,  68703 Babice, IČ:00290777 
 
Dotčené orgány: 
 Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 65/,  10010 Praha 10, IČ:00164801 
 Ministerstvo vnitra,  Nad Štolou 3/,  17034 Praha 7, IČ:00007064 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – odbor 

infrastruktury a územního plánu 
 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  

Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 
 Krajský úřad Zlínského kraje,  tř. Tomáše Bati 21/,  76190 Zlín,  odbor životního prostředí a 

zemědělství, odd.hodnocení ekologických rizik, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. 
ochrany přírody a krajiny, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd.silničního 
hospodářství,  

 Městský úřad Uherské Hradiště,  Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště,  - odbor 
stavebního řádu a životního prostředí 

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště,  Boženy Němcové 
834/,  68601 Uherské Hradiště 1, IČ:70887306 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské 
Hradiště, dopravní inspektorát,  Velehradská 1217/,  68643 Uherské Hradiště 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní 
policie, J.A.Bati 5637, 760 01 Zlín 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,  Havlíčkovo nábřeží 600/,  
76001 Zlín,  IČ:71009221 

 Obecní úřad Babice,  Babice 508/,  68703 Babice 
 
Na vědomí: 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno 
Spis 
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