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

Sp.zn.: ML-SDL0021/20-5/Sg
Čj.: DUCR-13922/20/Sg
Oprávněná úřední osoba: Souček Karel Ing.

V Plzni dne 11. března 2020
Telefon: +420 972 524 098 (linka 228)
E-mail:
soucek@ducr.cz

SPOLEČNÉ POVOLENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Drážní úřad jako drážní správní úřad (dále jen „DÚ“) podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a současně jako speciální stavební úřad pro
stavby drah podle § 7 odst. 1 téhož zákona a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a podle § 94j odst. 1
stavebního zákona, vydává na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení
podle § 94p a podle § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona

společné 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.
Stavebník: „Správa železnic, státní organizace“, organizační jednotka Stavební správa západ se sídlem
v Praze, Sokolovská 278, PSČ 19000, IČO 70994234, zastoupená na základě plné moci
obchodní firmou „ATE, s.r.o.“ se sídlem Cheb, Wolkerova 2425/14, PSČ 35002,
IČO 48360473.
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
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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.
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.
Pro provedení stavby stanoví DÚ následující podmínky:
1. Stavebník zajistí provedení stavby podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu DÚ.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního
zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit DÚ termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu těchto skutečností stavebník
neprodleně oznámí DÚ.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí umístění štítku "Stavba povolena" na viditelném místě
v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště. Rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními
vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání
kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového
oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na
staveništi.
8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení
v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za
odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
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10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a DÚ.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat
dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění
stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky
(správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle § 22 a § 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
18. Stavebník je povinen při realizaci stavby respektovat požadavky obsažené ve stanoviscích účastníků
řízení:
- České dráhy, a.s., čj. 1917/2019-RSMPHA ze dne 15. 8. 2019,
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.; čj. 592963/19 ze dne 11. 4. 2019,
- E.ON Distribuce, a.s., zn. M18391-16316695 ze dne 4. 4. 2019 a zn. P6512-16333434 ze dne
13. 6. 2019,
- ČEVAK, a.s., čj. O19070089562 ze dne 16. 4. 2019,
- Povodí Vltavy, státní podnik, zn. 25027/2019-142 ze dne 17. 4. 2019,
- Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, zn. HA 155/18 ze dne 14. 9. 2018.
19. Stavebník zajistí dodržení podmínek dotčených orgánů:
- Městský úřad Písek, čj. MUPI/2019/13362 ze dne 24. 5. 2019, čj. MUPI/2019/32156 ze dne
7. 8. 2019,
- Policie ČR-KŘP Jihočeského kraje, ÚO-DI Písek, čj. KRPC-51123-1/ČJ-2019-020506-I ze dne
22. 4. 2019.
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného
užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník DÚ.
21. Stavebník dokončí stavbu nejpozději do 31. 12. 2022.
22. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, požádá stavebník DÚ,
sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min. půl roku.
24. Před uvedením stavby do provozu je třeba DÚ doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého
posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
25. Po ukončení zkušebního provozu lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
vydaného DÚ. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání
kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122
stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
26. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb,
které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
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Účastníci řízení:
 České dráhy, a.s.; Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063
 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 3, IČO 60849657
 E.ON Distribuce, a.s.; F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400
 Město Mirovice, Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice, IČO 00249858
 Obec Horosedly, 398 04 Horosedly 21, IČO 00583961
 Obec Nerestce, 398 04 Nerestce – Dolní Nerestce 46, IČO 00511731
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO 70889953
 Správa železnic, státní organizace; organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278,
190 00 Praha 9, IČO 70994234, zastoupená obchodní firmou „ATE, s.r.o.“; Wolkerova 2425/14,
350 02 Cheb, IČO 48360473
 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.
Podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba, jelikož Drážní úřad všem účastníkům v plném rozsahu
vyhověl.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 správního řádu, ve
kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Ministerstvu dopravy ČR podáním učiněným u DÚ na v záhlaví uvedené adrese. Odvolání podá v počtu 6
stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady DÚ. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má
podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
(Otisk úředního razítka)

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy DÚ obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu
platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
Stavebník uhradil DÚ správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f),
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bankovním převodem ve výši 10.000,- Kč.
Přílohy:
Pro stavebníka (DÚ předá po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):




Ověřená projektová dokumentace
Štítek „Stavba povolena“

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.
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení dotčeným orgánům:
 DÚ – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
 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

Vyvěšeno dne: ………………………………….……..

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko a podpis orgánu, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení.

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.
Dotčené orgány:
 HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Písek, Vrcovická 2223, 397 01 Písek
 KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
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 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
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