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

Sp. zn.: MO-SDO0311/20-7/Nv V Olomouci dne 9. listopadu 2020 
Č. j.: DUCR-65079/20/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 P O L E Č N É H O  
Ú Z E M N Í H O  A  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“) a v souladu s § 94j  
odst. 1 stavebního zákona obdržel dne 19. června 2020 žádost stavebníka Správa železnic, státní 
organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení DMC Havlíčkův Brod 
s.r.o.,  Průmyslová 941/,  58001 Havlíčkův Brod, IČ:25284525 o vydání společného povolení pro 
stavbu dráhy: 

 
“S a n a c e  ž e l e z n i č n í h o  s p o d k u  K ř e n o v i c e  h . n .  -  

H o l u b i c e  v  k m  2 4 , 5 6 6 - 2 5 , 1 6 1   

a   

R e k o n s t r u k c e  t r a ť o v é  k o l e j e  K ř e n o v i c e  h . n .  -  
H o l u b i c e  v  k m  2 4 , 5 6 6 - 2 5 , 1 6 1 “ 

v rozsahu: 
Sanace železničního spodku Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,161: 
PS 01-28-01  Úprava zabezpečovacího zařízení 
PS 01-10-01  Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC,DOK 
SO 01-16-01  Železniční spodek 
SO 01-16-02  Sanace náspu 
SO 01-19-02 Propustek v km 24,974 
 
Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,161 
SO 01-17-01  Železniční svršek 
SO 01-19-01  Železniční most v km 24,664 
SO 01-01-01  Úprava trakčního vedení 
SO 01-06-02  Úprava rozvodů nn 
SO 01-01-02  Úprava ukolejnění 

Umístění stavby: 
Na pozemcích parc.č. 545/2 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 545/11 (ostatní plocha, dráha a parc.č. 
1111/6 (ostatní plocha, dráha) v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okres Vyškov. 

Popis stavby: 
Navržená stavba se nachází na drážním pozemku na úseku cca km 24,500 – 25,300  celostátní 
železniční trati Brno hl.n. – Přerov a částečně tak zasahuje jak do prostoru žst Křenovice h.n., tak i 
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do mezistaničního úseku Křenovice h.n. – Holubice. Obsahem stavby je rekonstrukce úseku 
železniční tratě obsahující rekonstrukci železničního svršku a spodku ve stávající výškové a 
směrové stopě, sanaci nestabilního úseku náspu, přestavbu mostu a propustku, dílčí úpravy na 
trakčním systému, úpravy na kabelových trasách (silových, sdělovacích, zabezpečovacích). 
 
Sanace železničního spodku Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,161: 
PS 01-28-01  Úprava zabezpečovacího zařízení 
V rámci stavby bude řešeno zabezpečovací zařízení v ŽST Křenovice horní nádraží. S ohledem na 
charakter stavby se bude řešit ochrana venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a kabelizace k 
prvkům zabezpečovacího zařízení. 
Řešený úsek je od 1. výhybky do km cca 25,250. 
Stavbou budou dotčeny venkovní prvky: 

 Přestavník výhybky č.1 demontáž/montáž 
 Návěstidlo L, Se1 demontáž/montáž do původní polohy na stávající základ 
 Stykové transformátory TLN, V1-3N, 1TLR, TLR, 1TLN včetně skříňky TJA a přípojných 

lan. 
 Vzdálenostní upozorňovadla. 
 Označník nově bude umístěn v  km 24,850. 

Kabelizace od kabelového objektu KO5 (v úrovni výhybky č. 1) bude směrem k překládaným 
prvkům nová. Kabel k předvěsti PřL bude nový od kabelového objektu do km 25,230, kde se 
naspojkuje na stávající kabel. 
Na rekonstruovaném mostě v km 24,664 budou uloženy kabely zabezpečovacího zařízení v 
chráničce umístěné v římse mostu. 
Veškeré práce na zabezpečovacím zařízení budou probíhat během rekonstrukce mostu, v této době 
bude úplná výluka provozu. Po skončení kolejové výluky je třeba min. 2 denní výluka pro regulaci 
a zkoušení zabezpečovacího zařízení. 
Veškeré práce na ZZ budou provedeny ve stavbě „Sanace železničního spodku Křenovice h. n. - 
Holubice v km 24,566 - 25,161“. 
 
PS 01-10-01  Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC,DOK 
Bude provedeno přeložení stávajícího pilíře venk.tel.objektu (VTO) za „J“, který je v kolizi 
s navrženou betonovou příkopovou zídkou vlevo (velké J) km 24,900.  
Bude provedena úprava stávajících kabelových tras v místě mostu v km 24,664. Stávající kabely 
budou vymístěny mimo podkladní beton mostu do nových plastových trubek, zároveň budou 
položeny 2 trubky rezervní. 
 
SO 01-16-01  Železniční spodek 
Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce železničního spodku hlavní koleje (část staniční a 
traťové koleje) v rozsahu v úseku koleje č. 1 od začátku výhybky (ZV) č.1, tj. od km 24,566 až po 
konec úseku v km 25,161 (celková délka 595 m). 
Na konstrukční vrstvy žel.spodku se předpokládá využití recyklátu z výzisku kol.lože předrceného 
na fr.0-32mm a nového materiálu (ŠD) shodné frakce. 
Těleso žel. spodku bude upraveno do normového stavu. Normové (požadované) únosnosti dle 
kategorie tratě (celostátní ostatní) : zemní pláň Eo=20 MPa, pláně tělesa spodku Epl = 40Mpa. 
Minimální hodnota únosnosti na pláni tělesa přechodové oblasti Epl=80MPa (dle příl. č. 24, SŽDC, 
S4). ZKPP u mostu km 24,664 bude provedena ve stejné skladbě jako přilehlé navržené pražcové 
podloží (typ 3.6), řešení bude koordinováno s projektantem mostu. U propustku km 24,974 nebude 
ZKKP prováděno.     
Sklon zemní pláně je navržen střechovitý ve sklonu 5% ke svahům násypového tělesa anebo 
k navrženému systému odvodnění.  
Odvodnění bude rekonstruováno do normového stavu : otevřené nebo zpevněné příkopy, využití 
trativodů, v zářezu se použijí příkopové žlaby tvaru velké „J“.  
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Pražcové podloží TYP 3.6  
Pražcové podloží TYP 3.6 skladba (od ÚPP): úsek km 24,566-24,647 a km 24,682-24,820 (délka 
81,0+138 = 219,0m) 
- kolejové lože  0,55 m 
- konstrukční vrstva ze štěrkodrti Id=0,95  0,30 m 
- geobuněčná deska – výztužné geobuňky GCE o výšce 0,20 m,  

výplň štěrkodrť + podsyp + překrytí  0,30 m 
- náhrada neúnosné zeminy zemní pláně (dle Ž 4.12/26) hrubozrnným kamenivem,  

nebo lomovým kamenem (max. velikost zrna 125 mm) 0,30 m 
- geomřížka GGR-R (dle Ž 4.12/26) + separační geotextilie (GTX-S), viz poznámka 2) 
- geomembrána (GBR-P) oboustranně ochráněná geotextilií (GTX-P), pouze v úseku 

štěrkových pilot, viz poznámka 1)          
- zemní pláň (zemina soudržná, neúnosná) 1,45 m 

 
Pražcové podloží TYP 3.1 skladba  
Pražcové podloží TYP 3.1, km 24,960 – km 25,161 (délka 201,0m) skladba (od ÚPP): 
- kolejové lože   0,55 m 
- podkladní/konstrukční vrstva ze štěrkodrti Idmin=0,90 0,15 m 
- separační geotextilie GTX-S (dle Ž 4.13/21)  
- zemní pláň 0,70 m 
 
Pražcové podloží TYP 6 
Pražcové podloží TYP 6 skladba (od ÚPP): 24,820-24,960 (délka 140,0m) 
Konstrukce pražcového podloží Typ 6 je navržena v úseku cca od km 24,820 do km 24,960. Trať v 
tomto úseku prochází zářezem, ve kterém byly zjištěny jíly s vysokou plasticitou, tedy nevhodné 
pro použití do aktivní zóny (TKP kap.3.5.8) 
- kolejové lože  0,55 m 
- konstrukční vrstva ze štěrkodrti Id =0,90  0,25 m 
- vrstva zlepšené zeminy o tl. 0,30 m po zhutnění, PSmin100%, Idmin = 0,9  0,30 m 
- subpláň v hloubce  1,10 m 
 
Pražcové podloží ZKPP TYP 3  
ZKPP TYP 3 v úseku nového žel. mostu v ev. km 24,664. Úsek ZKPP: km 24,647-24,682 (délka 
35,0m). Skladba od ÚPP: 
- kolejové lože  0,55 m 
- konstrukční vrstva ze štěrkodrti Id=0,95  0,30 m 
- geobuněčná deska – výztužné geobuňky GCE o výšce 0,20 m,  

výplň štěrkodrť + podsyp + překrytí  0,30 m 
- náhrada neúnosné zeminy zemní pláně (dle Ž 4.12/26) hrubozrnným kamenivem,  

nebo lomovým kamenem (max. velikost zrna 125 mm) 0,30 m 
- geomřížka GGR-R (dle Ž 4.12/26) + separační geotextilie (GTX-S), viz poznámka 2    
- zemní pláň (zemina soudržná, neúnosná)  1,45 m 
 
SO 01-16-02  Sanace náspu 
Na základě výsledků DGTP je navržen systém sanace nestabilního náspu pomocí štěrkových pilot a 
to v předpokládaném úseku km 24,670-24,820 tj. v úseku délky 150m. V uvedeném úseku budou 
provedeny 3 řady vibrovaných štěrkových pilot s předvrtem v rozteči 1,80m. Celkem bude 
provedeno (150/1,8) * 3 = cca 252 kusů štěrkových pilot. Délka každé piloty je uvažována do 
10,50m. 
Při vlastní realizaci pilot bude v dotčeném úseku (úsek realizace pilot + úsek po kterém pojede 
vrtná souprava po pláni tělesa železničního spodku až k místu sanace) dočasně vymístěna trolejová 
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soustava (trolejový drát, nosný vodič a provedeno sklopení trakčních závěsů o 90 stupňů) pro 
umožnění příjezdu a následném provedení prací vrtnou soupravou.    
Výkopek ze sanovaného úseku je uvažován (po úpravě např. smísením s jiným vhodným 
materiálem – výziskem ŠL apod.) uložit vpravo od osy koleje ve formě tzv. přitěžovací lavice (cca 
úsek km 24,990-25,050 za účelem zvýšení stability násypového tělesa. 
V rámci přípravných prací pro provádění štěrkových pilot je nutné zřízení mezideponie pro skládku 
materiálu (štěrku) pro vlastní piloty. Dále je nutné zajistit přístup kolovými nákladními vozy až 
k místu sanace náspu – pojížděním po pláni tělesa žel. spodku, po předchozím snesení roštu a 
odtěžení neznečištěné části stávajícího ŠL. Z této úrovně budou rovněž zřízeny štěrkové piloty. Po 
jejich dokončení bude následně provedeno odtěžení „načisto“ do hloubkové úrovně projektované 
pláně tělesa žel. spodku, resp. zemní pláně. 
 
SO 01-19-02  Propustek v km 24,974 
Propustek o jednom otvoru převádí jednokolejnou železniční trať přes občasný vodní tok – 
odvodňovací příkop. Trať na propustku je v oblouku, niveleta stoupá ve směru staničení. Traťová 
rychlost je 100 km/h. Stávající nosná konstrukce je tvořena betonovou vejčitou troubou 1200/800, 
která byla vestavěna do původní kamenné zděné klenbové konstrukce, která byla ponechána. Na 
obou koncích se nacházejí betonové čelní zídky. Beton čelních zídek je degradován, zarůstá 
mechem a objevují se významné trhliny, které rozdělují čelní zídky na několik samostatných částí. 
Z důvodu stáří konstrukce, degradace čelních zídek a požadavku na dosažení přechodnosti D2/NTR 
respektive D4/120 je navržena demolice vejčitého propustku a zbytků původní klenby z 19. století. 
Nově je navřen trubní propustek DN1200 z prefabrikovaných ŽB trub s integrovaným těsněním. 
Na vtoku bude umístěna jímka uzavřená kompozitní mříží. Na výtoku bude trouba se šikmým 
čelem. Propustek je navržen v místě původního propustku šikmý, úhel křížení je 82°.  
Kolejové lože na mostním objektu bude otevřené, drážní příkopy přivádějící vodu k propustku bude 
ve směru od Křenovic odlážděny lomovým kamenem. Ve směru od Holubic bude dno drážního 
příkopu tvořeno příkopovými tvárnicemi. 
 
Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,161 
SO 01-17-01  Železniční svršek 
Definiční staničení koleje č.1 je vztaženo ke km 24,566 - jedná se o ZV č.1 v ŽST Křenovice. 
Železniční svršek bude tvořen betonovými bezpodkladnicovými pražci o hmotnosti min. 300kg a 
rozdělení „d“ a kolejnicemi tvaru 49E1. Předpoklad použití pražců B91 S/2, upevnění W14, 
kolejnice z ocele třídy R260 (kolej je zařazena do 5.řádu), poloměry v řešeném úseku jsou menší 
R=700m). Kolej bude v celém úseku svařena do BK a vloženy nové LISy. V rámci akce bude nově 
zřízena výstroj trati a zajišťovací značky pro PPK. 

 
Železniční svršek v koleji č.1 – nový materiál: 

 nové kolejnice tvaru 49 E1 o délce min. 74m viz předpis SŽDC S3, díl IV, čl.7. (pro účely 
soupisu prací je uvažováno s kolejnicovými pásy této délky svařené v BK) 

 nové betonové pražce, upevnění pružné bezpodkladnicové se svěrkou, pražec o hmotnosti 
min.300 kg, délky 2,60 m - viz předpis SŽDC S3, díl VII, tabulka č.15,  (předpoklad B91 S/2), 
v délce LISu km 24,568 před výhybkou č.1 bude použito 6 ks dřevěných dubových pražců 
s novým vystrojením Skl24 vč.přechodu kolejnice z úklonu do výhybky (bez úklonu)   

 rozdělení pražců  „d“ - 611 mm (kolej bezstyková) viz předpis SŽDC S3, díl XI, tab.2, v LISu 
km 24,568 rozdělení „u“ 600mm. 

 kolejové lože min tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5-63mm 
třídy BI (železniční štěrk) 

 
Drážní stezky. 
Zapuštěné štěrk.lože bude provedeno od ZV č.1 (km 24,566) po km 24,620 (délka cca 54m od ZV 
1), s povrchovou úpravou, pro kterou musí být použito drcené kamenivo frakce 4/16mm v tl. 10cm. 
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Ve zbývajícím úseku směrem do trati je navrženo otevřené ŠL v základním profilu, drážní stezku 
bude tvořit konstrukční vrstva pražc.podloží, případně povrch příkopových zídek. Drážní stezky 
v minimální šířce 0,40m.  
 
SO 01-19-01  Železniční most v km 24,664 
Nosnou konstrukci stávajícího železničního mostu tvoří kamenná klenba. Z důvodu stáří konstrukce 
(151 let), a nevyhovujícímu uspořádání na mostě je navržena demolice železničního mostu a jeho 
nahrazení novým prefabrikovaným ŽB mostem. 
Železobetonový prefabrikovaný rám je navržen se světlou šířkou 4,0 m a světlou výškou 4,5 m. 
Šířka rámové konstrukce je navržena 6,76 m. Založení rámu je navrženo jako hlubinné na pilotách 
průměru 0,6 m a délky 7,0 m. Rovnoběžná křídla budou obsypána svahovými kužely. Svahy ve 
sklonu strmějším než 1:1,5 budou odlážděny lomovým kamenem. 
Na mostě bude uplatněn VMP 3,0. Kolejové lože na mostě je navrženo uzavřené. Před mostem a za 
mostem se nachází otevřené štěrkové lože. Přechody do trati budou realizovány za a před mostem 
Volná výška je 3,35 – 3,91 m. Průjezdný prostor pod mostem bude min. š 3,7 m x v 3,2 m + 0,15 m 
rezerva (není uvažovaný průhyb konstrukce). Obec Křenovice souhlasí se zachováním minimálně 
stávajícího průjezdního prostoru pod mostem, který má v současnosti š 2,5 x v 2,5 m + 0,15 m 
rezerva.  
 
SO 01-01-01  Úprava trakčního vedení 
a 
SO 01-01-02  Úprava ukolejnění 
Obsahem SO 01-01-01 a SO 01-01-02 je výšková a směrová regulace trakčního vedení, uvolnění 
pracoviště pro práci mechanizmů a zpětná montáž TV a úprava ukolejnění. Jsou navrženy pouze 
montážní práce navazující na úpravu GPK. 
 
SO 01-06-02  Úprava rozvodů nn 
V důvodu sanace železničního spodku a rekonstrukce traťové koleje v žkm 24,566 – 25,161 dojde k 
dotčení kabelů ve správě SEE. Z tohoto důvodu je nutné u těchto kabelů zajistit ochranu před jejich 
poškozením. K dotčení kabelů ve správě SEE dojde ve třech místech (1x podélný souběh s tratí, 2x 
příčné křížení s tratí).  
V žkm 24,577 a žkm 24,578 dojde k příčnému křížení kabelů s tratí. Jedná se o kabely vedoucí do 
rozvaděč ROV1 u osvětlovací věže.  Při pracích na tělese železničního spodku dojde k dotčení 
těchto kabelů a je nutné kabely zajistit proti jejich poškození. Bude provedeno přeložení kabelů.  
V žkm 24,647 dojde k příčnému křížení kabelů s tratí. Jedná se o kabely vedoucí do úsekového 
odpojovače DOUO. Při pracích na tělese železničního spodku dojde k dotčení kabelů a je nutné 
kabely zajistit proti jeho poškození. Bude provedeno přeložení kabelů.  
V žkm 25,000 až 25,230 dojde k dotčení souběžně s tratí uložených kabelů. Jedná se o kabely 
vedoucí ze skříní KS4 do KS1 a z KS4 do KS2. V trase stávajícího kabelového vedení je 
projektováno odvodnění a odvodňovací žlab. Z tohoto důvodu bude kabelové vedení v délce 230 m 
přeloženo do nové trasy a na stávající bude naspojkováno pomocí kabelových spojek. Trasa uložení 
přeloženého vedení bude umístěna za „hrázku z pražců“. 
 
 

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 společné územní a stavební řízení. 
Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
přerušeno usnesením č.j.: DUCR-41439/20/Nv ze dne 20. července 2020 současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-41441/20/Nv ze dne 20. července 2020. Drážní úřad  
usnesením č.j. DUCR-41443/20 ze dne 20. července 2020 stanovil stavebníkovi přiměřenou lhůtu 
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k provedení úkonu spočívajícího v doplnění žádosti o společné povolení. Dne 2. listopadu 2020 
byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.  

Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování společného územního a 
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 
§ 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději d o  1 5  d n ů  n á s l e d u j í c í c h  p o  d n i  d o r u č e n í  
t o h o t o  o z n á m e n í .  

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo 
dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, může uplatnit námitky 
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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

Do podkladů žádosti o společné povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury - na výše uvedené adrese a to v pondělí až čtvrtek od 8:00 hodin do 13:00 hodin a 
v pátek od 7:30 hodin do 12:30 hodin. 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. 

Drážní úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení 
následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:  

Účastníci řízení mohou podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední 
osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení 
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne 
bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.  

Účastníci řízení mají dále v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet 
do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby 
Drážní úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.  



 

7 / 9 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, musí být 
účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to 
se netýká účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí 
udělenou ústně do protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu).  

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení pokračování stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony 
v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu,  jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) 
a d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s 
velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a 
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 94k písm. 
e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem stavebního záměru. 

 

 

Okruh účastníků řízení je stanoven: 

Podle § 94k písm a) stavebního zákona - stavebník 

 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 
v zastoupení DMC Havlíčkův Brod s.r.o.,  Průmyslová 941/,  58001 Havlíčkův Brod, 
IČ:25284525 

Podle § 94k písm b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn: 

 Obec Křenovice,  Školní 535/,  68352 Křenovice, IČ:00291943 

Podle § 94k písm c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na které má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má 
jiné věcné právo k tomuto pozemku: 

 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 
adresa pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 
688/26,  61143 Brno, IČ:70994226 

 REALTECK s.r.o.,  Janáčkovo nábřeží 1112/17,  15000 Praha 5, IČ:26115590 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  

Žerotínovo náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 

 

Podle § 94k písm e) stavebního zákona –osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným 
povolením přímo dotčeno: 
k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okres Vyškov: 
pozemky parc.č. 542, 544, 626, 666, 667, 669, 671/1, 672/1, 675, 675/1, 678, 680/1, 681, 683/1, 
683/2, 1242, 1395, 1397, 1398, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698/1, 1699, 
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1689, 1700, 1701/1, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 
1714, 1715, 1716. 

 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 

 

Toto oznámení musí být v souladu s § 144 správního řádu 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 takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Obecní úřad Křenovice,  Školní 535/,  68352 Křenovice, IČ:00291943 – úřední deska 

k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník:  
Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou) 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

v zastoupení DMC Havlíčkův Brod s.r.o.,  Průmyslová 941/,  58001 Havlíčkův Brod, 
IČ:25284525 

podle § 94k písm. b) až d) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn,  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; 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 jeho práva prováděním stavby přímo dotčena (doručenkou): 
 Obec Křenovice,  Školní 535/,  68352 Křenovice, IČ:00291943 
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 adresa 

pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  
61143 Brno, IČ:70994226 

 REALTECK s.r.o.,  Janáčkovo nábřeží 1112/17,  15000 Praha 5, IČ:26115590 
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 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  Žerotínovo 
náměstí 5/3,  60182 Brno, IČ:70932581 

 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 

podle § 94k písm. e) 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: (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 úřední desce Obecní úřad Křenovice,  Školní 535/,  68352 Křenovice, 
IČ:00291943. 

Dotčené orgány: 
 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu,  Palackého 

náměstí 260/,  68401 Slavkov u Brna,  
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov,  Hasičská 452/2,  

68201 Vyškov 1, IČ:70884099 
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,  Jeřábkova 1847/4,  

60200 Brno,  IČ:71009191 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, 

dopravní inspektorát,  Brněnská 7a/,  68211 Vyškov 
 Obecní úřad Křenovice,  Školní 535/,  68352 Křenovice, IČ:00291943 

Na vědomí: 
 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  Čechyňská 363/19,  60200 Brno, IČ:68081758 
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc, 

IČ:70994234 
 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,  Kounicova 26/,  61143 Brno, 

IČ:70994234 
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