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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA 
sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0422/20-6/Lj V Praze dne 12. listopadu 2020 
Č. j.: DUCR-61224/20/Lj Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) 
Oprávněná úřední osoba: Lachová Jaroslava Ing. E-mail: lachova@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T 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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 

Z á l u ž í  u  Č e l á k o v i c ,  Č e l á k o v i c e ,  Z e l e n eč ,  M s t ě t i c e ,  
N e h v i z d y ,  J i r n y  

“ O p t i m a l i z a c e  t r a ť o v é h o  ú s e k u   
Č e l á k o v i c e  ( m i m o )  -  M s tě t i c e  ( v č e t n ě ) “ 

 
Stavebník:  
ČR, Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 zastoupena 
oprávněnou organizační složkou Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  19000 Praha, 
IČ:70994234 
 
v rozsahu: 
Technologická část 
Staniční zabezpečovací zařízení (SSZ) 
PS-03-01-01 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS-05-01-01 žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení 
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS-04-01-01 Čelákovice - Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení 
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS-00-01-01 Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ 
Kabelizace (místní dálková) včetně přenosových systémů 
PS-00-02-01.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK 
PS-00-02-11.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém 
PS-03-02-01.2 žst. Čelákovice, místní kabelizace 
PS-03-02-03.2 Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK 
PS-03-02-04.2 Čelákovice - Mochov, DOK a TK 
PS-04-02-01 Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK 
PS-05-02-01 žst. Mstětice, místní kabelizace 
PS-05-02-02 žst. Mstětice, úpravy DK 
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Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 
PS-05-02-11 žst. Mstětice, ITZ 
PS-05-02-12 žst. Mstětice, EZS 
PS-05-02-14 žst. Mstětice, sdělovací zařízení 
Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 
PS-05-02-21 žst. Mstětice, kamerový systém 
PS-05-02-22 žst. Mstětice, rozhlasové zařízení 
PS-05-02-23 žst. Mstětice, informační systém 
Rádiové spojení 
PS-05-02-31 žst. Mstětice, úpravy MRS 
Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
PS-99-02-01 Úpravy CDP Praha 
Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS-05-06-01 žst. Mstětice, DŘT 
PS-99-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
Dálkové ovládání železniční infrastruktury (DDTS ŽDC) 
PS-03-07-01 žst. Čelákovice, DDTS ŽDC 
PS-05-07-01 žst. Mstětice, DDTS ŽDC 
PS-99-07-01 InS a klientská pracoviště, DDTS ŽDC 
Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS-05-03-01 žst. Mstětice, ts 22/0,4kV, část SŽDC 
Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 
PS-05-03-11 žst. Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 
PS-05-03-12 žst. Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě 
Stavební část 
Železniční svršek 
SO-04-10-01 Čelákovice - Mstětice, železniční svršek 
SO-05-10-01 žst. Mstětice, železniční svršek 
SO-05-10-02 žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční svršek 
SO-00-10-01 Čelákovice - Mstětice, výstroj a značení trati 
Železniční spodek 
SO-04-11-01 Čelákovice - Mstětice, železniční spodek 
SO-05-11-01 žst. Mstětice, železniční spodek 
SO-05-11-02 žst. Mstětice - vlečky ČEPRO, železniční spodek 
Nástupiště 
SO-05-14-01 žst. Mstětice, nástupiště 
Železniční přejezdy 
SO-03-13-02 žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,289 trati Čelákovice - Mochov 
SO-05-13-01 žst. Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení 
SO-05-13-02 žst. Mstětice, železniční přejezd v km 14,772 - zrušení 
SO-05-13-03 žst. Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132 
Železniční mosty 
SO-04-20-01 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,008 
SO-04-20-02 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,103 
SO-04-20-06 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,243 
SO-04-20-03 Čelákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 10,299 
SO-04-20-04 Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 10,822 - zrušení 
SO-04-20-05 Čelákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 12,408 
SO-05-20-01 žst. Mstětice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 13,670 
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Železniční propustky 
SO-04-21-01 Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,330 
SO-04-21-02 Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,600 
SO-04-21-03 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení 
SO-04-21-04 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,565 
SO-04-21-05 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,103 
SO-04-21-06 Čelákovice - Mstětice, propustek ve st. km 11,930 
SO-04-21-07 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,737 
SO-04-21-08 Čelákovice - Mstětice, propustek v ev. km 13,666 
SO-05-21-01 žst. Mstětice, propustek v ev. km 14,569 
Opěrné a zárubní zdi 
SO-04-24-01 Čelákovice - Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335 - 9,520 
Potrubní vedení 
SO-05-70-01 žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace 
SO-05-71-01 žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka 
Pozemní komunikace 
SO-05-32-01 žst. Mstětice, zpevněné plochy 
Kabelovody, kolektory 
SO-05-44-01 žst. Mstětice, kabelovod 
Protihlukové objekty 
SO-04-50-01 Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo 
SO-04-50-02 Čelákovice - Mstětice, PHS v km 9,170-9,480 vlevo 
SO-05-50-01 žst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo 
Pozemní stavební objekty 
Budovy 
SO-05-40-02 žst. Mstětice, provozní budova 
SO-05-40-03 žst. Mstětice, DAK - stavební část 
Přístřešky 
SO-05-41-01 žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 
Drobná architektura, oplocení 
SO-05-42-01 žst. Mstětice, drobná architektura 
Orientační systém 
SO-05-43-01 žst. Mstětice, orientační systém 
Trak ční a energetická zařízení 
Trakční vedení 
SO-03-60-01.2 žst. Čelákovice, trakční vedení 
SO-04-60-01 Čelákovice - Mstětice, trakční vedení 
SO-05-60-01 žst. Mstětice, trakční vedení 
SO-05-60-02 žst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386 
Ohřev výměn 
SO-05-64-01 žst. Mstětice, EOV 
SO 03-64-01.2 žst. Čelákovice, EOV 
Rozvody VN, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO-03-62-02.2 žst. Čelákovice, DOÚO 
SO-03-62-02.3 NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č.50 
SO-04-62-01 Čelákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípojka nn, osvětlení a DOÚO 
SO-05-62-01 žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení 
SO-05-62-02 žst. Mstětice, DOÚO 
SO-05-62-03 žst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS 
Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO-04-61-01 Čelákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO-05-61-01 žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí 
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Umístění stavby: 
pozemky parc.č. 26/1, 26/17, 26/20, 30/1, 38, 42/1, 43/1, 47/1, 47/3, 60/1, 245/1, 248/5, 248/6, 273, 
274, 278/1, 278/2, k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice 
pozemky parc.č. 105/2, 105/3, 107/1, 107/6, 107/8, 107/9, 107/14, 107/16, 107/17, 107/18, 107/25, 
129/18, 129/33, 130/1, 130/2, 132, 138/2, 139/1, 158/4, 159/2, 167/2, 167/3, 168, 169, 178/5, 187/8, 
187/9, 187/16, 196/2, 198/1, 198/7, 198/12, 224, 230/2, 233/1, 233/7, 236/3, 236/4, 236/5, 236/7, 
236/8, 237, 292/1, 292/2, 293, 295, parc.č.st. 28, k.ú. Mstětice, obec Zeleneč 
pozemky parc.č. 486/1, 486/2, 562, k.ú. Nehvizdy 
pozemky parc.č. 648/5, 704/2, 705/2, 706/2, 738/4, 738/8, 1773/1, 1774, 1775/1, 1775/3, 1775/5, 
1776, k.ú. Jirny 
pozemky parc.č. 801, 845, 914, 915, k.ú. Zeleneč 
pozemky parc.č. 3230/5, 3231/1, 3499/1, 3499/2, 3500, 3506/1, 3508/1, 3513/2, 3514, 3518, 
3520/2, 3663/4, 3663/6, 3663/9, 3663/10, 3663/16, 3663/21, 3663/25, 3663/49, 3663/50, 3663/51, 
3663/52, 3663/53, 3672/2, 3682/1, 3682/18, 3682/19, 3682/20, 3684/6, 3684/7, 3684/9, 3685/1, 
3685/2, 3685/7, 3685/8, 3685/33, 3685/34, 3685/35, 3685/36, 3685/40, 3685/43, 3685/50, 3685/53, 
3685/54, 3685/55, 3870, 3872, 3905, 3907/1, parc.č.st. 3506/4, 3506/9, 3508/2, k.ú. Čelákovice 

Popis stavby: 
Liniová stavba - Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), se 

nachází na trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, v úseku od stávajícího žkm 8,770 až do žkm 
15,113. Projekční staničení řešeného úseku je km 8,763-14,546.  

 
Stavba zůstává z části na stávajících pozemcích, mimo úsek přeložky Čelákovice (v délce 

cca 1,9 km, která je nově vedena v přímější stopě přes stávající částečně zastavěnou místní část 
Záluží) a přeložky Mstětice (v délce cca 1 km před žst Mstětice, která je nově vedena mírnějším 
obloukem volnou krajinou mimo stávající obvod dráhy), včetně úprav směrového a výškového 
vedení železniční trasy – přeložek Čelákovice a Mstětice.  

 
Traťový úsek bude vybaven novým zabezpečovacím zařízením a dalšími technologickými 

systémy, které budou zavázány do sousedních stanic Čelákovice a Praha – Horní Počernice, které 
umožní zajištění bezpečného provozu. 
Železniční svršek a spodek: 
- nový kolejový svršek, výměna kolejového roštu – kolejnice 60 E2, pružné bezpodkladnicové 
upevnění, betonové pražce, výměna kolejového lože, nový železniční spodek v celém úseku, 
reprofilace stávajících drážních příkopů, odvodnění.  
Nástupiště: 
- v rámci rekonstrukce žst Mstětice - výstavba nového mimoúrovňového ostrovního nástupiště typu 
L bez konzolových desek, celkové délky 220 m, hrana nástupiště bude 550 mm od TK a vzdálenost 
nástupní hrany 1670 mm od osy koleje v přímé, přístup na nové ostrovní nástupiště zajištěn z obou 
stran žst. novým podchodem. 
Mostní stavby: 
- v řešeném úseku je 6 železničních mostů, 9 železničních propustků a 1 podchod pro cestující,  
1 nadjezd a 5 silničních mostů, prostorové uspořádání na mostních objektech s ohledem na 
návrhové rychlosti trati, dle ČSN 73 6201. 
Pozemní stavby: 
- žst. Mstětice: objekt provozní budovy v blízkosti výstupu z navrhovaného podchodu (technologický 
objekt dle nároků na umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie), 
sociální zařízení pro zaměstnance a veřejné invalidní WC, nový objekt pro umístění statického měniče 
trakčního napětí DAK pro napájení zab. zařízení, zastřešení přístupových chodníků, schodišť a 
nástupiště, nový informační systém a drobná architektura. 
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Zabezpečovací zařízení: 
- v celém úseku nová kabelová trasa v délce cca 7 km, nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie 
s oddílovými návěstidly (traťová rychlost 100 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m), úpravy související s 
přeložkou trati na Mstětice, doplnění kolejových obvodů a počítačů náprav, úprava a doplnění vnitřní 
výstroje elektronického stavědla a software JOP, nové kolejové obvody, počítače náprav, nové staniční 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu elektronické stavědlo.  
Sdělovací zařízení: 
- podél železniční tratě v úseku Čelákovice - Mstětice nový traťový metalický kabel, DOK kabel, 
dálkový kabel ŽDK1, optický kabel ZOK – do doby zprovoznění nového DOK musí být provoz na 
ZOK zachován, napojení provizorní odbočky, žst Mstětice  - neobsazená dopravna řízená z CDP Praha, 
IP telefonní zapojovač, převodník MB linek (MB/IP), instalace rozhlasové a informační zařízení 
s možností dálkového ovládání ze stanice Čelákovice a budoucího ovládání z dispečerského pracoviště 
CDP Praha, vizuální informační zařízení ve formě elektronické informační tabule, informační systém,  
IP kamerový systém, IP radioblok, doplnění pracoviště úsekového dispečera na CDP Praha o zařízení 
ITZ. 
Trak ční a energetické zařízení: 
- nové v úseku širé trati od km cca 8,770 do nového elektrického dělení  žst. Mstětice v km cca 12,875, 
v ŽST Mstětice od km 12,785 do km 14,685 modernizace TV, výstavba nového silničního nadjezdu v 
km 13,386 (po dobu výstavby nadjezdu bude v trakčním vedení vytvořené neutrální pole, které umožní 
provádění stavebních prací bez napětí v daném úseku), nové trolejové vedení bude navrženo podle 
vzorové sestavy "J" a schválených doplňků (proudová soustava stejnosměrná DC 3kV), projektovaná 
výška troleje 5,60 m nad TK,  nové koleje, měnič,  odběratelská trafostanice 22/0,4 kV SŽ v žst. 
Mstětice, nový způsob napájení z trafostanice 22/0,4 kV, osvětlení osazeno na trakčních podpěrách, 
nekryté části nástupiště osvětleny úspornými svítidly ze sklopných stožárků výšky do 6m, osvětlení 
zastřešení a přístřešků na nástupištích, osvětlení podchodu včetně souvisejících přístupových schodišť a 
ramp, nové ukolejnění. 

Realizací optimalizace trati dojde ke zkrácení jízdních dob a zatraktivnění železniční 
dopravy. Instalací nových technologických zařízení bude zvýšena bezpečnost železničního provozu. 

Bezbariérové užívání staveb – při jeho řešení je respektováno Nařízení Komise (EU) č. 
1300/2014, o technických specifikacích týkajících se železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

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 Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u 
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". 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. 
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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. 

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. 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, 
stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit. 

14. 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 
Drážním úřadem. 

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 

17. 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. 

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 
o zahájení stavebních prací.  

19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Stavebník dodrží podmínky stanovisek vlastníků a správců sítí a zařízení, která jsou 
součástí ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení a byly zapracovány do 
projektové dokumentace: 

1.SčV, a.s., č.j.  TÚŘ/O20800014249/20 ze dne 16.03.2020   
ABAK, spol. s r.o., č.j. 3376/20 ze dne 11.03.2020  
UNIPETROL RPA, s.r.o.– BENZINA, odštěpný závod, č.j. OMS/177/2018 ze dne 19.12.2018 
CoProSys a.s. ze dne 11.3.2020  
ČD – Telematika a.s., č.j. 01029/2019-O ze dne 25.01.2019  
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 549972/19 ze dne 21.02.2021  
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku ze dne 13.03.2020   
ČEPS, a.s., č.j. 062/14720/23.2.2018/Ta ze dne 23.02.2018   
ČEPS, a.s., č.j. 139/17420/3.4.2019/Ta  ze dne 03.04.2019  
ČEPS, a.s.- smlouva o přeložce přenosové soustavy č.9201900018 ze dne 18.10.2019 
České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/240096/2020 ze dne 26.02.2020   
CEFIL s.r.o., vyjádření k existenci č.63 ze dne 27.02.2020  
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101265487 ze dne 26.02.2020 
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101265491 ze dne 26.02.2020 
GasNet, s.r.o. – smlouva 4000223286 o zajištění přeložky PZ (STL) ze dne 24.05.2019 
GasNet, s.r.o. – smlouva 4000223040 o zajištění přeložky PZ (VTL) ze dne 19.03.2020 
MERO ČR, a.s., č.j.  2016/000495/4 ze dne 01.02.2019 
MERO ČR, a.s., dohoda o společném řešení přeložky části ropovodu ze dne 12.10.2016 
OPTILINE a.s., č.j. ze dne 27.03.2020  
Pražská plynárenská distribuce, a.s., č.j. 2019/OSDS/00166 ze dne 08.01.2019 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. PVK 66585/OTPČ-285/18ze dne 17.12.2018   
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 555321/2018 ze dne 12.04.2019  
T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E08919/20 ze dne 25.02.2020   
Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201033847 ze dne 26.02.2020  
Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201033851 ze dne 26.02.2020  
ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700174251 ze dne 26.02.2020   
ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700174255 ze dne 26.02.2020  
Allstar Net s.r.o., č.j. V20200048 ze dne 05.03.2020 
UPC Česká republika, s.r.o. – dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení SEK ze 
dne 11.06.2019 
Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910145811153283 ze dne 28.02.2020  
ČEPRO, a.s., č.j. 13384/FŘ/18(12308/18) ze dne 9.4.2019  
ČEPRO, a.s. – smlouva č.40572 ve věci přípravy a realizace přeložky podzemního produktovodu ze 
dne 24.11.2016 
NET4GAS, s.r.o., č.j. 5763/20/OVP/Z ze dne 14.07.2020 
UCED Distribuce ze dne 19.03.2020 (bez č.j.) 
NEW TELEKOM, spol. s r.o., č.j. 133406993 ze dne 24.03.2020 
Dial Telecom, a.s. – dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení SEK ze dne 
02.12.2019 
Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., č.j. 2018264926 ze dne 06.12.2018  
Türk Telekom International CZ s.r.o., č.j. 093/2018/ila ze dne 19.12.2018 
Q-Byt Čelákovice ze dne 20.12.2018  (bez č.j.) 
VaK Zápy, spol. s r.o., č.j. M-20-000-082 ze dne 08.04.2020   
 
21. Stavebník dodrží podmínky stanoviska KHS SČK se sídlem v Praze, č.j.: 

KHSSC65221/2018 ze dne 17.01.2019: 

21.1. Při realizaci stavby budou aplikovány požadavky Akustické studie. Pro splnění 
hygienických limitů je nutné vybudovat dvě protihlukové stěny, a to v Čelákovicích - 
Záluží a ve Mstěticích v celkové délce 205 m. Dále bude realizovaná protihluková úprava 
na výpravní budově ve Mstěticích - výměna oken za okna s vyšší zvukovou izolací. 

21.2. Po dokončení stavby v průběhu zkušebního provozu bude oprávněným subjektem 
(podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) provedeno měření 
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby a v chráněném vnitřním 
prostoru stavby nej bližší obytné zástavby. Výsledky budou zaslány na Krajskou 
hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze k posouzení před kolaudací 
objektu. 
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21.3. Po dokončení stavby v průběhu zkušebního provozu bude oprávněným subjektem 
(podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) provedeno měření 
vibrací v chráněném vnitřním prostoru stavby. Výsledky budou zaslány na Krajskou 
hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze k posouzení před kolaudací 
objektu. 

22. Stavebník dodrží podmínky stanoviska MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor 
životního prostředí, č.j.: MÚBNLSB-OŽP-108445/2018-HUZIV ze dne 14.02.2019, č.j.: 
MÚBNLSB-OŽP-39513/2019-HUBHA ze dne 06.05.2019, č.j.: MÚBNLSB-OŽP-
14209/2019-FOLJA ze dne 04.03.2019, č.j.: MÚBNLSB-OŽP-22953/2019 LUGVE ze dne 
21.05.2019, a to zejména: 

22.1. Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 
22.2. Bude dodržena norma ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními". 
22.3. Během výstavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, 

napadaný materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn. 
22.4. Zahájení a ukončení akce bude oznámeno na Povodí Labe, s.p., provozní středisko 

Lysá nad Labem, provedení kontroly po ukončení stavební činnosti. 
22.5. Před zahájením činností bude provedena pasportizace stavu dotčených míst, která 

bude součástí předávací dokumentace. 
22.6. Stavbou nesmí být narušena technická podélná úprava vodního toku. 
22.7. Veškerý stavební materiál musí být uskladněn tak, aby při zvýšených povodňových 

průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. 
22.8. Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními 

opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod 
ropnými a jinými závadnými látkami. 

22.9. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, kamenivo, 
materiál štěrkového lože, vyřazené pražce a jiné stavební odpady budou uloženy podle 
druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti 
odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště 
(skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, 
terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou 
nabídnuty k  využití, odpadní materiál vhodný k recyklaci (nekontaminovaný štěrk) bude 
recyklován.  

22.10. Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během 
stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě 
stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se 
zákon o odpadech nevztahuje. 

22.11. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona  
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla 
kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném 
zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

22.12. Pro úpravu Čelákovického potoka v délce 125 m (SO 05-75-01) nadále platí 
stanovisko k územnímu rozhodnutí ze dne 20.6.2016 č.j. 100/31052/2016 s výjimkou 
podmínky č. 4 citovaného stanoviska; časová realizace záměru je omezena podmínkou č. 4 
tohoto stanoviska. Opevnění koryta kamennou dlažbou při úpravě Zálužského potoka (SO 
04-75-01 - celková délka úpravy 312 m) bude realizováno pouze v úsecích mostních 
objektů SO04- 25-01, S004-25-03 a SO 04-20-01 pod mostními konstrukcemi a v délce 
max. 6 m od mostních konstrukcí na vtoku a výtoku.  

22.13. Staveniště nebudou situována do významných krajinných prvků (koryto, břehy 
vodního toku, břehové a doprovodné porosty) a prvků územního systému ekologické 
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stability. Práce v korytě vodních toků budou realizovány v měsících srpen - březen s 
ohledem na životní cyklus živočichů vázaných na vodní prostředí.  

22.14. Kácení dřevin ve významném krajinném prvku bude realizováno v měsících listopad 
- únor a bude realizováno maximálně v rozsahu dle Přílohy č. 2 dokumentace 
„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně), Souhrnná část Vliv 
stavby na životní prostředí, Dendrologický průzkum (B.3.4), zhotovitel: 
METROPROJEKT Praha a.s., 03/2018" na pozemcích parc.č. 43/4, 278/1 a 3513/2 v k.ú. 
Záluží u Čelákovic. Výsadba bude provedena do 2 let od realizace přeložky vodního toku. 
Po dobu 5 let od realizace přeložky vodního toku bude na březích pravidelně likvidován 
nálet invazních nepůvodních druhů (křídlatka, netýkavka). 

23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska PČR KŘ SČK, ÚO Praha venkov – východ, DI, 
č.j.: KRPS-9256-1/ČJ-2019-011506 ze dne 16.01.2019: 

23.1. Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům 
nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh) - tyto přechodné 
překážky budou v případě výskytu odstraňovány.  

23.2. Připojení na místní komunikaci musí být zřízeno v souladu s ustanovením § 11 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

24. 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 Drážnímu úřadu. 

25. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min 6 měsíců. 

26. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem 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. 

27. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena 
předepsanými doklady podle § 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. 

28. 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. 

29. Stavba bude dokončena nejpozději do 30. června 2025, včetně zkušebního provozu. 
 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
• Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

o Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  19000 Praha, 
IČ:70994234 

• České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 
o České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha,  Prvního pluku 81/2a,  13011 Praha, 

IČ:70994226 
• Město Čelákovice,  náměstí 5. května 1/11,  25088 Čelákovice, IČ:00240117 
• Obec Jirny,  Brandýská 9/,  25090 Jirny, IČ:00240257 
• Obec Zeleneč,  Kasalova 467/,  25091 Zeleneč, IČ:00241041 
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• Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951/,  50003 Hradec Králové 3, IČ:70890005 
• ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7, IČ:60193531 
• Středočeský kraj,  Zborovská 81/11,  15000 Praha 5, IČ:70891095 
• Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a,  13000 Praha 3, IČ:01312774 
• Tereos TTD, a.s.,  Palackého náměstí 1/,  29441 Dobrovice, IČ:16193741 
• ZPA Pečky, a.s.,  Třída 5. května 166/,  28911 Pečky, IČ:45147612 
• Římskokatolická farnost Čelákovice ,  Na Hrádku 455/19,  25088 Čelákovice, IČ:43751113 
• ZICHA DANIEL, Ing., CSc., Zlatá 5/, 28002 Kolín 
• BURYÁNEK OTAKAR, Březiněveská 67/, 25064 Hovorčovice 
• ŠPITÁLSKÝ MAREK, Ing., Přerov nad Labem 434/, 28916 Přerov nad Labem 
• ELIONOVÁ ANNA, Jižní 83/, 25082 Horoušany 
• SOUHRADA JOSEF, RNDr., Jažlovická 1322/24, 14900 Praha 
• KLUČINA ZDENĚK, Pod Skalkou 1980/, 25088 Čelákovice 
• SLAVÍK MICHAL, Mst ětice 26/, 25091 Zeleneč 
• KERACLAY, a.s.,  Brník 76/,  28163 Oleška, IČ:29140277 
• DFARMA spol. s r.o.,  Pampelišková 327/,  36001 Jenišov, IČ:26049571 
• VACHOVÁ MILENA, Švestková 361/, 46001 Liberec 
• PFANNENSTIELOVÁ IVA, Finská 317/, 46861 Desná 
• MATLÁK FRANTIŠEK, Dr. Nejedlého 279/, 25087 Mochov 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  

19000 Praha, IČ:70994234 podal dne 15. května 2020 žádost o stavební povolení. Souhlas s 
vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán MÚ Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, č.j.: 
MÚBNLSB-OSÚUPPP-50448/2020-JANPA ze dne 22.05.2020.  

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení řízení (oznámení č.j.: 
DUCR-42230/20/Lj ze dne 31.07.2020) všem známým účastníkům a dotčeným orgánům a 
informoval o stavebním záměru dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí v platném znění (zákon EIA). 

 
Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost již poskytovala dostatečný podklad 

pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 
odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.  

 
Drážní úřad stanovil lhůtu 15 dnů po doručení tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány 

mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.  
 
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení  

a oznámení stavebního řízení proběhlo formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. 
 
Stavební záměr byl posouzen dle zákona EIA a dne 17. října 2019 bylo Ministerstvem 

životního prostředí ČR vydáno, dle § 23a odst. 5) dle zákona č. 100/2001 Sb., souhlasné závazné 
stanovisko k ověření změn záměru, č.j.: MZP/2019/500/228. 
 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

• vyjádření, stanoviska, rozhodnutí DOSS, organizací, provozovatelů: 
Ministerstvo životního prostředí, č.j. MZP/2020/500/942 ze dne 15.10.2020, 
Ministerstvo životního prostředí, č.j.  MZP/2020/500/272 ze dne 12.02.2020, 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, č.j. SB-742-
2/2018/PD ze dne 28.01.2019, 
České dráhy, a.s., č.j. 1126/2018-O3 ze dne 03.01.2019, č.j.: 3032/2018 ze dne 27.11.2018, 
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Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, č.j. 160667/2018/KUSK ze dne 23.01.2019, 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
160668/2018/KUSK ze dne 15.01.2019,  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
064045/2016/KUSK ze dne 30.05.2016,  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
013031/2019/KUSK ze dne 20.02.2019,  
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
024488/2018/KUSK ze dne 24.09.2018, 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
024489/2018/KUSK ze dne 01.10.2018, 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-
4048/2020-JANPA ze dne 14.01.2020, č.j.: OSÚÚPPP-66664/2018-JANPA ze dne 31.07.2018, č.j.: 
OSÚÚPPP-30653/2017-JANPA ze dne 28.04.2017, č.j.: 004603/2016 ze dne 08.03.2016. 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-
50448/2020-JANPA ze dne 22.05.2020,  
Městys Nehvizdy, č.j. 1980/2018 ze dne 12.12.2018, 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, č.j.  MÚBNLSB-OD-
107896/2018-VEVEM ze dne 06.02.2019, 
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, č.j. MÚBNLSB-OD-40875/2020-VOKIV 
ze dne 11.05.2020,  
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-
OŽP-108445/2018-HUZIV ze dne 14.02.2019, 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. 100/31052/2016  
ze dne 20.06.2016, 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-
OŽP-39513/2019-HUBHA ze dne 06.05.2019, 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. MÚBNLSB-
OŽP-14209/2019-FOLJA ze dne 04.03.2019, 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, č.j.  MÚBNLSB-
OŽP-22953/2019 LEGVE ze dne 21.05.2020,  
Městský úřad Čelákovice, odbor životního prostředí, č.j. MUC/09408/2019 ze dne 09.09.2019 
Město Čelákovice, č.j. MUC/14133/2018 ze dne 06.02.2019, 
Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR176/004040/2018 ze dne 12.12.2018 
Ropid, č.j. OPD/0012/19/Hs ze dne 04.01.2019,   
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, č.j. 
105923/2018-1150-OÚZ-PHA ze dne 22.01.2019, 
Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/18/50389/Fa/0 ze dne 01.02.2019,  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 65221/2018 ze dne 
17.01.2019, 
Obec Jirny, č.j. 1974/18  ze dne 10.12.2018, 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., č.j.  1343/19/KSÚS/MHT/SUL ze dne 
04.03.2019, 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha-venkov, č.j. KRPS-9256-1/ČJ-2019-
011506  ze dne 16.01.2019, 
Obvodní báňský úřad pro území HMP a kraje Středočeského, č.j.  SBS 38737/2018/OBÚ-02/1 ze 
dne 17.12.2018, 
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., č.j. 108190020 ze dne 22.03.2019,  
Městské muzeum v Čelákovicích, p.o., č.j. 1772/2018 ze dne 18.12.2018,  
Drážní úřad,  č.j. DUCR-8621/20/Lg ze dne 12.02.2020,  
Drážní úřad,  č.j. DUCR-34977/16/Lj ze dne 31.05.2016, 
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Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, č.j. 25610/2016-150  ze dne 
11.07.2016,   
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, č.j. 150/25602/2016 ze dne 
28.06.2016, 
• vyjádření správců sítí a zařízení: 
1.SčV, a.s., č.j.  TÚŘ/O20800014249/20 ze dne 16.03.2020   
ABAK, spol. s r.o., č.j. 3376/20 ze dne 11.03.2020  
UNIPETROL RPA, s.r.o.– BENZINA, odštěpný závod, č.j. OMS/177/2018 ze dne 19.12.2018 
CoProSys a.s. ze dne 11.03.2020  
ČD – Telematika a.s., č.j. 01029/2019-O ze dne 25.01.2019  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 549972/19 ze dne 21.02.2021  
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku ze dne 13.03.2020   
ČEPS, a.s., č.j. 062/14720/23.2.2018/Ta ze dne 23.02.2018   
ČEPS, a.s., č.j. 139/17420/3.4.2019/Ta  ze dne 03.04.2019  
ČEPS, a.s.- smlouva o přeložce přenosové soustavy č.9201900018 ze dne 18.10.2019 
České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/240096/2020 ze dne 26.02.2020   
CEFIL s.r.o., vyjádření k existenci č.63 ze dne 27.02.2020  
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101265487 ze dne 26.02.2020 
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101265491 ze dne 26.02.2020 
GasNet, s.r.o. – smlouva 4000223286 o zajištění přeložky PZ (STL) ze dne 24.05.2019 
GasNet, s.r.o. – smlouva 4000223040 o zajištění přeložky PZ (VTL) ze dne 19.03.2020 
MERO ČR, a.s., č.j.  2016/000495/4 ze dne 01.02.2019 
MERO ČR, a.s., dohoda o společném řešení přeložky části ropovodu ze dne 12.10.2016 
OPTILINE a.s., č.j. ze dne 27.03.2020  
Pražská plynárenská distribuce, a.s., č.j. 2019/OSDS/00166 ze dne 08.01.2019 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. PVK 66585/OTPČ-285/18 ze dne 17.12.2018   
Státní pozemkový úřad, č.j. SPU 555321/2018 ze dne 12.04.2019  
T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E08919/20 ze dne 25.02.2020   
Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201033847 ze dne 26.02.2020  
Telco Pro Services, a.s., č.j. 0201033851 ze dne 26.02.2020  
ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700174251 ze dne 26.02.2020   
ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700174255 ze dne 26.02.2020  
Allstar Net s.r.o., č.j. V20200048 ze dne 05.03.2020 
UPC Česká republika, s.r.o. – dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení SEK ze 
dne 11.06.2019 
Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910145811153283 ze dne 28.02.2020  
ČEPRO, a.s., č.j. 13384/FŘ/18(12308/18) ze dne 09.04.2019  
ČEPRO, a.s. – smlouva č.40572 ve věci přípravy a realizace přeložky podzemního produktovodu ze 
dne 24.11.2016 
NET4GAS, s.r.o., č.j. 5763/20/OVP/Z ze dne 14.07.2020 
UCED Distribuce ze dne 19.03.2020  
NEW TELEKOM, spol. s r.o., č.j. 133406993 ze dne 24.03.2020 
Dial Telecom, a.s. – dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení SEK ze dne 
02.12.2019 
Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., č.j. 2018264926 ze dne 06.12.2018  
Türk Telekom International CZ s.r.o., č.j. 093/2018/ila ze dne 19.12.2018 
Q-Byt Čelákovice ze dne 20.12.2018   
VaK Zápy, spol. s r.o., č.j. M-20-000-082 ze dne 08.04.2020   

• stanovisko ověření (interoperabilita): 
Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2018/CCT/CS/3192 ze dne 21.12.2018 
Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2019/ENE/CS/3207 ze dne 30.01.2019 
Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2020/INF/CS/3600 ze dne 17.03.2020 
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• a projektová dokumentace, vypracovaná firmou METROPROJEKT  Praha a.s., S60- 
dopravní, vypracovaná 05/2019, autorizace Ing. Petr Zobal, ČKAIT 0010113 a další přizvaní 
oprávnění projektanti s příslušnou specializací. 

 
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad 

vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení 
Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, 
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, 121 06 Praha. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní 
úřad na náklady účastníka. 

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 Drážní úřad 
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže 
stavba již byla zahájena. 

 
Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu 
vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v 
případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo 
územním samosprávným celkem. 
  
Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
• Ověřená projektová dokumentace 
• Štítek „Stavba povolena“ 
 

 

Toto rozhodnutí 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. 

 

  
 Ing. Miroslav Hron 

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

správního řádu 
• Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  Masarykovo náměstí 1/6,  25001 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
• Městský úřad Čelákovice,  náměstí 5. května 1/11,  25088 Čelákovice 
• Obecní úřad Zeleneč,  Kasalova 467/,  25091 Zeleneč v Čechách 
• Obecní úřad Jirny,  Brandýská 9/,  25090 Jirny 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  

razítko   
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
• Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

o Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,  Sokolovská 1955/278,  19000 Praha, 
IČ:70994234 

• České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 
o České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha,  Prvního pluku 81/2a,  13011 Praha, 

IČ:70994226 
• Město Čelákovice,  náměstí 5. května 1/11,  25088 Čelákovice, IČ:00240117 
• Obec Jirny,  Brandýská 9/,  25090 Jirny, IČ:00240257 
• Obec Zeleneč,  Kasalova 467/,  25091 Zeleneč, IČ:00241041 
• Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951/,  50003 Hradec Králové 3, IČ:70890005 
• ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7, IČ:60193531 
• Středočeský kraj,  Zborovská 81/11,  15000 Praha 5, IČ:70891095 
• Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a,  13000 Praha 3, IČ:01312774 
• Tereos TTD, a.s.,  Palackého náměstí 1/,  29441 Dobrovice, IČ:16193741 
• ZPA Pečky, a.s.,  Třída 5. května 166/,  28911 Pečky, IČ:45147612 
• Římskokatolická farnost Čelákovice ,  Na Hrádku 455/19,  25088 Čelákovice, IČ:43751113 
• ZICHA DANIEL, Ing., CSc., Zlatá 5/, 28002 Kolín 
• BURYÁNEK OTAKAR, Březiněveská 67/, 25064 Hovorčovice 
• ŠPITÁLSKÝ MAREK, Ing., Přerov nad Labem 434/, 28916 Přerov nad Labem 
• ELIONOVÁ ANNA, Jižní 83/, 25082 Horoušany 
• SOUHRADA JOSEF, RNDr., Jažlovická 1322/24, 14900 Praha 
• KLUČINA ZDENĚK, Pod Skalkou 1980/, 25088 Čelákovice 
• SLAVÍK MICHAL, Mst ětice 26/, 25091 Zeleneč 
• KERACLAY, a.s.,  Brník 76/,  28163 Oleška, IČ:29140277 
• DFARMA spol. s r.o.,  Pampelišková 327/,  36001 Jenišov, IČ:26049571 
• VACHOVÁ MILENA, Švestková 361/, 46001 Liberec 
• PFANNENSTIELOVÁ IVA, Finská 317/, 46861 Desná 
• MATLÁK FRANTIŠEK, Dr. Nejedlého 279/, 25087 Mochov 

 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí: 
pozemky parc.č. 399; 377; 381; 385; 397; 408; 446; 450/1; 452; 454; 458; 460; 464; 466; 468; 472; 474; 
958/1; 3048/3; 3063; 3069/1; 3083; 3086; 3131; 3132; 3136; 3137; 3138; 3139; 3140; 3141; 3142; 3230/1; 
3230/6; 3230/7; 3231/3; 3231/5; 3421/5; 3430/113; 3430/2; 3503; 3509; 3532/2; 3532/3; 3532/4; 3539/118; 
3539/119; 3539/8; 3549; 3550/1; 3550/2; 3550/3; 3550/4; 3550/5; 3550/6; 3550/7; 3561; 3570; 3574; 
3588/3; 3588/4; 3590/1; 3590/2; 3590/3; 3590/4; 3590/5; 3621/30; 3621/32; 3621/34; 3621/35; 3621/36; 
3621/37; 3621/39; 3621/40; 3621/42; 3621/44; 3621/46; 3621/48; 3621/49; 3621/51; 3621/53; 3621/55; 
3621/58; 3647/21; 3647/23; 3647/24; 3647/25; 3647/3; 3647/33; 3647/37; 3647/38; 3647/39; 3647/41; 
3647/42; 3647/62; 3647/63; 3647/64; 3663/1; 3663/19; 3663/27; 3663/28; 3663/38; 3663/47; 3663/54; 
3663/55; 3672/1; 3680; 3682/10; 3682/11; 3682/12; 3682/13; 3682/14; 3682/15; 3682/16; 3682/17; 3682/21; 
3682/22; 3682/26; 3682/27; 3682/30; 3682/32; 3684/1; 3684/10; 3684/2; 3685/23; 3685/24; 3685/25; 
3685/26; 3685/28; 3685/29; 3685/31; 3685/37; 3685/38; 3685/39; 3685/4; 3685/41; 3685/44; 3685/45; 
3685/47; 3685/48; 3685/56; 3685/6; 375/1; 3810/1; 3810/21; 3810/22; 3810/23; 3810/24; 3865/1; 3865/6; 
3877; 3883; 3884/1; 3885/1; 3885/2; 3890; 3897/1; 3897/2; 3897/3; 3907/2; 3907/4; 3913/3; 3913/5; 3913/6; 
3913/7; 3913/9; 3913/10; 3913/11; 3913/12; 3913/13; 3913/14; 3913/15; 3913/16; 3913/17; 3913/18; 
3913/19; 3913/20; 3913/21; 3913/22; 3913/23; 3913/24; 3913/25; 3916; 4260; 4283; 4284; 4285; 4286; 
4334/8; st. 380; st. 382; st. 383; st. 450/2; st. 470; st. 477; st. 478; st. 3502; st. 3504; st. 3505; st. 3506/3; st. 
3506/6; st. 3506/11; st. 3506/13; st. 3506/14; st. 3519;st. 3229; st. 3520/1; st. 3520/5; st. 3520/6;st. 3506/12; 
st. 3906; st. 3928; st. 4594; st. 4666; st. 4668, k.ú.: Čelákovice 
pozemky parc.č. 703; 710; 711; 712; 713; 714; 719; 720; 721; 735; 736; 737; 739; 740; 742; 744; 745; 746; 
648/2; 648/3; 648/4; 738/10; 738/11; 1773/7, k.ú.: Jirny 
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pozemky parc.č. 59; 69/1; 69/20; 69/21; 73/1; 73/3; 94/3; 105/4; 106/1; 106/2; 106/5; 107/7; 109/1; 112/1; 
112/2; 116; 126; 128/3; 128/4; 128/5; 129/25; 129/27; 129/28; 129/32; 129/34; 150/1; 161/2; 161/4; 161/25; 
161/26; 170; 173; 187/1; 187/12; 187/13; 187/15; 187/48; 187/49; 187/64; 187/65; 187/78; 187/80; 188/1; 
188/3; 188/4; 188/6; 190/2; 190/3; 190/8; 192; 193/1; 193/2; 196/3; 196/4; 197/3; 197/4; 197/6; 198/14; 
198/6; 198/8; 198/9; 200/1; 217; 221/2; 222/18; 222/4; 222/8; 222/9; 229/1; 229/5; 230/4; 230/5; 230/6; 234; 
236/1; 236/9; 238; 240; 242; 255; 258; 260; 268; 269; 270; 271; 275; st. 24; st. 25; st. 26; st. 29; st. 40; st. 
46; st. 85; st. 140, k.ú.: Mstětice 
pozemky parc.č. 446; 447; 487; 564/1; 575 k.ú.: Nehvizdy 
pozemky parc.č. 25/1; 25/3; 25/4; 25/9; 25/13; 25/14; 25/15; 25/17; 25/18; 25/20; 26/14; 26/15; 26/16; 
26/18; 26/19; 26/21; 26/25; 26/26; 26/27; 27/2; 27/3; 30/3; 30/5; 30/6; 39/2; 39/3; 39/4; 40/12; 40/16; 40/17; 
40/32; 40/7; 40/9; 43/2; 43/5; 43/6; 43/7; 44/1; 49/2; 49/3; 49/7; 50/18; 50/2; 50/24; 50/27; 50/28; 50/29; 
50/30; 50/37; 50/38; 51/16; 51/3; 51/8; 52/4; 54/2; 60/10; 60/13; 60/14; 60/6; 60/7; 60/8; 60/9; 61/1; 65/1; 
70/1; 70/3; 73/1; 73/12; 73/3; 73/8; 75/1; 75/4; 75/5; 75/6; 75/7; 75/8; 80/1; 80/3; 139/1; 140/1; 148/1; 151/7; 
151/9; 155/1; 162/1; 163/1; 245/2; 246/2; 246/3; 248/2; 249/1; 249/2; 253/1; 253/2; 267; 270/1; 277/1; 
277/2; 277/3; 277/4; 294; st. 41; st. 42; st. 57; st. 58; st. 59; st. 60; st. 70; st. 78; st. 79; st.101; st.110; st.132; 
st.133; st.134; st.135; st.138; st.157; st.158; st.159; st.160; st.170; st.171; st.184/1; st.194, k.ú.: Záluží u 
Čelákovic 
pozemky parc.č. 791; 795; 798; 799; 800; 804; 838; 839; 840; 846; 847; 848; 870; 880; 889; 891; 916; 937; 
939; 940; 941; 963; 964; 965; 972; 1005; 1006; 1034; 1039; 1040; 176/5; 892/1; 92/1; 938/1; 938/2, k.ú.: 
Zeleneč 

Dotčené orgány: 
• Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 65/,  10010 Praha 10, IČ:00164801 
• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí,  Zborovská 81/11,  15021 Praha 5 
• Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,  Masarykovo náměstí 1/6,  25001 Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav 
- odbor stavebního úřadu 
- odbor životního prostředí 
- odbor dopravy 
• Městský úřad Čelákovice,  náměstí 5. května 1/11,  25088 Čelákovice 
- stavební úřad 
• Obecní úřad Zeleneč,  Kasalova 467/,  25091 Zeleneč v Čechách 
• Obecní úřad Jirny,  Brandýská 9/,  25090 Jirny 
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,  Dittrichova 329/17,  12000 Praha, 

IČ:71009159 
• Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - 

VÝCHOD, dopravní inspektorát,  Mladoboleslavská 38/,  19017 Praha 917 
• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav,  Laurinova 1370/III,  29301 

Mladá Boleslav 1, IČ:70885371 
 
Spis 
Drážní úřad, sekce infrastruktury 
MP-SDP0422/20   
 


