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

Sp. zn.: MO-SDO0211/20-30/Nv V Olomouci dne 12. ledna 2021 
Č. j.: DUCR-2495/21/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  

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 m ě n a  t r a k č n í  s o u s t a v y  n a  A C  2 5 k V ,  5 0 H z  v  ú s e k u  

N e d a k o n i c e  -  Ř í k o v i c e “ 

Stavebník:  
Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

Zástupce stavebníka:  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  Kounicova 688/26,  60200 Brno, IČ:44960417 

Stavba je členěna na: 

A.2. Technologická část 
 D.1.1 Zabezpečovací zařízení 
 D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 01-28-01  žst. Nedakonice, úprava SZZ 
PS 09-28-01  žst. Otrokovice, úprava SZZ 
PS 15-28-01  žst. Říkovice, úprava SZZ 
   
 D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 
PS 09-14-02 TNS Otrokovice, EZS 
PS 09-14-03 TNS Otrokovice, LDP 
PS 15-14-02 TNS Říkovice, EZS 
PS 15-14-03 TNS Říkovice, LDP 
   
 D.1.2.8 Jiné sdělovací zařízení 
PS 09-14-04 TNS Otrokovice, kamerový systém 
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PS 09-14-05 TNS Otrokovice, sdělovací zařízení 
PS 15-14-04 TNS Říkovice, kamerový systém 
PS 15-14-05 TNS Říkovice, sdělovací zařízení 
PS 90-14-05 t. ú. Nedakonice - Říkovice, DDTS ŽDC 
  
 D.1.3 Silnoproudá technologie 
 D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 
PS 01-05-01 TNS Nedakonice, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 
PS 01-05-02 Žst.Nedakonice, úprava zařízení DŘT 
PS 09-05-01 TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 
PS 09-05-02 Žst. Otrokovice, úprava zařízení DŘT 
PS 15-05-01 TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 
PS 15-05-02 Žst.Říkovice, úprava zařízení DŘT 
PS 17-05-01 ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému  
  
 D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN 
PS 09-09-02 TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory 
PS 15-09-01 TNS Říkovice, rozvodna 110kV, technologie 
PS 15-09-02 TNS Říkovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory 
PS 15-09-03 TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC 
  
 D.1.3.3 Silnoproudá technologie TNS 
PS 01-09-01 TNS Nedakonice, demontáž  technologie 3kV DC 
PS 01-09-02 TNS Nedakonice, vazba ochran 
PS 09-09-05 TNS Otrokovice, technologie balancérů 
PS 09-09-08 TNS Otrokovice, rozvodna 25kV 
PS 09-09-09 TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKŘ 
PS 09-09-10 TNS Otrokovice, rozvodna 22kV 
PS 09-09-11 TNS Otrokovice, vlastní spotřeba 
PS 09-09-12 TNS Otrokovice, měření spotřeby 
PS 09-09-13 TNS Otrokovice, registrační měření  - BLACKBOX 
PS 09-09-16 TNS Otrokovice, provozní budova - klimatizace 
PS 09-09-17 TNS Otrokovice, vazba ochran 
PS 09-09-18 TNS Otrokovice, ochrana napájecího systému E.ON 
PS 15-09-05 TNS Říkovice, technologie balancérů 
PS 15-09-08 TNS Říkovice, rozvodna 25kV 
PS 15-09-09 TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ 
PS 15-09-10 TNS Říkovice, rozvodna 22kV 
PS 15-09-11 TNS Říkovice, eliminace hoření LIS 
PS 15-09-12 TNS Říkovice, vlastní spotřeba 
PS 15-09-13 TNS Říkovice, měření spotřeby 
PS 15-09-14 TNS Říkovice, registrační měření -BLACKBOX 
PS 15-09-15 TNS Říkovice, provozní budova - klimatizace 
PS 15-09-16 TNS Říkovice, vazba ochran 
PS 15-09-17 TNS Říkovice, ochrana napájecího systému ČEZ 
  
 D.1.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN 
PS 07-13-01 Žst. Napajedla, TS 25/0,46kV pro napájení EOV 
  
 D.1.3.6 Silnoproudá technologie el. stanic 6 kV  
PS 09-08-01 TNS Otrokovice,  NTS 6kV, 50Hz  
PS 09-08-02 TNS Otrokovice,  NTS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříně 6kV 
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PS 15-08-01 TNS Říkovice,  rozvodna 6kV, 50Hz  
PS 15-08-02 TNS Říkovice, rozpojovací skříně 6kV, 50Hz 

A.2. Stavební část 
 D.2.1 Inženýrské objekty 
 D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 
SO 01-17-01 žst. Nedakonice, úprava LIS 
SO 09-17-01 TNS Otrokovice, úprava vlečky 
SO 10-17-01 t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava LIS 
SO 14-17-01 t.ú. Hulín - Říkovice, úprava LIS 
SO 15-17-01 TNS Říkovice, úprava vlečky 
   
 D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 
SO 90-19-01 Nedakonice - Říkovice, přechody kabelů přes mostní objekty 
  
 D.2.1.6 Potrubní vedení 
SO 09-22-01 TNS Otrokovice, rozvod vody v areálu 
SO 09-27-01 TNS Otrokovice, kanalizace 
SO 15-22-01 TNS Říkovice, rozvod vody v areálu 
SO 15-27-01 TNS Říkovice, kanalizace 
  
 D.2.1.8 Pozemní komunikace 
SO 09-18-01 TNS Otrokovice, zpevněné plochy 
SO 09-18-02 TNS Otrokovice, HTÚ 
SO 15-18-01 TNS Říkovice, zpevněné plochy 
SO 15-18-02 TNS Říkovice, příjezdová komunikace 
SO 15-18-03 TNS Říkovice, HTÚ 
  
 D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
 D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 01-01-01 Žst. Nedakonice, úprava trakčního vedení 
SO 01-01-03 Žst. Nedakonice, úprava napájecího vedení 
SO 09-01-03 žst. Otrokovice, napájecí vedení 
SO 09-01-04 žst. Otrokovice, zpětné vedení 
SO 10-01-01 t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava trakčního vedení 
SO 14-01-01 t.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení 
SO 15-01-01 žst. Říkovice, úprava trakčního vedení 
SO 15-01-03 žst. Říkovice, napájecí vedení 
SO 15-01-04 žst. Říkovice, zpětné vedení 
  
 D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část 
SO 07-15-01 Žst. Napajedla, úprava EOV, domek pro trafostanici TREOV1, stavební část 
SO 09-15-02 TNS Otrokovice, technologická budova 
SO 09-15-03 TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část 
SO 09-15-04 TNS Otrokovice, kabelovod 
SO 09-15-05 TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení 
SO 09-15-06 TNS Otrokovice, garáž 
SO 09-15-08 TNS Otrokovice, objekt polarizační drenáže 
SO 09-33-01 TNS Otrokovice, oplocení 
SO 15-15-02 TNS Říkovice, technologická budova 
SO 15-15-03 TNS Říkovice, R110kV - stavební část 
SO 15-15-04 TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část 
SO 15-15-05 TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část 
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SO 15-15-06 TNS Říkovice, kabelovod 
SO 15-15-07 TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení 
SO 15-33-01 TNS Říkovice, oplocení 
  
 D.2.3.4 Ohřev výměn - EOV 
SO 07-06-02 Žst. Napajedla, úprava EOV 
  
 D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 01-06-01 Žst. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení 
SO 01-06-02 Žst. Nedakonice,  DOÚO 
SO 03-06-01 Žst. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení 
SO 05-06-01 Žst. Huštěnovice, úprava rozvodů nn a osvětlení 
SO 07-06-01 Žst. Napajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení 
SO 09-06-01 Žst. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení 
SO 09-12-01 TNS Otrokovice, kabelové rozvody vn 
SO 09-04-01 TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV 
SO 09-06-02 TNS Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS 
SO 09-06-03 TNS Otrokovice, DOÚO 
SO 09-06-04 TNS Otrokovice, občasná návěst "Stáhněte sběrač" 
SO 11-06-01 Žst. Tlumačov, úprava rozvodů nn a osvětlení 
SO 13-06-01 Žst. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení 
SO 15-12-01 TNS Říkovice, kabelové rozvody vn 
SO 15-04-01 TNS Říkovice, přeložka kabelů 6kV 
SO 15-06-02 TNS Říkovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS 
SO 15-06-03 TNS Říkovice, DOÚO 
SO 15-06-04 Žst. Říkovice, úprava rozvodů nn 
   
 D.2.3.8 Vnější uzemnění 
SO 09-06-05 TNS Otrokovice,  vnější uzemnění 
SO 15-06-05 TNS Říkovice,  vnější uzemnění 
SO 07-06-03 Žst. Napajedla, uzemnění TS 25/0,46kV 
 

Umístění stavby: 
k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice, okres Přerov 
na pozemcích 1332 (ostatní plocha, dráha), 1334 (ostatní plocha, dráha), 1346 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace), 1348 (orná půda), 1358 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1374 (ostatní 
plocha, silnice), st.290 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./če, tech.vybavení), 
st. 291 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./če, dráha, která je součástí pozemku 
st.287 v k.ú. Žalkovice), 1330 (ostatní plocha, dráha), 1350 (ostatní plocha, manipulační plocha), 
1351 (ostatní plocha, ostatní komunikace). 
 
k.ú. Žalkovice, obec Žalkovice, okres Kroměříž 
na pozemcích parc.č. 504/5 (ostatní plocha, dráha), 403/2 (orná půda), 405/2 (ostatní plocha, jiná 
plocha), 506/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 506/3 (ostatní plocha, jiná plocha), st. 287 
(zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, doprava, stavba stojí na pozemku p.č. 
st.287, st.291 v k.ú. Říkovice u Přerova), 365/3 (ostatní plocha, manipulační plocha), 365/6 (orná 
půda), 504/1 (ostatní plocha, dráha), 504/2 (ostatní plocha, jiná plocha), 504/4 (ostatní plocha, 
manipulační plocha). 
 
k.ú. Břest, obec Břest, okres Kroměříž 
na pozemku parc.č. 1014 (ostatní plocha, dráha). 
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k.ú. Hulín, obec Hulín, okres Kroměříž 
na pozemcích parc.č. 1904 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 380, stavba pro 
dopravu), 1910/1 (ostatní plocha, dráha), 2164/4 (ostatní plocha, dráha), 1910/13 (ostatní plocha, 
dráha), 2834 (ostatní plocha, dráha), 4909 (ostatní plocha, dráha), 4925 (ostatní plocha, dráha). 
 
k.ú. Tlumačov na Moravě, obec Tlumačov, okres Zlín 
na pozemku parc.č. st. 360 ( zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je budova s č.p. 232, 
stavba pro dopravu). 
 
k.ú. Otrokovice, obec Otrokovice, okres Zlín 
na pozemcích parc.č. 325/14 (ostatní plocha, dráha), 325/31 (ostatní plocha, dráha), 325/32 (ostatní 
plocha, dráha), 334/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 334/9 (ostatní plocha, manipulační 
plocha), 334/55 (ostatní plocha, jiná plocha), 3115/100 (ostatní plocha, manipulační plocha), 3159/7 
(ostatní plocha, dráha), 3200/2 (orná půda), 3206 (neplodná půda), 3242/15 (ostatní plocha, 
manipulační plocha), st. 278/1 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Otrokovice č.p 272, 
obč.vyb.), 325/1 ostatní plocha, dráha), 325/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 325/9 (ostatní 
plocha, dráha), 325/11 (ostatní plocha, dráha), 334/53 (ostatní plocha, jiná plocha), 334/56 (ostatní 
plocha, jiná plocha), st. 3067 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./če,doprava), 
st. 3068 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./če, doprava), st. 3070 (zastavěná 
plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./če, doprava), 3159/1 (ostatní plocha, dráha), 3159/6 
(ostatní plocha, manipulační plocha), 3160/4 (ostatní plocha, dráha), 3160/4 (ostatní plocha, dráha), 
3161/1 (ostatní plocha, dráha), 3161/3 (ostatní plocha, dráha), 3200/3 (ostatní plocha, dráha), 
3200/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3200/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3200/6 
(ostatní plocha, ostatní komunikace). 
 
k.ú. Napajedla. obec Napajedla, okres Zlín 
na pozemcích parc.č. 884/26 (ostatní plocha, dráha), 884/27 (ostatní plocha, dráha). 
 
k.ú. Babice u Uherského Hradiště, obec Babice, okres Uherské Hradiště 
na pozemku parc.č. 922/6 (ostatní plocha, dráha). 
 
k.ú. Huštěnovice, obec Huštěnovice, okres Uherské Hradiště 
na pozemcích parc.č. 895/3 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, doprava), 
895/8 (ostatní plocha, dráha), 895/12 (ostatní plocha, dráha), 901 (zastavěná plocha a nádvoří, 
součástí je stavba Huštěnovice č.p. 186, doprava). 
 
k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, okres Uherské Hradiště 
na pozemcích parc.č. st. 633/1 (zastavěná plocha a nádvoří,  součástí pozemku je stavba č.p. 692, 
stavba pro dopravu), st. 2832 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, doprava). 
 
k.ú. Nedakonice, obec Nedakonice, okres Uherské Hradiště 
na pozemcích parc.č. 668/19 (ostatní plocha, dráha), 668/20 (ostatní plocha, dráha), 1090/8 (orná 
půda), 1969/61 (ostatní plocha, dráha), 1989/2 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené), 668/2 (ostatní plocha, dráha). 
 

Stručný popis stavby: 
Stavba se nachází na celostátní elektrifikované železniční trati č. 330 Přerov – Břeclav v úseku 
Nedakonice - Říkovice(síť TEN-T) v délce 44,8 km a na odbočujících tratích: 

- č. 341 (Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk) v úseku Staré Město u 
Uherského Hradiště – Uherské Hradiště v délce 0,7 km – TUDU 233104 (trať regionální) 

- č. 331 (Otrokovice – Vizovice) v úseku Otrokovice-Zlín-U mlýna v délce 0,7 km – TUDU 
246102 (trať celostátní) 
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- č. 303 (Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí) v úseku Kroměříž – Hulín v délce 0,5 km – 
TUDU 212104 (trať celostátní) a v úseku Hulín-Třebětice v délce 0,7 km – TUDU 212 106 
(trať celostátní) 

- dále budou nahrazeny stávající kabely u přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 5,816 
(silnice III.tř. Jarohněvice – Drahlov) na trati č. 305 (Kroměříž – Borovice) – TUDU 
212 204 (trať regionální) 

Začátek stavby je v km 131,800 (žst. Nedakonice) a konec v km 176,400 (napojení na stávající 
kabelovou trasu v t.ú. Říkovice – Přerov). 
Předmětem stavby je změna systému napájení. Stávající stejnosměrný systém 3 kV bude nahrazen 
střídavým napájecím systémem 25 kV, 50 Hz. Ke stávající kabelové trase budou připomoženy nové 
kabely.  
TNS Otrokovice: 
Stávající trakční měnírna (TM) v žst. Otrokovice bude kompletně přestavěna. Stávající bude 
odstraněna a na jejím místě bude vybudována nová trakční napájecí stanice (TNS), zachována 
zůstane pouze rozvodna 110 kV, kde budou pouze vyměněny transformátory 110/23 kV za 
transformátory 110/27/23 kV. Zbývající vnější technologie vč. trakční měnírny s vnitřní technologií 
bude odstraněna a nahrazena novou. V obvodu stávající měnírny bude vybudována nová 
technologická budova. Jedná se o jednopodlažní podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 31,2 
x 20,0 m a výšce nad terénem cca 5,8 m. Jedná se o zděný objekt v systému keramických tvárnic, 
založený na monolitických základových železobetonových pasech.  Prostory 1.PP budou tvořeny 
monolitickou železobetonovou konstrukcí. Strop nad 1.PP bude proveden jako monolitická 
železobetonová konstrukce tloušťky 260 mm, strop nad 1.NP bude proveden z předpjatých 
železobetonových panelů výšky 250 mm. Zastřešení objektu je navrženo plochou jednoplášťovou 
střechou ve spádu 3% s krytinou z PVC folie. Přístup na střechu bude zajištěn po vnějším ocelovém 
žebříku. Fasáda objektu bude v soklové části opatřena marmolitem a v ploše bude 
vápenocementová vnější fasádní omítka opatřená finálním nátěrem.  
Budova bude trvale bez obsluhy, sociální zařízení (WC, sprcha, šatna) v objektu je navrženo pro 
max.počet 5 zaměstnanců. 
Technika prostředí staveb: 
Elektroinstalace řeší osvětlení vnějších a vnitřních prostor, nouzové osvětlení, zásuvkové obvody 
v jednotlivých místnostech, napojení pro vytápění (přímotopné konvektory) a klimatizaci (splitová 
klimatizační jednotka) a vzduchotechniku místností bez přímého větrání (WC, úklid, sprcha). 
Součástí elektroinstalace je i bleskosvod. 
Zdravotně technické instalace řeší: 

- splaškovou kanalizaci, která bude napojena na jímku na vyvážení,  
- dešťovou kanalizaci, která bude napojena venkovními dešťovými svody do nově 

navržených vsaků  
- vodovod – rozvod pitné vody v objektu bude napojen přeložku vody na stávajícím rozvodu 

vody. Teplá voda bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači o objemu 160 l, 
umístěném v denní místnosti, rozvody budou provedeny z plastového potrubí. 

V  areálu TNS  budou vybudovány nové zpevněné plochy vyvolané změnou dispozice TNS, 
osazena nová trafostanice, nová garáž, budou vybudována dvě zastřešená zděná stání pro 
transformátory vč.havarijních jímek, kabelovod a další související stavební a provozní objekty. 
 
TNS Říkovice 
K trakční měnírně v Říkovicích bude přistavěna střídavá část o rozměrech cca 65 x 62 m. Dále bude 
vybudována nová jednopodlažní budova trakční trafostanice, na místě po odstraněném skladu. 
Jedná se o jednopodlažní podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 26,15 x 15,75 m a výšce 
nad terénem cca 5,9 m. Jedná se o zděný objekt v systému keramických tvárnic, založený na 
monolitických základových železobetonových pasech.  Prostory 1.PP budou tvořeny monolitickou 
železobetonovou konstrukcí. Strop nad 1.PP bude proveden jako monolitická železobetonová 
konstrukce tloušťky 230 mm, strop nad 1.NP bude proveden z předpjatých železobetonových 
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panelů výšky 200 mm. Zastřešení objektu je navrženo plochou jednoplášťovou střechou ve spádu 
3% s krytinou z PVC folie. Přístup na střechu bude zajištěn po vnějším ocelovém žebříku. Fasáda 
objektu bude v soklové části opatřena marmolitem a v ploše bude vápenocementová vnější fasádní 
omítka opatřená finálním nátěrem.  
Technika prostředí staveb: 
Elektroinstalace řeší osvětlení vnějších a vnitřních prostor, nouzové osvětlení, zásuvkové obvody 
v jednotlivých místnostech, napojení pro vytápění (přímotopné konvektory) a klimatizaci (splitová 
klimatizační jednotka) a vzduchotechniku místností bez přímého větrání (WC, úklid). Součástí 
elektroinstalace je i bleskosvod. 
Zdravotně technické instalace řeší: 

- splaškovou kanalizaci, která bude napojena na jímku na vyvážení,  
- -dešťovou kanalizaci, která bude napojena venkovními dešťovými svody na areálovou 

dešťovou kanalizaci  
- vodovod – rozvod pitné vody v objektu bude napojen na nový rozvod vody. Teplá voda 

bude připravována v elektrickém průtokovém ohřívači, rozvody budou provedeny 
z plastového potrubí. 

Dále budou v areálu vybudovány zpevněné plochy vyvolané změnou dispozice TNS a úprava 
stávající panelové příjezdové komunikace od stávající části areálu po vjezd do nové části areálu. 
V tomto úseku  bude v šířce 4,0 m provedena nová konstrukce vozovky ze silničních panelů. Dále 
budou vybudována tři otevřená krytá stání pro umístění transformátorů, kabelovod a další se 
stavbou související technologické a provozní objekty. 
 
Izolační prvky trakčního vedení (dále TV) budou vyměněny za prvky s izolační hladinou 25 kV a 
některé vodiče TV budou vyměněny.  
Napájecí stanice budou osazeny měničovou technologií firmy ABB, která umožňuje symetrický 
(třífázový) odběr z distribuční sítě, rekuperaci a dále tzv. systém jednotné fáze. Díky tomuto 
systému je umožněno napájení ze dvou stran (tj. obdobné jako ve stejnosměrném systému), což 
v základním stavu znamená zrušení neutrálních polí mezi napájecími body osazenými touto 
technologií. Neutrální pole budou přesto vybudována a to pro výlukové stavy napájecích stanic (v 
době jejich revize), příp. v případě výpadku měničové technologie. V základním stavu však budou 
propojena. 
Součástí předložené projektové dokumentace stavby jsou i provozní soubory a stavební objekty, 
které podle § 103, odst. 1 písm. d) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
Tyto stavební objekty a provozní soubory nejsou  součástí tohoto stavebního řízení. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26,  60200 Brno, IČ:44960417 v 06/2020 pod zak.č. 19102-01-0720 a 
ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty 
zařízení staveniště. 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“), požadavky 
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ (TSI CCT), o 
technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie (TSI ENE)   a ustanoveními 
stavebního zákona. 

3. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního 
zákona. 

4. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Stavebník zajistí, aby při  její 
realizaci bylo zabezpečeno 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném 
předstihu zahájení stavebních prací. 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. S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu 
dotčených zařízení budou prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří 
budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků 
(správců) v souladu s jejich vyjádřeními. Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického 
vybavení před poškozením. 

11. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, 
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen „vedení). Přesné 
polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště 
musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se pře provádění prací podzemní 
vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno 
skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující 
poškození nadzemních a podzemních vedení. 

12. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 

13. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního 
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

15. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména 
ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost 
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k sousedství a dále ohlásit Drážnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

16. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být 
zajištěny ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětleny. 

17. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, 
k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti 
technického vybavení a požárním zařízením. 

18. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení 
komunikací používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů 
na pozemní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby 
komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. 

19. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem 
pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení 
příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto nemovitostí; příjezd pro 
vozy IZS  musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) 
do prostoru jejich umístění v případě havárie. 

20. Stavebník zajistí, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno 
znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu 
mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů do okolí, a také šíření prašnosti související 
s přesunem sypkých materiálů (např.. skrápěním staveniště a zaplachtování sypkých hmot). 

21. Používané mechanizační prostředky musí bát v odpovídajícím technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických 
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány 
pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 

22. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem 
projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a 
stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy. 

23. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

24. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních 
objektů předmětné stavby a souvisejících investic. 

25. 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. 

26. Při realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy i osob 
zajišťujících jejich provoz, musí být zajištěna bezpečnost cestujících. 

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

28. Hlučné stavební práce nesmí být prováděny v noční době.  

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

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

31. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 
o zahájení stavebních prací.  
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32. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů v rozsahu týkajících se povolované stavby: 

32.1. Magistrát města Přerova, odbor stavebního řádu a životního prostředí,  Bratrská 709/34,  
75011 Přerov – koordinované závazné stanovisko č.j. 
MMPr/148370/2020/STAV/ZP/Dv ze dne 24.8.2020: 

Odboru stavebního úřadu a životního prostředí: 

- opatření k omezení prašnosti – mezi možná opatření pro omezení prašných emisí za 
stavební činnosti a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní 
zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování 
potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a 
zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu 

Oddělení dopravně správních agend: 

- v případě dotčení krajské sil. je nutné, aby na základě ustanovení § 25 odst. 6 písm. 
c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, požádal zhotovitel (investor) Magistrát města Přerova, odbor evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční správní 
úřad, o vydání povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které musí 
splňovat náležitosti podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

32.2. Městský úřad Uherské Hradiště,odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  
Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště – koordinované závazné stanovisko 
č.j. MUUH-SŽP/53810/2016/Ši ze dne 1.9.2020: 

Vodoprávní úřad: 

- Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. sp.zn.: PM-
33843/2020/5203/Kuč ze dne 21.8.2020 a Lesy České republiky, s.p. č.j.: 
LCR957/001939/2020 ze dne 23.3.2020 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

K výše uvedenému záměru není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF 
v případě, má-li být odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší 
než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu,  
je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dnů 
předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF MěÚ Uherské Hradiště (§ 9 odst. 2 
písm.d zákona o ochraně ZPF). Při realizaci předmětného záměru je nutno dodržet 
zásady ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 8 zákona o ochraně ZPF, 
zejména: 

- Při výkopu zemní rýhy na zemědělské půdě bude odděleně skrývána svrchní kulturní 
vrstva půdy a po uložení kabelů do rýhy bude rýha zahrnuta v původním pořadí 
zemních vrstev. 

- Práce na zemědělských pozemcích budou prováděny předevšín v době vegetačního 
klidu a po jejich ukončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

- Práce na zemědělských pozemcích budou prováděny tak, aby na zemědělském 
půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. 

- Zamýšlené provádění prací na zemědělské půdě bude projednáno včas s vlastníky 
dotčené zemědělské půdy, nebo s jinými osobami oprávněnými tuto zemědělskou 
půdu užívat. 

- Pokud si práce na zemědělských pozemcích vyžádají odnětí zemědělského půdního 
fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených 
pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací povinen požádat zdejší 
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orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas s sodnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona. 

32.3. Městský úřad Kroměříž,  Velké náměstí 115/1,  76758 Kroměříž 1, IČ:00287351 – 
koordinované závazné stanovisko č.j. MÚH/04924/2020/0458/20 ze dne 14.9.2020: 

podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“) – souhlas č. 93/2020: 

budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Moravy vydaného pod značkou PM-
33843/2020/5203/Kuč ze dne 21.8.2020. 

podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

II.  

Vstup na zemědělské pozemky musí být předem projednán s jejich vlastníkem. Při 
výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při 
zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu. Pokud 
odnětí půdy ze ZPF nebude delší než na dobu 1 roku včetně doby potřebné k uvedení 
dotčených pozemků do původního stavu, není třeba souhlasu s dočasným odnětím ze 
ZPF. Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na 
pozemcích pod ochranou ZPF, je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nutné respektovat a dodržovat zásady 
ochrany ZPF. 

32.4. Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku, investic a ŽP, náměstí Hrdinů 100/,  
68603 Staré Město – vyjádření č.j. MaUSMÚ04412/2020 ze dne  28.8.2020: 

- veškeré dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu 

- stavebník požádá o zábor veřejného prostranství, poplatek činí 6,- Kč/m2/den. 

- kabely budou uloženy v hloubce určené příslušnou normou či technickým předpisem 

32.5. Obec Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice – vyjádření k PD, č-j-191/2020 
ze dne 30.3.2020 

 V případě, že budou v rámci stavby využity pozemky ve vlastnictví obce, dojde před 
započetím stavby k provedení fotodokumentace daných pozemků a po dokončení 
budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 V případě, že dojde k dotčení ochranného pásma inženýrských sítí ve vlastnictví 
obce (vodovod, kanalizace) požádá investor o vytýčení těchto sítí. 

32.6. Obec  Tlumačov,  Nádražní 440/,  76362 Tlumačov – vyjádření č.j. 
ST/96/20/290/20/VES ze dne 16.3.2020 

 požadujeme, aby obec Tlumačov byla o realizaci dílčích částí stavby (počátek a 
konec) písemně nebo formou e-mailu informována v předstihu min. 7 dnů 

 při provádění výše uvedené stavby požadujeme zachovat volně a bezpečně průchozí 
a průjezdné místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v k.ú. 
Tlumačov na Moravě 

 všechny stavbou dotčené komunikace a pozemky budou průběžně udržovány ve 
stavu bezpečné schůdnosti a průjezdnosti a v dobrém technickém stavu 

 dotčené obecní pozemky (travnaté plochy, chodníky, komunikace) budou po 
provedení výše uvedených stavebních prací upraveny do původního stavu a budou 
fyzicky a písemně předány odpovědnému pracovníkovi OÚ Tlumačov 

 požadujeme dodržovat příslušné předpisy související se stavbou a ustanovení 
platných Obecně závazných vyhlášek obce Tlumačov, zejména pak OZV č. 1/2020 o 
místním poplatku za užívání veřejných prostranství ze dne 12.2.2020 
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32.7. Obec Kostelany nad Moravou, 686 01 Uherské Hradiště – vyjádření ke stavbě zn.. 
OUKNM/162/2020 ze dne 22.4.2020 

Stavebník po realizaci stavby uvede dotčené obecní pozemky stavbou do původního 
stavu. Dále stavebník zajistí zabezpečení při výkopových pracích, aby nedošlo ke 
zranění a úrazu osob pohybujících se na místní komunikaci v daném místě. 

32.8. Obec Spytihněv, 359, 763 64 Spytihněv – vyjádření ze dne 15.9.2020 

Kabelové vedení ukládané do pozemku parc.č. 984/40 v k.ú. Spytihněv a v dalších 
pozemcích, které se nacházejí v blízkosti komunikace vedené souběžně s tratí bude 
ukládáno do betonových kolektorů (žlabů), jelikož obec Spytihněv plánuje další své 
rozvojové aktivity. 

Zároveň obec Spytihněv upozorňuje, že na pozemku p.č. 605/1 v k.ú. Spytihněv je 
v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se SŽD,s.o. provedena výsadba zeleně. 
Požadujeme, aby práce v těchto místech probíhaly co nejcitlivěji, aby nedošlo 
k poškození uvedených výsadeb, a po provedení prací, aby byly dotčené pozemky 
uvedeny do původního stavu. 

32.9. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,  Dvořákova /75,  
75011 Přerov 2, IČ:71009248 – závazné stanovisko č.j.: KHSOC/09914/2020/PR/HP ze 
dne 16.4.2020: 

1. s odkazem na § 124 odst. stavebního zákona KHS požaduje nařídit zkušební provoz 
stavby v minimální délce 6 měsíců. Ve zkušebním provozu bude KHS předložen 
protokol s výsledkem měření hluku z provozu předmětného záměru, v noční době 
v chráněném venkovním prostoru stavby – RD Říkovice č.p. 67, prokazující soulad s 
§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. 

32.10. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,  Havlíčkovo nábřeží 
600/,  76001 Zlín, IČ:71009221 – závazné stanovisko č.j.. KHSZL 13713/2020 ze dne 
29.6.2020: 

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a 
koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb 
nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického 
hluku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3 část 
B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných 
stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením 
zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze 
zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 

2. Během zkušebního provozu stavby bude provedeno v noční době měření hluku 
z provozu modernizované technologie TNS Otrokovice v ochranném venkovním 
prostoru staveb okolní obytné zástavby, v měřících místech, která budou určena po 
dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, 
k prokázání , že při provozu technologie TNS Otrokovice, po realizaci nově navržené 
stavby nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku stanovených v § 
12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3 část A nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro 
chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu. 

3. Měření hluku bude provedeno v souladu s § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, sržitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace podle § 83c) 
shora citovaného zákona. Výsledky měření budou předloženy Krajské hygienické 
stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení. 
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4. V případě, že měřením hluku bude doloženo překročení hygienických limitů hluku 
stanovených v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný venkovní prostor 
staveb a pro noční dobu, budou provedena dodatečná protihluková opatření předem 
projednaná s Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. 

32.11. Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  
Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694: 

Před zahájením akce požadujeme předložit plánovaný termín zahájení a ukončení 
stavby na adresu: Regionální středisko vojenské správy Olomouc, Dobrovského 6,  
771 11 Olomouc, nebo faxem na tel.č. 973 401 556. 

32.12. Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a Zlínského,  Cejl 13/,  60142 
Brno, IČ:00025844 – stanovisko zn.: SBS 09783/2020/OBÚ-01/1 ze dne 30.3.2020: 

a) Zůstává v platnosti vyjádření SBS 37661/2016/OBÚ 01/1 ze dne 28.11.2016 

33. Stavebník zajistí dodržení podmínek níže uvedených stanovisek a vyjádření vlastníků sítí 
technické a dopravní infrastruktury a dalších účastníků řízení v rozsahu týkajících se 
povolované stavby, a to zejména: 

33.1. Lesy České republiky, s.p. Správa toku - oblast povodí Moravy,  U Skláren /781,  75501 
Vsetín 1, IČ:42196451 – vyjádření č.j.: LCR957/001939/2020 ze dne 23.3.2020 

33.2. Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 – aktualizace 
stanoviska zn.: PM-33843/2020/5203/Kuč ze dne 21.8.2020 

33.3. Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 
IČ:65993390 – vyjádření zn.: SZ/3334/20-Be ze dne 29.7.2020 

33.4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  Lipenská 120/,  77211 
Olomouc, IČ:70960399 – stanovisko zn.: SSOK-JH 13913/2020 7.12.8/VŠ ze dne 
26.6.2020 

33.5. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno, 
IČ:70994226 – stanovisko č.j.: 1363/20-RSMBRNO ze dne 18.4.2020 

33.6. Continental Barum s.r.o.,  Objízdná 1628/,  76502 Otrokovice, IČ:45788235 – vyjádření 
ze dne 5.6.2020 

33.7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, 
IČ:04084063 – vyjádření č.j.: 546236/20 ze dne 17.2.2020 

33.8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, 
IČ:04084063 – vyjádření č.j.: 546267/20 ze dne 17.2.2020 

33.9. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, 
IČ:04084063 – vyjádření č.j.: 546255/20 ze dne 17.2.2020 

33.10. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, 
IČ:04084063 – vyjádření č.j.: 739524/20 ze dne 2.10.2020 

33.11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, 
IČ:04084063 – vyjádření č.j.: 738664/20 ze dne 2.10.2020 

33.12. T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČ:64949681 – 
vyjádření č.j.: E04111/20; E041138/20; E04139/20; E04124/20; E04125/20 ze dne 
21.1.2020 

33.13. České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  16900 Praha, IČ:24738875 – 
vyjádření zn.: UPTS/OS/237611/2020 a UPTS/OS/237615/2020  ze dne 4.2.2020 

33.14. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
vyjádření zn.: M40715-26028706, M40715-26028731 ze dne 31.1.2020 
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33.15. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
souhlas s činností v ochr.pásmu zn: L4570-27015315; L4570-27015316; L4570-
27015313 ze dne 15.7.2020 

33.16. VODOVOD BABICKO,  Kudlovice 39/,  68703 Kudlovice, IČ:60369817 – vyjádření 
č.j.: 062/07/2020/Ba/Hu/Po ze dne 29.7.2020 

33.17. Zlín Net, a.s.,  Nad Stráněmi 5656/,  76005 Zlín, IČ:25313428 vyjádření zn: ZN-
Vyj.061/20 a ZN-Vyj.059/20 ze dne 31.1.2020 

33.18. CTZ s.r.o.,  Sokolovská 572/,  68601 Uherské Hradiště, IČ:63472163 – vyjádření zn.: 
Hej/094/200129 ze dne 29.1.2020 

33.19. SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,  Dlažánky /305,  76901 Holešov, IČ:46900250 – 
vyjádření k ev.č. žádosi 2020296539 ze dne 6.2.2020 

33.20. Teplárna Otrokovice a.s.,  Objízdná 1777/,  76502 Otrokovice, IČ:29290171 – vyjádření 
zn.: 105/AM/66/2020 ze dne 8.7.2020 

33.21. Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5, 
IČ:25788001 – vyjádření zn.: MW9910153698188087 ze dne 13.7.2020 

33.22. GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 – vyjádření zn.: 
5002159483; 5002159525; 5002159535 ze dne 15.7.2020 

33.23. ČEZ Distribuce, a. s.,  Teplická 874/8,  40502 Děčín, IČ:24729035 – souhlas s činností 
v ochranném pásmu zn.: 1109843568 ze dne 30.6.2020 

33.24. NET4GAS, s.r.o.,  Na Hřebenech II 1718/8,  14021 Praha 4, info@net4gas.cz, 
IČ:27260364 – vyjádření zn.: 7451/20/OVP/Z ze dne 12.8.2020 

33.25. ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 – souhrnné 
stanovisko zn.: 11415/2016-O ze dne 23.8.2016, platnost prodloužena do 10.3.2022 

33.26. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,  Za Olšávkou 290/,  68601 Uherské Hradiště, 
IČ:49453866 – vyjádření č. 1318/2020 ze dne 17.7.2020 

33.27. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,  Šířava 483/21,  75002 Přerov, IČ:47674521 – 
vyjádření č. 2020/1363/PVP/1773/RD-S5 ze dne 17.9.2020 

33.28. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  Tovární 41/,  77211 Olomouc, IČ:61859575 – 
vyjádření č. 032261/2020/PT ze dne 16.7.2020 

33.29. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,  Kojetínská 3666/,  76711 Kroměříž, 
IČ:49451871 – stanovisko č. 1133/2020 ze dne 28.8.2020 

33.30. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.,  Podvesná 3833/XVII,  76092 Zlín, 
IČ:60730153 – vyjádření zn.: EÚPT/05/20 ze dne 10.7.2020 

33.31. itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 – vyjádření č.j.: 
20/003276 ze dne 13.7.2020 

33.32. NTV cable s.r.o.,  Masarykovo náměstí 87/,  76361 Napajedla, IČ:25500236 – vyjádření 
ze dne 24.7.2020 

33.33. Nordic Telecom 5G a.s.,  Jihlavská 1558/21,  14000 Praha 4, IČ:05894816 – vyjádření 
ze dne 21.8.2020 

34. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí technické a dopravní infrastruktury a dotčených 
orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle 
aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny. 

35. 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. 
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Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 
stavebník Drážnímu úřadu. 

36. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců. Zkušební 
provoz bude zaváděn postupně po ukončení jednotlivých částí stavby schopných 
samostatného užívání tak, aby zkušební provoz celé stavby byl ukončen v jednom termínu, 
nejpozději do 2. května 2023. 

37. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad 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. 

38. Stavebník ke kolaudaci stavby doloží povolení k uvedení do provozu dle § 49b odst. 2 
zákona, které vydává Drážní úřad, sekce provozně technická. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 

42. Stavba bude dokončena nejpozději do 2. května 2023, včetně zkušebního provozu. 

 
Účastníci řízení (podle § 109 stavebního zákona):  

1. Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 
v zastoupení SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  Kounicova 688/26,  60200 Brno, IČ:44960417 

2. ČD Cargo, a.s.,  Jankovcova 1569/2c,  17000 Praha 7, IČ:28196678 
3. TOMA, a.s.,  Tř. Tomáše Bati /1566,  76582 Otrokovice, IČ:18152813 
4. Město Otrokovice,  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice, IČ:00284301 
5. Zlínský kraj,  tř. Tomáše Bati 21/,  76190 Zlín, IČ:70891320 
6. Olomoucký kraj,  Jeremenkova 1191/40a,  77911 Olomouc, IČ:60609460 
7. Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 
8. Město Uherské Hradiště,  Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště, IČ:00291471 
9. Obec Huštěnovice,  Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského Hradiště, IČ:00290971 
10. Obec Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice, IČ:00291153 
11. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  Tovární 41/,  77211 Olomouc, IČ:61859575 
12. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.,  Podvesná 3833/XVII,  76092 Zlín, 

IČ:60730153 
13. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,  Kojetínská 3666/,  76711 Kroměříž, IČ:49451871 
14. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,  Šířava 483/21,  75002 Přerov, IČ:47674521 
15. Městský úřad Starě město,  náměstí Hrdinů 100/,  68603 Staré Město u Uherského Hradiště 

3, podatelna@staremesto.uh.cz 
16. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  Lipenská 120/,  77211 

Olomouc, IČ:70960399 
17. NET4GAS, s.r.o.,  Na Hřebenech II 1718/8,  14021 Praha 4, info@net4gas.cz, IČ:27260364 
18. SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,  Dlažánky /305,  76901 Holešov, IČ:46900250 
19. Lesy České republiky, s.p. Správa toku - oblast povodí Moravy,  U Skláren /781,  75501 

Vsetín 1, lesycr@lesycr.cz, IČ:42196451 
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20. REALSANT s.r.o.,  Brněnská 38/126,  59139 Žďár nad Sázavou, IČ:25343246 
21. E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
22. Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČ:65993390 
23. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno, 

IČ:70994226 
24. ČEZ Distribuce, a. s.,  Teplická 874/8,  40502 Děčín, IČ:24729035 
25. Teplárna Otrokovice a.s.,  Objízdná 1777/,  76502 Otrokovice, IČ:29290171 
26. ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
27. itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 
28. Continental Barum s.r.o.,  Objízdná 1628/,  76502 Otrokovice, IČ:45788235 
29. Zlín Net, a.s.,  Nad Stráněmi 5656/,  76005 Zlín, IČ:25313428 
30. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,  Za Olšávkou 290/,  68601 Uherské Hradiště, 

IČ:49453866 
31. České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  16900 Praha, IČ:24738875 
32. T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČ:64949681 
33. Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5, IČ:25788001 
34. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
35. PSG a.s.,  Napajedelská 1637/,  76502 Otrokovice, IČ:28302371 
36. České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 
37. ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7, IČ:60193531 
38. GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 
39. PILANA a.s.,  Nádražní 804/,  76824 Hulín, IČ:00657964 
40. VODOVOD BABICKO,  Kudlovice 39/,  68703 Kudlovice, IČ:60369817 
41. Novák Jiří, Sušice 209/, 68704 Traplice 
42. Technické služby Otrokovice s.r.o.,  K. Čapka 1256/,  76502 Otrokovice, IČ:25582259 
43. Obec Říkovice,    68/,  75118 Říkovice, IČ:00636568 
44. Obec Žalkovice,    97/,  76823 Žalkovice, IČ:00287962 
45. UnArt, z.s.,  Školní 29/,  76321 Slavičín, IČ:26609479 
46. Šulc Jiří, Zábraní 167/, 76361 Napajedla 
47. Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka,  Pražská 1948/,  39301 Pelhřimov, IČ:71002294 
48. - HAVLÍKOVÁ JANA, Český Herálec 451/, 59201 Herálec 
49. KADLEČKOVÁ OLGA, Hložkova 1374/, 76502 Otrokovice 
50. MATULÍKOVÁ BOHUMILA, SNP 1181/, 76502 Otrokovice 
51. ODVÁRKOVÁ MARTA, Herálec 275/, 59201 Herálec 
52. Stejskal František, Grohova 36/, 60200 Brno 
53. STEJSKAL JOSEF, Rekreační 57/, 59202 Svratka 
54. VAJDÁKOVÁ JAROSLAVA, J. Jabůrkové 485/, 76502 Otrokovice 
55. SUMEC ROSTISLAV, Žalkovice 3/, 76823 Žalkovice 
56. Vinklárková Olga, Santražiny 1624/, 76001 Zlín 
57. CTZ s.r.o.,  Sokolovská 572/,  68601 Uherské Hradiště, IČ:63472163 
58. NTV cable s.r.o.,  Masarykovo náměstí 87/,  76361 Napajedla, IČ:25500236 
59. Nordic Telecom 5G a.s.,  Jihlavská 1558/21,  14000 Praha 4, IČ:05894816 
60. RZ Nemovitostní s.r.o.,  U Hřiště 400/,  76001 Zlín, IČ:04510925 
61. FVE Napajedla s.r.o.,  Sokolovská 700/113a,  18600 Praha 8, IČ:28964896 
62. GREGOR VLADIMÍR, Český Herálec 430/, 59201 Herálec 
63. MACHÁLKOVÁ ILONA, Český Herálec 538/, 59201 Herálec 

O d ů v o d n ě n í  

Stavebník Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 
v zastoupení SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  Kounicova 688/26,  60200 Brno, IČ:44960417 podal dne 
4. května 2020 žádost o stavební povolení.  
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Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. 

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
Městským úřadem Otrokovice, odborem stavební úřad  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice 
pod č.j. SÚ/29452/2020/OLE ze dne 14. července 2020.  

Drážní úřad po prostudování projektové dokumentace a podkladů žádosti dospěl k názoru, že  
žádost o stavební povolení neměla všechny potřebné doklady, vyžadované zvláštními právními 
předpisy pro její řádné posouzení, a proto bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-30693/20/Nv ze dne 1. června 2020 současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-30701/20/Nv ze dne 1. června 2020. Lhůtu k provedení 
úkonu, spočívajícího v doplnění žádost o stavební povolení, stanovil Drážní úřad usnesením č.j. 
DUCR-30705/20/Nv ze dne 1. června 2020 . V souladu s §111 odst. 3 stavebního zákona bylo 
usnesení o přerušení řízení doručeno pouze stavebníkovi. 

Dne 26. června 2020 obdržel Drážní úřad žádost stavebníka o zpětvzetí žádosti o stavební 
povolení, ve které uvedl rozsah stavebních objektů a provozních souborů, pro které nepožaduje 
vydání stavebního povolení. Stavebník následně dne 3. července 2020 učinil na Drážní úřad podání, 
ve kterém vzal žádost o zpětvzetí žádosti o stavební povolení podanou dne 26. června 2020 zpět a 
současně téhož dne požádal novou žádost o zpětvzetí žádosti o stavební povolení výše uvedené 
stavby, ve které uvedl rozsah stavebních objektů a provozních souborů, pro které nepožaduje 
vydání stavebního povolení. Drážní úřad žádosti stavebníka vyhověl a usnesením č.j. DUCR-
40027/20/Nv ze dne 15. července 2020 podanou žádost v daném rozsahu stavebních objektů a 
provozních souborů zastavil. Dne 17. září 2020 bylo na Drážní úřad učiněno podání, ve kterém 
zástupce stavebníka požádal o další změnu rozsahu žádosti o stavební povolení podanou dne 4. 
května 2020. Drážní úřad žádosti stavebníka vyhověl a usnesením č.j. DUCR-53608/20/Nv ze dne 
18. září 2020 podanou žádost v daném rozsahu stavebních objektů a provozních souborů zastavil. 

Stavebník resp. jeho zástupce průběžně doplňoval podklady žádosti a dne 14. října 2020 bylo 
na Drážní úřad učiněno podání, ve kterém stavebník doplnil podklady požadované ve výzvě č.j. 
DUCR-30701/20/Nv, tím byly odstraněny všechny nedostatky žádosti a pominuly důvody, pro 
které bylo správní řízení přerušeno 

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Plná moc substituční 
 Plán kontrolních prohlídek 
 Doklad o vlastnictví – doložen výpisy z katastru nemovitostí 
 Drážní úřad – rozhodnutí povolení k odstranění č.j. DUCR-55695/20/Vi ze dne 30. září 2020 
 Drážní úřad – rozhodnutí povolení k odstranění č.j. DUCR-55620/20/Vi ze dne 30. září 2020 
 Výzkumný ústav železniční a.s., Novodvorská 1698, 142 01 Praha - Dílčí stanovisko o 

ověření č. certifikátu: 1714 / 8.6 / SG / 2020 / CCT / CS / 3622 ze dne 29.5.2020 
 Výzkumný ústav železniční a.s., Novodvorská 1698, 142 01 Praha - Dílčí stanovisko o 

ověření č. certifikátu: 1714 / 8.6 / SG / 2020 / ENE / CS / 3775 ze dne 27.7.2020 
 Územní rozhodnutí č. 79/2018 vydané Městským úřadem Otrokovice, odborem stavební úřad  

nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice pod č.j. SÚ/43022/2018/OLE ze dne  1.10.2018 
s nabytím právní moci dne 1.11.2018 

 Souhlas č. 113/2020 podle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Otrokovice, 
odborem stavební úřad  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice pod č.j. 
SÚ/29452/2020úOLE ze dne 14. července 2020 

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření  dotčených orgánů: 
 Ministerstvo životního prostředí, vršovická 65, 100 10 Praha 10 – vyjádření z hlediska zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – č.j. 66678/ENV/16 ze dne 
25.1.2017 
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 Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – vyjádření odboru životního 
prostředí z hlediska zákona č. 114/1992 Sb a 100/2001 SB. – č.j. KUZL 73025/2016 ze dne 
23.11.2016 

 Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – rozhodnutí zvláštní užívání 
silnice I/55 č.j. KUSP 26171/2018 DOPST ze dne 7.5.2018 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí – stanovisko ve smyslu zákona 
č. 100/2001 Sb. – č.j. KUOK 114052/2016 ze dne 28.11.2016 

 Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného živnostenského 
úřadu, odd. dopravně správních agend, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 – rozhodnutí č. 406/2017 
č.j. MMPr/164771/2017/RA ze dne 14.12.2017 

 Magistrát města Přerova, odbor stavebního řádu a životního prostředí,  Bratrská 709/34,  
75011 Přerov – koordinované závazné stanovisko č.j. MMPr/148370/2020/STAV/ZP/Dv ze 
dne 24.8.2020 

 Městský úřad Otrokovice, odbor odbor dopravně-právní,  nám. 3. května 1340/,  76523 
Otrokovice – rozhodnutí č.j. DOP/46154/2017/TON ze dne 7.12.2017 

 Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí,  nám. 3. května 1340/,  76523 
Otrokovice – koordinované závazné stanovisko k územnímu řízení – č.j. 
OŽP/48037/2016/KSE/2 ze dne 6.2.2017 

 Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí,  nám. 3. května 1340/,  76523 
Otrokovice – koordinované závazné stanovisko ke stavebnímu řízení – č.j. 
OŽP/30129/2020/KSE ze dne 24.8.2020 

 Městský úřad Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín (odbor rozvoje města a životního 
prostředí) – rozhodnutí č. 18/2017, č.j. MÚH/08713/2017 ze dne 3.8.2017 

 Městský úřad Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín (odbor rozvoje města a životního 
prostředí) – závazné stanovisko č. 0858/16, č.j. MÚH/9457/2016/ORMŽP/DK ze dne 
30.11.2016 

 Městský úřad Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín (odbor rozvoje města a životního 
prostředí) – závazné stanovisko č. 0458/20, č.j. MÚH/04924/2020/ORMŽP ze dne 5.8.2020 

 Městský úřad Uherské Hradiště,odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  Masarykovo 
náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště – rozhodnutí č. 58/17, č.j. MUUH-
SŽP/78330/2017/HerM ze dne 14.11.2017 

 Městský úřad Uherské Hradiště,odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  Masarykovo 
náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště – koordinované závazné stanovisko č.j. MUUH-
SŽP/53810/2016/Ši ze dne 1.9.2020 

 Městský úřad Kroměříž,  Velké náměstí 115/1,  76758 Kroměříž 1, IČ:00287351 – rozhodnutí 
č.j. MeUKM/016605/2018 ze dne 7.3.2018 

 Městský úřad Kroměříž,  Velké náměstí 115/1,  76758 Kroměříž 1, IČ:00287351 – 
koordinované závazné stanovisko č.j. MÚH/04924/2020/0458/20 ze dne 14.9.2020 

 Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku, investic a ŽP, náměstí Hrdinů 100/,  68603 
Staré Město – vyjádření č.j. MaUSMÚ04412/2020 ze dne  28.8.2020 

 Obec Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice – vyjádření k PD, č-j-191/2020 ze 
dne 30.3.2020 

 Obec Babice,  Babice 508/,  68703 Babice - vyjádření k PD, č.j. OUBA-0354/2020 10233/20 
ze dne 23.3.2020 

 Obec Huštěnovice,  Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského Hradiště, IČ:00290971 – 
vyjádření k PD, zn. OUHUST1212020 ze dne 13.3.2020 

 Obec Břest,  Břest 87/,  76823 Břest – vyjádření  k PD zn.. 10233/20 ze dne 18.3.2020 
 Obec  Tlumačov,  Nádražní 440/,  76362 Tlumačov – vyjádření č.j. ST/96/20/290/20/VES ze 

dne 16.3.2020 
 Obec Kostelany nad Moravou, 686 01 Uherské Hradiště – vyjádření ke stavbě zn.. 

OUKNM/162/2020 ze dne 22.4.2020 
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 Obec Spytihněv, 359, 763 64 Spytihněv – vyjádření ze dne 15.9.2020 
 Obec Horní Moštěnice, Dr.A.Stojana 120, 751 17 Horní Moštěnice – vyjádření ke stavbě č.j.: 

340/2020 ze dne 23.3.2020 
 Obecní úřad Říkovice,  Říkovice 68/,  75118 Říkovice – vyjádření ke stavbě ze dne 12.3.2020 
 Úřad pro civilní letectví,  Letiště Ruzyně /,  16008 Praha – vyjádření č.j.: 002879-20-701 ze 

dne 21.3.2020 
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,  Dvořákova /75,  

75011 Přerov 2, IČ:71009248 – závazné stanovisko č.j.: KHSOC/09914/2020/PR/HP ze dne 
16.4.2020 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,  Havlíčkovo nábřeží 600/,  
76001 Zlín, IČ:71009221 – závazné stanovisko č.j.. KHSZL 13713/2020 ze dne 29.6.2020 

 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,  
Kloknerova 26/,  14801 Praha 414, IČ:00007064 – závazné stanovisko č.j.: MV-73993-9/PO-
PRE-2020 ze dne  

 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  
Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a Zlínského,  Cejl 13/,  60142 Brno, 
IČ:00025844 – stanovisko zn.: SBS 09783/2020/OBÚ-01/1 ze dne 30.3.2020 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 
P.O.Box 103, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – sdělení zn.: SBS 23083/2020/OBÚ-015 
ze dne 19.6.2020 

 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  Čechyňská 363/19,  60200 Brno, IČ:68081758 – 
vyjádření zn.: ARUB/3602/20 ze dne 25.6.2020 

 Krajské ředitelství Policie ČR,  Březinova 2819/,  76828 Kroměříž – stanovisko č.j.: KRPZ-
61122-1/ČJ-2020-150806 ze dne 19.6.2020 

 Městský úřad Napajedla, odbor správy majetku, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla – 
vyjádření k PD zn.: 3313/2020/MěÚ-2 ze dne 16.7.2020 

Stanoviska a vyjádření vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury a dalších účastníků řízení: 
 Lesy České republiky, s.p. Správa toku - oblast povodí Moravy,  U Skláren /781,  75501 

Vsetín 1, IČ:42196451 – vyjádření č.j.: LCR957/001939/2020 ze dne 23.3.2020 
 Lesy České republiky, s.p., lesní správa Buchlovice, nám.Svobody 289, 287 08 Buchlovice – 

souhlas se stavbou do 50 m od pozemku lesa č.j.: LCR138/016920/2020 ze dne 23.6.2020 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 – aktualizace stanoviska zn.: 

PM-33843/2020/5203/Kuč ze dne 21.8.2020 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČ:65993390 – vyjádření zn.: SZ/3334/20-Be ze dne 29.7.2020 
 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,  K majáku 5001/,  76001 Zlín – 

vyjádření k PD zn.: ŘSZKZL 07274/20-217 ze dne 4.8.2020 
 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,  K majáku 5001/,  76001 Zlín – 

sdělení zn.: ŘSZKKM 08419/20-225 ze dne 13.8.2020 
 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,  K majáku 5001/,  76001 Zlín – 

vyjádření k PD zn.: ŘSZKUH 06105/20-236 ze dne 29.6.2020 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  Lipenská 120/,  77211 Olomouc, 

IČ:70960399 – stanovisko zn.: SSOK-JH 13913/2020 7.12.8/VŠ ze dne 26.6.2020 
 České dráhy, a.s., generální ředitelství, odbor správy a prodeje majetku, nábřeží ludvíka 

svobody 1222, 10 15 Praha 1 – souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. – č.j.: 1870/2020-O32 ze 
dne 4.5.2020 

 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno, 
IČ:70994226 – stanovisko č.j.: 1363/20-RSMBRNO ze dne 18.4.2020 

 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno, 
IČ:70994226 – vyjádření k existenci sítí č.j.: 2322/20-RSMBRNO ze dne 30.6..2020 
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 TOMA, a.s.,  Tř. Tomáše Bati /1566,  76582 Otrokovice, IČ:18152813 – sdělení ze dne 
29.6.2020 

 Metalšrot Tlumačov a.s., Mánesova 510, 763 62 Tlumačov – stanovisko ze dne 7.7.2020 
 Continental Barum s.r.o.,  Objízdná 1628/,  76502 Otrokovice, IČ:45788235 – vyjádření ze 

dne 5.6.2020 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 – 

vyjádření č.j.: 546236/20 ze dne 17.2.2020 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 – 

vyjádření č.j.: 546267/20 ze dne 17.2.2020 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 – 

vyjádření č.j.: 546255/20 ze dne 17.2.2020 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 – 

vyjádření č.j.: 739524/20 ze dne 2.10.2020 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 – 

vyjádření č.j.: 738664/20 ze dne 2.10.2020 
 TEHOS s.r.o., tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice, IČ. 60731729 – vyjádření ze dne 

14.2.2020 
 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČ:64949681 – vyjádření 

č.j.: E04111/20; E041138/20; E04139/20; E04124/20; E04125/20 ze dne 21.1.2020 
 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČ:64949681 – vyjádření 

č.j.: E04112/20; E04107/20; E04108/20; E04109/20; E04140/20; E04141/20; E04110/20; 
E04123/20; E04126/20; E04118/20; E04119/20; E04120/20; E04121/20; E04122/20; 

 ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7, IČ:60193531 – vyjádření sp.zn.: 4746/20 ze 
dne 28.1.2020 

 ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7, IČ:60193531 – vyjádření č.j.. 4749/20 ze dne 
24.2.2020 

 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ: 25702556 – sdělení zn.: 
124/BRN/37/20/14730/30.01.2020/JMac ze dne 14.2.2020 

 České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  16900 Praha, IČ:24738875 – vyjádření zn.: 
UPTS/OS/237608/2020 ze dne 29.1.2020 

 České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  16900 Praha, IČ:24738875 – vyjádření zn.: 
UPTS/OS/237611/2020 a UPTS/OS/237615/2020  ze dne 4.2.2020 

 ČEZ LDS s.r.o., Duhová 1444/2, 140 00 Praha, IČ: 01873237 – vyjádření zn.: 
1287_004_2020_POJ ze dne 13.2.2020 

 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec králové, IČ: 25938924 – 
vyjádření ze dne 3.2.2020 

 Dial telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha, IČ: 28175492 – vyjádření zn.: 
CR760497 ze dne 28.1.2020 

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
vyjádření zn.: M40715-26028706, M40715-26028731 ze dne 31.1.2020 

 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 – 
souhlas s činností v ochr.pásmu zn: L4570-27015315; L4570-27015316; L4570-27015313 ze 
dne 15.7.2020 

 Internetxt 2000, s.r.o., Palackého 166, 755 01 Vsetín, IČ:25352288 – sdělení č.j.: 
ZLN/2020/041 a ZLN/2020/042 ze dne 21.2.2020 

 LD Energy, s.r.o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ: 27736326 – vyjádření ze dne 
31.1.2020 

 Město Uherské Hradiště,  Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště, IČ:00291471 – 
vyjádření k exit.sítí č.j.: MUUH-OSI/8797/2020/HudM ze dne 19.2.2020 

 Město Starě město,  náměstí Hrdinů 100/,  68603 Staré Město u Uherského Hradiště 3 – 
vyjádření k tech.infrastruktuře č.j.: MeUSM/0612/2020 ze dne 30.1.2020 
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 Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/2, 148 00 Praha, IČ: 03213595 – vyjádření zn.: VYJNEJ-2020-
00518-01 až VYJNEJ-2020-00524-01; VYJNEJ-2020-00526; VYJNEJ-2020-00530-01-01 až 
VYJNEJ-2020-00533-01 ze dne 4.2.2020 

 UNI promotion s.r.o., Šlikova 294/3, 169 00 Praha, IČ:29136032 v zastoupení NEW 
TELEKOM, spol.s.r.o. – vyjádření zn.: 133406800 ze dne 26.2.2020 

 Policie ČR, krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor informačních a komunikačních 
technologií – vyjádření č.j.: KRPZ-12364-2/ČJ-2020-1500IT, č.j. KRPZ-12369-2/ČJ-2020-
1500IT , č.j. KRPZ-12364-2/ČJ-2020-1500IT  ze dne 29.1.2020 

 TC servis, s.r.o., tř.T.Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČ: 25533673 – vyjádření zn.: 31200016 
a 31200017 ze dne 31.1.2020 

 TwingoNet Europe, SE – vyjádření č.j.: 5781/2020KM a 5783/2020KM ze dne 11.2.2020 
 VODOVOD BABICKO,  Kudlovice 39/,  68703 Kudlovice, IČ:60369817 – vyjádření č.j.: 

062/07/2020/Ba/Hu/Po ze dne 29.7.2020 
 Zlín Net, a.s.,  Nad Stráněmi 5656/,  76005 Zlín, IČ:25313428 vyjádření zn.: ZN-Vyj.060/20; 

ZN-Vyj.061/20; ZN-Vyj.059/20 ze dne 31.1.2020 
 CTZ s.r.o.,  Sokolovská 572/,  68601 Uherské Hradiště, IČ:63472163 – vyjádření zn.: 

Hej/094/200129 ze dne 29.1.2020 
 ČEZ energo, s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha, IČ. 29060109 – vyjádření zn.: 013-HaM-

1-2020 ze dne 31.1.2020 
 Fatra, a.s., tř.Tomáše bati 1541, 763 61 Napajedla, IČ: 27465021 – vyjádření ze dne 5.2.2020 
 SATE Hulín s.r.o., Družba 1198, 768 24 Hulín, IČ: 25517465 – vyjádření ze dne 10.2.2020 
 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,  Dlažánky /305,  76901 Holešov, IČ:46900250 – 

vyjádření k ev.č. žádosi 2020296539 ze dne 6.2.2020 
 Teplárna Otrokovice a.s.,  Objízdná 1777/,  76502 Otrokovice, IČ:29290171 – vyjádření zn.: 

105/AM/66/2020 ze dne 8.7.2020 
 Tepelné hospodářství Holešov, spol.s.r.o., nám.SV.Anny 1275, 769 01 Holešov, IČ:25309161 

– sdělení ze dne 29.1.2020 
 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5, IČ:25788001 – 

vyjádření zn.: MW9910153698188087 ze dne 13.7.2020 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 – vyjádření zn.: 

5002159483; 5002159525; 5002159535 ze dne 15.7.2020 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Teplická 874/8,  40502 Děčín, IČ:24729035 – sdělení zn.: 0101338551 

až 0101338555; 0101338557; 0101338558; 0101338559; 0101338560 ze dne 30.6.2020 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Teplická 874/8,  40502 Děčín, IČ:24729035 – souhlas s činností 

v ochranném pásmu zn.: 1109843568 ze dne 21.7.2020 
 ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1561/3, 140 52 Praha, IČ: 26470411 – sdělení zn.: 

0700232781 až 0700232785; 0700232787; 0700232789; 0700232790; 0700232791 ze dne 
30.6.2020 

 Telco Pro services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha, IČ: 29148278 – sdělení zn.: 
0201092626; 0201092628; 0201092629; 0201092630; 0201092624; 0201092623; 
0201092622; 0201092621; 0201092620 ze dne 30.6.2020 

 NET4GAS, s.r.o.,  Na Hřebenech II 1718/8,  14021 Praha 4, info@net4gas.cz, IČ:27260364 – 
vyjádření zn.: 5151/20/OVP/N ze dne 2.6.2020 

 NET4GAS, s.r.o.,  Na Hřebenech II 1718/8,  14021 Praha 4, info@net4gas.cz, IČ:27260364 – 
vyjádření zn.: 7451/20/OVP/Z ze dne 12.8.2020 

 Coprosys Netron, s.r.o., Ostravská 562/22, 737 01 Český těšín, IČ: 25864980 – vyjádření ze 
dne 18.2.2020 

 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 – souhrnné stanovisko 
zn.: 11415/2016-O ze dne 23.8.2016, platnost prodloužena do 10.3.2022 

 TOMA, a.s.,  Tř. Tomáše Bati /1566,  76582 Otrokovice, IČ:18152813 – sdělení k existenci 
sítí ze dne 17.2.2020 a  10.3.2020 



22 /32 

 Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,  Za Olšávkou 290/,  68601 Uherské Hradiště, 
IČ:49453866 – vyjádření č. 1318/2020 ze dne 17.7.2020 

 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,  Šířava 483/21,  75002 Přerov, IČ:47674521 – vyjádření 
č. 2020/1363/PVP/1773/RD-S5 ze dne 17.9.2020 

 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  Tovární 41/,  77211 Olomouc, IČ:61859575 – 
vyjádření č. 032261/2020/PT ze dne 16.7.2020 

 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,  Kojetínská 3666/,  76711 Kroměříž, IČ:49451871 – 
stanovisko č. 1133/2020 ze dne 28.8.2020 

 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.,  Podvesná 3833/XVII,  76092 Zlín, IČ:60730153 
– vyjádření zn.: EÚPT/05/20 ze dne 10.7.2020 

 Technické služby Otrokovice s.r.o.,  K. Čapka 1256/,  76502 Otrokovice, IČ:25582259 – 
sdělení k existenci sítí ze dne 16.6.2020 

 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 – vyjádření č.j.: 20/003276 
ze dne 13.7.2020 

 AVONET, a.r.o., Kvítková 4323, 760 01 Zlín – sdělení ze dne 13.8.2020 
 NTV cable s.r.o.,  Masarykovo náměstí 87/,  76361 Napajedla, IČ:25500236 – vyjádření ze 

dne 24.7.2020 
 Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 tlumačov – vyjádření k inž. sítím č.j.: 

ST/190/20/602/20/VES ze dne 25.6.2020 
 TESSERA k.s., Cejl 494/25, 602 00 Brno, IČ: 27757668 – stanovisko ke stavbě – zn.: 

10233/20 ze dne 1.7.2020 
 Nordic Telecom 5G a.s.,  Jihlavská 1558/21,  14000 Praha 4, IČ:05894816 – vyjádření ze dne 

21.8.2020 
 REALSANT s.r.o.,  Brněnská 38/126,  59139 Žďár nad Sázavou, IČ:25343246 – vyjádření ze 

dne 20.10.2020 
 Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla, IČ: 47908912 (nástupnická 

organizace firmy AG Napajedla a.s.) – sdělení 
 UnArt, z.s.,  Školní 29/,  76321 Slavičín, IČ:26609479 – sdělení k existenci sítí ze dne 

25.8.2020 
 RZ Nemovitostní s.r.o.,  U Hřiště 400/,  76001 Zlín, IČ:04510925 – vyjádření ze dne 

24.7.2020 
 SITKOM, spol.s.r.o., Ant. Barcala 1445/26a, 370 05 České Budějovice, IČ: 26954559 – 

sdělení č.j.: 161-07/2020 ze dne 2.7.2020 
 Ministerstvo vnitra České republiky, odbor provozu informačních technologií a komunikací, 

Olšanská 4, 130 27 Praha – souhlasné stanovisko k sítím č.j.: MV- 122502-4/SIK5-2020 ze 
dne 1.9.2020 

 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  Kounicova 
688/26,  60200 Brno, IČ:44960417 v 06/2020 pod zak.č. 19102-01-0720, hlavní inženýr 
projektu ing. Radoslav Molák (ČKAIT 1004749, obor IT00). 
Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace: 
Žel.svršek, spodek: Ing. Luděk Smolka (č.autorizace ČKAIT- 1001324, obor ID00) 
Mostní objekty: Ing. Pavel Lhotský (č.autorizace ČKAIT – 1003876, obor IM00) 
Zabezpečovací zařízení: Ing. Miroslav Šerý (č.autorizace ČKAIT- 1001674, obor IT00) 
Sdělovací zařízení: Ing. Josef Naništa (č.autorizace ČKAIT – 1000472, obor IT00) 
Silnoproudá zařízení: Ing. Petr Kortyš (č.autorizace ČKAIT – 1005852, obor IT00) 
Pozemní objekty: Ing. Stanislav Kašpárek (č.autorizace ČKAIT- 1000612, obor 

IP00) 
Inženýrské sítě: Ing. Daniela Šimkovičová )ČKAIT 1006478, obor TV02) 
Geodet: Ing. jan Klecker (1051/95) 
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Drážní úřad po přezkoumání žádosti, dalšího doplnění žádosti a prostudování projektové 
dokumentace dospěl k názoru, že podaná žádost obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního 
zákona a současně jsou splněny požadavky uvedené v § 111 stavebního zákona. 

Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem  
dne 27. května 2020 a 15. září 2020, který si Drážní úřad obstaral sám. Tím byla prokázána 
vlastnická práva stavebníka k převážné části pozemků. Vlastnická práva k ostatním pozemkům, 
které stavebník nevlastní, Drážní úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat (podle ust. § 110 
ods. 2 písm. a) stavebního zákona) v souladu s ustanovením § 184a s odvoláním na jeho odst. 3. 
kdy „souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“, souhlasem 
vlastníka pozemku nebo stavby vyznačeným na situačním výkrese v souladu s ustanovením § 184a 
odst. 1 a 2 stavebního zákona, a to z důvodu, že v případě záměru se jedná dle ustanovení § 5 odst. 
1 zákona o veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění 
stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo 
odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. Že se v tomto případě jedná o veřejné 
prospěšnou stavbu, je uvedeno i v Územním rozhodnutí č. 79/2018 vydaným Městským úřadem 
Otrokovice, odborem stavební úřad  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice pod č.j. 
SÚ/29452/2020/OLE ze dne 14. července 2020. 

Dále bylo Drážním úřadem přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek 
technické specifikace interoperability (TSI) subsystému řízení a zabezpečení a energie. K tomuto 
účelu byla mimo jiné doložena dílčí stanoviska Výzkumného Ústavu železniční a.s. o ověření výše 
jmenovaných subsystémů. 

Drážní úřad dále zkoumal, zda se na stavební objekty povolované v tomto správním řízením 
svým řešením vztahují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Drážní úřad z projektové dokumentace a z charakteru 
navrhovaných stavebních úprav usoudil, že na se na tyto stavební objekty nevztahuje vyhláška č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Navrhované stavební úpravy se týkají části stavby dráhy, ve kteréch budou umístěna technologická 
zařízení dráhy a  tyto části dráhy nejsou určený k užívání veřejností. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje vedení zahájení 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 doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu a dotčeným orgánům jednotlivě; 
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu,  jsou vždy účastníci podle § 109 písm. a) až 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 § 109. a) až d) stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) 
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. 

Drážní úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil písemností č. j. DUCR-
57606/20/Nv ze dne 15. října 2020 všem účastníkům řízení, kteří jsou mu známí a dotčeným 
orgánům pokračování řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické 
úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, dále na úřední desce Obecního úřadu Říkovice,  
Říkovice 68/,  75118 Říkovice, Obecního úřadu Žalkovice,    97/,  76823 Žalkovice, IČ:00287962, 
Městského úřadu Otrokovice,  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice, Městského úřadu 
Napajedla,  Masarykovo náměstí 89/,  76361 Napajedla, Obecního úřadu Babice,  Babice 508/,  
68703 Babice, Obecního úřadu Huštěnovice,  Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského 
Hradiště, Obecního úřadu Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice, Obecního úřadu 
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Sušice,    54/,  68704 Sušice, IČ:00542261, Městského úřadu Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín, 
Městského úřadu Staré město,  náměstí Hrdinů 100/,  68603 Staré Město u Uherského Hradiště 3, 
Obecního úřadu Břest,  Břest 87/,  76823 Břest a Obecního úřadu Tlumačov,  Nádražní 440/,  76362 
Tlumačov. Rozhodující pro běh lhůty bylo vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

Jelikož mu byly dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytovala dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, upustil v souladu s  
§ 112 odst. 2 stavebního zákona Drážní úřad od ústního jednání a v oznámení č.j. DUCR-
57606/20/Nv stanovil lhůtu 10 dnů, ve které mohly dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky či důkazy k předmětnému jednání. Účastníci řízení byli v oznámení o 
pokračování stavebního řízení poučeni o podmínkách uplatňování námitek podle § 114 odst. 1 a 2 
stavebního zákona.  

V průběhu doručování písemnosti č.j. DUCR- 57606/20/Nv byla Drážnímu úřadu vrácena 
písemnost doručovaná účastníku řízení paní Jaroslavě Gregorové, Český Herálec 430, 592 01 
Herálec z důvodu jejího úmrtí. Drážní úřad zjišťoval, zda již bylo vedeno dědické řízení a zda byli 
ustanoveni dědicové. V průběhu řízení Drážní úřad zjistil, že dědické řízení nebylo doposud 
zahájeno. Dále Drážní úřad zjistil, že jako potencionální dědicové po paní Jaroslavě Gregorové 
přicházejí v úvahu pan Vladimír Gregor, trvale bytem Český Herálec 430, 592 01 Herálec a paní 
Ilona Machálková, bytem Český Herálec 538, 592 01 Herálec. Tato skutečnost byla Drážnímu 
úřadu doložena čestným prohlášením výše jmenovaných.  

Drážní úřad pana Vladimíra Gregora, trvale bytem Český Herálec 430, 592 01 Herálec a paní 
Ilonu Machálkovu, bytem Český Herálec 538, 592 01 Herálec dodatečně zahrnul mezi účastníky 
řízení a v příloze dopisu č.j. DUCR-68568/20/Nv a č.j.DUCR-68588/20/Nv jim doručil písemnost 
č.j. DUCR-57606/20/Nv. Další písemnosti v řízení již Drážní úřad doručoval potencionálním 
dědicům po zemřelé paní Jaroslavě Gregorové. 

Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky a připomínky účastníků řízení uplatněny. 

Po uplynutí lhůty k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a podání námitek 
účastníků řízení Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-68611/20/Nv ze dne 30. listopadu 2020 oznámil 
veřejnou vyhláškou ukončení dokazování a současně vyzval dle § 36 odst. 3 správního řádu 
účastníků řízení k seznámení s podklady pro rozhodnutí a k tomuto stanovil přiměřenou lhůtu. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, dále 
na úřední desce Obecního úřadu Říkovice,  Říkovice 68/,  75118 Říkovice, Obecního úřadu 
Žalkovice,    97/,  76823 Žalkovice, IČ:00287962, Městského úřadu Otrokovice,  nám. 3. května 
1340/,  76523 Otrokovice, Městského úřadu Napajedla,  Masarykovo náměstí 89/,  76361 
Napajedla, Obecního úřadu Babice,  Babice 508/,  68703 Babice, Obecního úřadu Huštěnovice,  
Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského Hradiště, Obecního úřadu Nedakonice,  Nedakonice 
33/,  68738 Nedakonice, Obecního úřadu Sušice,    54/,  68704 Sušice, IČ:00542261, Městského 
úřadu Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín, Městského úřadu Staré město,  náměstí Hrdinů 100/,  
68603 Staré Město u Uherského Hradiště 3, Obecního úřadu Břest,  Břest 87/,  76823 Břest a 
Obecního úřadu Tlumačov,  Nádražní 440/,  76362 Tlumačov. Rozhodující pro běh lhůty bylo 
vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.  

Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí s nahlédnutím do spisu využil pouze 
účastník řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 
IČ:65993390 v zastoupení  HBH Projekt spol.s.r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno. O nahlédnutí 
do spisu a seznámení se s podklady byl Drážním úřadem sepsán protokol o nahlížení do spisu č.j. 
DUCR-74065/20/Nv dne 17. prosince 2020, který je součástí spisu. 

Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí žádný další účastník řízení nevyužil. 

Dne 3. prosince 2020 byla Drážnímu úřadu doručena písemnost účastníka řízení paní Olgy 
Vinklárkové, Santražiny 1624/, 76001 Zlín, ve kterém vyjádřila nesouhlas s umístěním stavby na 
pozemku parc.č. 3200/2 v k.ú. Otrokovice. Tuto písemnost Drážní úřad postoupil stavebníkovi. Dne 
7. ledna 2020 byla Drážnímu úřadu doručena písemnost účastníka řízení paní Olgy Vinklárkové, 
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Santražiny 1624/, 76001 Zlín, ve které sděluje, že na základě projednání dané věci se stavebníkem, 
jako vlastník pozemku parc.č. 3200/2 v k.ú. Otrokovice souhlasí se stavbou. 

Dne 7. prosince Drážní úřad obdržel dopis účastníka řízení České dráhy, a.s.,  nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 č.j. 4148/2020-RSMBRNO ze dne 
2.prosince 2020, ve kterém upozorňuje na skutečnost, že dosud nedošlo k majetkoprávnímu 
vypořádání mezi Českými drahami, a.s. a Správou železnic, s.o. a proto České dráhy, a.s. žádají, 
aby v případě kladného rozhodnutí v této věci, bylo jeho součástí upozornění, že stavba nesmí být 
zahájena před majetkoprávním vypořádáním nemovitostí v majetku Českých drah, a.s. 

Stanovisko Drážního úřadu: 
Vzhledem k tomu, že dopis účastníka řízení České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 byl Drážnímu úřadu doručen až po lhůtě stanovené 
v oznámení pokračování řízení č.j. DUCR-57606/20/Nv k uplatnění námitek, popřípadě důkazů,  a  
podání nemělo předepsané náležitosti podle § 114 odst. 1 stavebního zákona, Drážní úřad k žádosti 
účastníka řízení nepřihlížel.  

Nicméně v této souvislosti musíme zmínit o skutečnosti, že stavba může být zahájena 
v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčených pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména 
vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul formou 
smlouvy s vlastníkem pozemku, na kterou je stavebník upozorněn v závěru tohoto rozhodnutí na 
straně 27. 

Dne 21. prosince 2020 bylo Drážnímu úřadu prostřednictvím datové schránky doručeno 
vyjádření účastníka řízení FVE Napajedla s.r.o.,  Sokolovská 700/113a,  18600 Praha 8, 
IČ:28964896, jako vlastníka věcného břemene na pozemku parc.č. 3159/1 v k.ú. Otrokovice, ve 
kterém upozorňuje, že se na pozemku parc.č. 3159/1 a parc.č. 3094 v k.ú. Otrokovice nachází 
přípojka výrobny elektřiny, která může být stavbou dotčena a požaduje, aby stavebník při realizaci 
stavby postupoval v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a 12 energetického zákona. 

Vyjádření účastníka řízení FVE Napajedla s.r.o.,  Sokolovská 700/113a,  18600 Praha 8, 
IČ:28964896 bylo na Drážní úřad podáno po uplynutí lhůty k uplatnění námitek, popřípadě důkazů 
stanovené Drážním úřadem v oznámení o pokračování řízení č.j. DUCR-57606/20/Nv. Přesto bylo 
vyjádření Drážním úřadem vyhověno a ochrana sítí technické infrastruktury byla zajištěna 
všeobecnými podmínkami uvedenými ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Při stanovování podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad primárně vycházel z podkladů 
předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené ve 
stavebníkem předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do 
výrokové tohoto rozhodnutí v bodě č. 32. Projektová dokumentace byla zpracována dle 
stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů. 

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na 
která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. 
Tímto stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených 
orgánů, vydaných dle zvláštním předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu. 

Podmínkám uvedených ve stavebníkem předložených vyjádření účastníků řízení bylo 
vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla 
ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami č. 9, 10, 11, 12 a 18 ve výrokové 
tohoto rozhodnutí. Konkrétním podmínkám jednotlivých vlastníků technické a dopravní 
infrastruktury pak bylo Drážním úřadem vyhověno individuálně, a to na základě míry jejich 
možného dotčení ve vztahu k umístění a realizaci stavby a jsou uvedeny ve výrokové části II. pod 
bodem č. 33 tohoto rozhodnutí. 

Do podmínek tohoho rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění 
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů 
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účastníků řízení. Dále byly vyjmuty ty podmínky, jejichž plnění je zjevné z projektové 
dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stavebního řízení, popř. jejich zapracování je zjevné 
ze spisu řízení, jehož výsledkem je předmětné rozhodnutí. 

Dále bylo žadatelem doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, 
IČ:70890013 zn.: PM-33843/2020/5203/Kuč ze dne 21.8.2020, ze kterého vyplývá, že z hlediska 
zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoku 
Váhu (ust. § 24 až § 26  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) je uvedený 
záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a 
ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a 
ekvivalentního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého 
stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Dunaje je uvedený záměr možný. 

Dále Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  Čechyňská 363/19,  60200 Brno, 
IČ:68081758 vydal vyjádření  č.j.: ARÚB/3602/20/M dne 25. června 2020, ve kterém upozorňuje, 
že se stavba uskuteční na území s archeologickými nálezy, navíc se v průběhu stavby nachází území 
s archeologickými nálezy I. a II. kategorie, tzn., že se v místě stavby budou archeologické nálezy a 
situace s velkou pravděpodobností vyskytovat.Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný 
zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 sb., o státní 
památkové péči, v platném znění). Máli dojít při provádění stavební činnosti na území 
s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je 
třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost 
provedení  záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak 
stavebníkovi vyplývají následující povinnosti: 

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však 
s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na 
dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a 
Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.  

Pro ověření funkce dokončené stavby dráhy jako celku nebo její samostatné části před 
uvedením stavby do trvalého provozu stanovil Drážní úřad v podmínce č. 36 tohoto rozhodnutí 
provedení zkušebního provozu. Podmínkou pro povolení zkušebního provozu je technicko 
bezpečnostní zkouška, kterou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných 
parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování drážní dopravy. Rozsah technicko-
bezpečnostní zkoušky je stanoven v § 6 vyhlášky. 

Pokud jde o požadavky na uvádění do provozu uvedené v Prováděcím nařízení Komise (EU) 
č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o přijetí společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm.a) směrnice Evropského parlamentu a rady 
2004/49/ES, dospěl Drážní úřad k závěru, že k žádosti o kolaudační souhlas musí být předloženo 
osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 
písm.a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES (viz bod č. 37 výrokové části tohoto 
rozhodnutí). 

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází na celostátní dráze evropského 
železničního systému (TEN-T) a k projektové dokumentaci bylo vydáno Dílčí stanovisko o ověření 
subsystému „Traťové řízení a zabezpečení“ a „Energie“ bude nutno, aby stavebník ke 
kolaudačnímu souhlasu doložil kolaudačního rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání 
modernizované dráhy železniční vydané podle § 49b zákona. Z tohoto důvodu byla Drážním 
úřadem stanovena podmínka č. 38 ve výrokové tohoto rozhodnutí. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona: 
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník, 
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- podle § 109 písm. b) – vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li vlastníkem, 
- podle § 109 písm. c), d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 
přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má 
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena, 
- podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, 
m.že-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu 
pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může.li být prováděním stavby 
přímo dotčeno. 

Drážní úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb ani 
dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem 
na poměrně velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či 
jiných práv jejich vlastníků a dalších osob (přičemž Drážní úřad zohlednil i další nemovitosti než 
jen nemovitosti bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od 
povolované stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit 
takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec. 

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. správního 

řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u 
Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
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. 

Upozornění: 
Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčených pozemkům, k nimž 
nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá 

  
„Otisk úředního razítka“  Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
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soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou 
dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění. 

Poplatek: 
Podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, je od poplatku osvobozeno 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. 

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

správního řádu 
 Na úředních deskách : 

 Obecní úřad Říkovice,  Říkovice 68/,  75118 Říkovice – úřední deska k vyvěšení a podání 
zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Obecní úřad Žalkovice,    97/,  76823 Žalkovice, IČ:00287962 – úřední deska k vyvěšení a 
podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Městský úřad Otrokovice,  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice – úřední deska 
k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Městský úřad Napajedla,  Masarykovo náměstí 89/,  76361 Napajedla – úřední deska 
k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Obecní úřad Babice,  Babice 508/,  68703 Babice – úřední deska k vyvěšení a podání zprávy 
Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Obecní úřad Huštěnovice,  Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského Hradiště – úřední 
deska k vyvěšení a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Obecní úřad Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice – úřední deska k vyvěšení a 
podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Obecní úřad Sušice,    54/,  68704 Sušice, IČ:00542261 – úřední deska k vyvěšení a podání 
zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Městský úřad Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín – úřední deska k vyvěšení a podání 
zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Městský úřad Staré město, náměstí Hrdinů 100/, 68603 Staré Město u Uherského Hradiště 3, 
 Obecní úřad Břest,  Břest 87/,  76823 Břest 
 Obecní úřad Tlumačov,  Nádražní 440/,  76362 Tlumačov 

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 

v zastoupení SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  Kounicova 688/26,  60200 Brno, IČ:44960417 
 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 

 ČD Cargo, a.s.,  Jankovcova 1569/2c,  17000 Praha 7, IČ:28196678 
 TOMA, a.s.,  Tř. Tomáše Bati /1566,  76582 Otrokovice, IČ:18152813 
 Zlínský kraj,  tř. Tomáše Bati 21/,  76190 Zlín, IČ:70891320 
 Olomoucký kraj,  Jeremenkova 1191/40a,  77911 Olomouc, IČ:60609460 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČ:70890013 
 Město Otrokovice,  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice, IČ:00284301 
 Město Uherské Hradiště,  Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské Hradiště, IČ:00291471 
 Obec Huštěnovice,  Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského Hradiště, IČ:00290971 
 Obec Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice, IČ:00291153 
 Obec Říkovice,    68/,  75118 Říkovice, IČ:00636568 
 Obec Žalkovice,    97/,  76823 Žalkovice, IČ:00287962 
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  Tovární 41/,  77211 Olomouc, IČ:61859575 
 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.,  Podvesná 3833/XVII,  76092 Zlín, IČ:60730153 
 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,  Kojetínská 3666/,  76711 Kroměříž, IČ:49451871 
 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,  Šířava 483/21,  75002 Přerov, IČ:47674521 
 Městský úřad Starě město,  náměstí Hrdinů 100/,  68603 Staré Město u Uherského Hradiště 3 
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  Lipenská 120/,  77211 Olomouc, 

IČ:70960399 
 NET4GAS, s.r.o.,  Na Hřebenech II 1718/8,  14021 Praha 4, info@net4gas.cz, IČ:27260364 
 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,  Dlažánky /305,  76901 Holešov, IČ:46900250 
 Lesy České republiky, s.p. Správa toku - oblast povodí Moravy,  U Skláren /781,  75501 

Vsetín 1, IČ:42196451 
 REALSANT s.r.o.,  Brněnská 38/126,  59139 Žďár nad Sázavou, IČ:25343246 
 E.ON Distribuce, a.s.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice, IČ:28085400 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČ:65993390 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Teplická 874/8,  40502 Děčín, IČ:24729035 
 Teplárna Otrokovice a.s.,  Objízdná 1777/,  76502 Otrokovice, IČ:29290171 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 
 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČ:18826016 
 Continental Barum s.r.o.,  Objízdná 1628/,  76502 Otrokovice, IČ:45788235 
 Zlín Net, a.s.,  Nad Stráněmi 5656/,  76005 Zlín, IČ:25313428 
 Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,  Za Olšávkou 290/,  68601 Uherské Hradiště, 

IČ:49453866 
 České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  16900 Praha, IČ:24738875 
 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČ:64949681 
 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5, IČ:25788001 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 PSG a.s.,  Napajedelská 1637/,  76502 Otrokovice, IČ:28302371 
 ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7, IČ:60193531 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 



30 /32 

 VODOVOD BABICKO,  Kudlovice 39/,  68703 Kudlovice, IČ:60369817 
 Technické služby Otrokovice s.r.o.,  K. Čapka 1256/,  76502 Otrokovice, IČ:25582259 
 UnArt, z.s.,  Školní 29/,  76321 Slavičín, IČ:26609479 
 Šulc Jiří, Zábraní 167/, 76361 Napajedla 
 Fojtová Jana, JUDr. - soudní exekutorka,  Pražská 1948/,  39301 Pelhřimov, IČ:71002294 
 HAVLÍKOVÁ JANA, Český Herálec 451/, 59201 Herálec 
 KADLEČKOVÁ OLGA, Hložkova 1374/, 76502 Otrokovice 
 MATULÍKOVÁ BOHUMILA, SNP 1181/, 76502 Otrokovice 
 ODVÁRKOVÁ MARTA, Herálec 275/, 59201 Herálec 
 Stejskal František, Grohova 36/, 60200 Brno 
 STEJSKAL JOSEF, Rekreační 57/, 59202 Svratka 
 VAJDÁKOVÁ JAROSLAVA, J. Jabůrkové 485/, 76502 Otrokovice 
 SUMEC ROSTISLAV, Žalkovice 3/, 76823 Žalkovice 
 Vinklárková Olga, Santražiny 1624/, 76001 Zlín 
 CTZ s.r.o.,  Sokolovská 572/,  68601 Uherské Hradiště, IČ:63472163 
 NTV cable s.r.o.,  Masarykovo náměstí 87/,  76361 Napajedla, IČ:25500236 
 Nordic Telecom 5G a.s.,  Jihlavská 1558/21,  14000 Praha 4, IČ:05894816 
 RZ Nemovitostní s.r.o.,  U Hřiště 400/,  76001 Zlín, IČ:04510925 
 FVE Napajedla s.r.o.,  Sokolovská 700/113a,  18600 Praha 8, IČ:28964896 
 PILANA a.s.,  Nádražní 804/,  76824 Hulín 
 Novák Jiří, Sušice 209/, 68704 Traplice 
 GREGOR VLADIMÍR, Český Herálec 430/, 59201 Herálec 
 MACHÁLKOVÁ ILONA, Český Herálec 538/, 59201 Herálec 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí (veřejnou 
vyhláškou): 
k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice, okres Přerov: 
208/2, 294/1, 334,193/4, 1336, 1346, 1358,1373, 1374,1381, 13821385, 
k.ú. Žalkovice, obec Žalkovice, okres Kroměříž 
365/1, 504/2, 509, 508, 394/2, 392/2, 392/12, 507, 504/3, 611, 388/1, 506/3, 405/2, 403/2, 392/7, 
404, 388/1, 386/14, 386/3, 506/1, 503/1, 505, 518¨ 
k.ú. Otrokovice, obec Otrokovice, okres Zlín 
325/3, 334/38, 334/58, 334/17, 244/1, 325/31, 3748, 325/2, 2763/1, 325/20, 3115/100, 3115/142, 
3159/11, 3120/2, 3157, 3158, 3115/72, 3115/73, 3100/3, 3242/17, 3159/3, 3097/5, 3097/25, 3097/1, 
3564, 3095/1, 3094, 3092, 3091, 3090, 3096, 3089, 3088, 3087, 3086, 3703, 3066 
k.ú. Napajedla. obec Napajedla, okres Zlín 
7104/1, 7104/2, 1106/11, 7095/2, 7094/2, 1200/15, 3159/2, 1200/162, 1200/153, 1200/152, 
1200/148, 6472/3, 6472/2, 6684/5, 884/5, 884/33, 884/34, 6390/24, 6390/1, 884/32, 6390/4, 884/20, 
6390/8 
k.ú. Babice u Uherského Hradiště, obec Babice, okres Uherské Hradiště 
922/1, 1105/1, 922/8, 922/9, 1109/2, 1112/2, 1115/2, 1117/2, 1119/2, 1121/2, 1123/2, 1161/1, 
1142/3, 
k.ú. Sušice u Uherského Hradiště, obec Sušice, okres Uherské Hradiště: 
105/249, 105/248, 105/64 
k.ú. Huštěnovice, obec Huštěnovice, okres Uherské Hradiště 
1045/63, 1045/62, 1045/60, 1044/36, 1044/35, 1044/14, 638/10, 1037/44, 1037/43, 1037/42, 
1037/41, 1037/40, 1037/39, 1037/38, 1037/37, 1037/36 
k.ú. Nedakonice, obec Nedakonice, okres Uherské Hradiště 
1611/1, 1575, 1572, 1567, 1564, 1548, 1543/2, 1969/62, 1969/2, 1396/2, 1394/2, 1383/2, 1381, 
1269/75, 1269/76, 1987/22, 1987/23, 1987/19, 1979/1, 668/4, 668/7, 668/6, 1090/10, 1090/6, 
1090/2, 1090/9, 1984/8, 668/42, 1984/10, 1984/9, 1982/2 
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Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2  správního řádu – rozhodnutí bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Zveřejnění 
na úřední desce: 

 Obecního úřadu Říkovice,  Říkovice 68/,  75118 Říkovice 
 Obecního úřadu Žalkovice,    97/,  76823 Žalkovice, IČ:00287962 
 Městského úřadu Otrokovice,  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice 
 Městského úřadu Napajedla,  Masarykovo náměstí 89/,  76361 Napajedla 
 Obecního úřadu Babice,  Babice 508/,  68703 Babice 
 Obecního úřadu Huštěnovice,  Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského Hradiště 
 Obecního úřadu Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice 
 Obecního úřadu Sušice,    54/,  68704 Sušice, IČ:00542261 
 Městský úřad Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín 
 Městský úřad Staré město, náměstí Hrdinů 100/, 68603 Staré Město u Uherského Hradiště 3, 
 Obecní úřad Břest,  Břest 87/,  76823 Břest 
 Obecní úřad Tlumačov,  Nádražní 440/,  76362 Tlumačov 

Dotčené orgány: 
 Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí,  nám. 3. května 1340/,  76523 

Otrokovice 
 Krajské ředitelství Policie ČR,  Březinova 2819/,  76828 Kroměříž 
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,  Schweitzerova /91,  77211 Olomouc, 

IČ:70885940 
 Úřad pro civilní letectví,  Letiště Ruzyně /,  16008 Praha 
 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,  Přílucká /213,  76001 Zlín, IČ:70887306 
 Obvodní báňský úřad v Brně,  Cejl 13/,  60142 Brno, IČ:00025844 
 Městský úřad Uherské Hradiště, stavební odbor,  Masarykovo náměstí 19/,  68670 Uherské 

Hradiště 
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,  Dvořákova /75,  

75011 Přerov 2, IČ:71009248 
 Městský úřad Kroměříž,  Velké náměstí 115/1,  76758 Kroměříž 1, IČ:00287351 
 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,  Havlíčkovo nábřeží 600/,  

76001 Zlín, IČ:71009221 
 Ministerstvo obrany,  Tychonova 221/1,  16000 Praha, IČ:60162694 
 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,  

Kloknerova 26/,  14801 Praha 414, IČ:00007064 
 Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková odbor ochrany územních zájmů,  

Svatoplukova 84/,  61500 Brno, IČ:60162694 
 Magistrát města Přerova, odbor stavebního řádu a životního prostředí,  Bratrská 709/34,  

75011 Přerov 
 Obecní úřad Říkovice,  Říkovice 68/,  75118 Říkovice 
 Obecní úřad Žalkovice,    97/,  76823 Žalkovice, IČ:00287962 
 Městský úřad Otrokovice,  nám. 3. května 1340/,  76523 Otrokovice 
 Městský úřad Napajedla,  Masarykovo náměstí 89/,  76361 Napajedla 
 Obecní úřad Babice,  Babice 508/,  68703 Babice 
 Obecní úřad Huštěnovice,  Huštěnovice 92/,  68703 Babice u Uherského Hradiště 
 Obecní úřad Nedakonice,  Nedakonice 33/,  68738 Nedakonice 
 Obecní úřad Sušice,    54/,  68704 Sušice, IČ:00542261 
 Městský úřad Hulín,  nám. Míru 162/,  76824 Hulín 
 Městský úřad Staré město,  náměstí Hrdinů 100/,  68603 Staré Město u Uherského Hradiště 3, 
 Obecní úřad Břest,  Břest 87/,  76823 Břest 
 Obecní úřad Tlumačov,  Nádražní 440/,  76362 Tlumačov 
 

http://www.ducr.cz/
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Na vědomí: 
 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  Čechyňská 363/19,  60200 Brno, IČ:68081758 
 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,  Nerudova /1,  77258 

Olomouc, IČ:70994234 
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc, 

IČ:70994234 
Spis 
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