
 

1 / 28 

   *crdux00h0bot* 

CRDUX00H0BOT 
 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 
sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0046/21-7/Ka V Praze dne 23. března 2021 
Č. j.: DUCR-10358/21/Ka Telefon: +420 972 241 843 (linka 410) 
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan   +420 602 377 580 
 E-mail: kubat@ducr.cz 

S P O L E Č N É  P O V O L E N Í  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a  v souladu s § 94j 
odst. 1 stavebního zákona 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu 
s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s p o l e č n é  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy : 

k . ú .  J i h l a v a  
“M o d e r n i z a c e  Ž S T  J i h l a v a  m ě s t o “ 

 
 
Stavebník:  
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova 1,  772 58 Olomouc, IČ 
70994234 
 
 
Stavba je členěna na :  

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 31-28-01  
ŽST Jihlava město, staniční zabezpečovací zařízení   
A - Definitivní SZZ   
B - Provizorní SZZ 

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 29-28-01 Úvazka TZZ v ŽST Rantířov  
PS 30-28-01 TZZ Rantířov - Jihlava město 

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

PS 91-28-01 Doplnění DOZ do SZZ Jihlava 

Železniční sdělovací zařízení 

PS 31-14-01 ŽST Jihlava město, MK 
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PS 33-14-01 ŽST Jihlava, úprava MK 

Rozhlasové zařízení 

PS 31-14-02 ŽST Jihlava město, rozhlasové zařízení 

Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 

PS 91-14-01 Rantířov - Jihlava, přenosové zařízení 
PS 31-14-03 ŽST Jihlava město, telefonní zapojovač 
PS 33-14-01 ŽST Jihlava, telefonní zapojovač, doplnění 

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

PS 31-14-04 ŽST Jihlava město, PZTS 
PS 33-14-02 ŽST Jihlava, remíza TO, PZTS 

Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 

PS 30-14-01 TÚ Rantířov - Jihlava město, TK 
PS 32-14-01 TÚ Jihlava město - Jihlava, TK 
PS 91-14-02 Rantířov - Jihlava, DOK 

Informační systém pro cestující 

PS 31-14-05 ŽST Jihlava město, informační zařízení 

Traťové radiové spojení 

PS 31-14-06 ŽST Jihlava město, MRS, úprava 
PS 31-14-07 ŽST Jihlava město, TRS, úprava 

Jiná sdělovací zařízení 

PS 31-14-08 ŽST Jihlava město, sdělovací zařízení 
PS 31-14-09 ŽST Jihlava město, kamerový systém 
PS 31-14-10 ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení 

Silnoproudá technologie včetně DŘT  

PS 31-05-01 ŽST Jihlava město, zařízení DŘT 
PS 31-05-02 ŽST Jihlava město, spínací stanice - zařízení DŘT 
PS 31-05-03 ŽST Jihlava město, EPZ - zařízení DŘT 
PS 91-05-01 Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod 

Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

PS 31-09-01 ŽST Jihlava město, spínací stanice 

Technologie transformačních stanic vn/nn 

PS 31-09-02 ŽST Jihlava město, trafostanice pro EPZ 
PS 31-13-01 ŽST Jihlava město, TS 22/0,4 kV 

Provozní rozvod silnoproudu 

PS 31-07-01 ŽST Jihlava město, rozvodna nn v TB 

Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

PS 31-13-02 ŽST Jihlava město, TS 25/0,4 kV pro ZZ 

Dálková diagnostika TSŽDC 

PS 31-05-01 ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení 
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Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

PS 31-31-01 ŽST Jihlava město, výtahy u podchodu v km 91,089 

Odsávání uzavřených systémů WC 

PS 31-26-01 ŽST Jihlava město, odsávání uzavřených systémů WC a zbrojení vodou 
Stavební objekty 

Kolejový svršek a spodek 

SO 31-17-01 ŽST Jihlava město, železniční svršek 
SO 31-17-01.1  ŽST Jihlava město, železniční svršek, závěrečné podbití 
SO 31-16-01 ŽST Jihlava město, železniční spodek 
SO 33-17-01 ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek 
SO 33-17-01.1  ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek, závěrečné podbití 
SO 33-16-01 ŽST Jihlava, remíza TO, železniční spodek 
SO 91-17-01 Výstroj trati 

Nástupiště 

SO 31-16-02 ŽST Jihlava město, nástupiště 

Železniční přejezdy 

SO 31-17-02 Železniční přejezd v km 90,411 (st.ev.km 90,412)  

Mosty, propustky a zdi 

SO 30-19-91 TÚ Rantířov - Jihlava město, přechody kabelových tras přes mosty 
SO 30-19-01 ŽST Jihlava město, most v km 90,123 (st.ev.km 90,121)  
SO 31-19-01 ŽST Jihlava město, most v km 90,852 (st.ev.km 90,850)  
SO 31-19-02.1  ŽST Jihlava město, podchod v km 91,089 
SO 31-19-02.2  ŽST Jihlava město, výtahové šachty u podchodu v km 91,089 
SO 31-19-11 ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,264 
SO 31-19-12 ŽST Jihlava město, návěstní lávka v km 90,710 
SO 31-19-13 ŽST Jihlava město, návěstní krakorec v km 90,741 
SO 32-19-91 TÚ Jihlava město - Jihlava, přechody kabelových tras přes mosty 
SO 32-19-01 ŽST Jihlava město, most v km 91,358 (st.ev.km 91,358)  

Přeložky sdělovacích zařízení 

SO 31-14-01 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů SŽDC 
SO 31-14-02 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany dálkových sděl. kabelů ČD-T 
SO 31-14-03 ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany místních sděl. kabelů ČD-T 
SO 31-14-04.1  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů CETIN  
SO 31-14-04.2  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů T-Mobile  
SO 31-14-04.3  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Vodafone 
SO 31-14-04.4  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Optokon  
SO 31-14-04.5  ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sděl. kabelů Itself 

Přeložky silnoproudých zařízení 

SO 31-06-41 ŽST Jihlava město, přeložky rozvodů nn EON v km 90,412 
SO 33-12-41 ŽST Jihlava, přeložka kabelového vedení 22 kV E.ON 

Plynovody 

SO 31-21-01 ŽST Jihlava město, plynovody STL, NTL 
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SO 31-21-02 ŽST Jihlava město, plynovody VTL 

Vodovody a kanalizace 

SO 31-22-01 ŽST Jihlava město, drážní vodovod 
SO 31-27-01 ŽST Jihlava město, drážní kanalizace 
SO 33-27-01 ŽST Jihlava, remíza TO, odvodnění 

Pozemní komunikace 

SO 31-18-01 ŽST Jihlava město, nákladiště 
SO 31-18-02 ŽST Jihlava město, rampa 
SO 31-18-03 ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u výpravní budovy 
SO 31-18-04 ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u spínací stanice 
SO 31-18-05 ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u trafostanice 
SO 33-18-01 ŽST Jihlava, zpevněné plochy u remízy TO 

Kabelovody, kolektory 

SO 31-15-11 ŽST Jihlava město, kabelovod 

Pozemní objekty budov 

SO 29-15-01 ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 31-15-01 ŽST Jihlava město, výpravní budova 
SO 31-15-02 ŽST Jihlava město, technologická budova 
SO 31-15-06 ŽST Jihlava město, spínací stanice - stavební část 
SO 31-15-07 ŽST Jihlava město, trafostanice - stavební část 
SO 33-15-01 ŽST Jihlava, remíza TO 

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 31-15-03 ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 1 
   A - Stavební část 
   B - Konstrukční část 
SO 31-15-04 ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 2 
   A - Stavební část 
   B - Konstrukční část 

Orientační systém 

SO 31-15-05 ŽST Jihlava město, orientační systém 

Drobná architektura a oplocení 

SO 31-32-01 ŽST Jihlava město, mobiliář 

Trakční vedení 

SO 31-01-01 ŽST Jihlava město, trakční vedení 
SO 31-01-03 ŽST Jihlava město, připojení SpS na TV 
SO 31-01-04 ŽST Jihlava město, připojení EPZ na TV 
SO 31-01-05 ŽST Jihlava město, připojení TR ZZ na TV 

Elektrický ohřev výměn (EOV) 

SO 31-06-01 ŽST Jihlava město, EOV 

Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

SO 31-06-02 ŽST Jihlava město, EPZ vč. kabelových rozvodů 
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Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 30-06-01 TÚ Rantířov - Jihlava město, zast. Jihlava Staré Hory, úprava kabel. rozv. nn 
SO 31-06-03 ŽST Jihlava město, kabelové rozvody nn 
SO 31-06-04 ŽST Jihlava město, venkovní osvětlení 
SO 31-06-05 ŽST Jihlava město, DOÚO 
SO 31-06-06 ŽST Jihlava město, přeložky silnoproudých rozvodů 
SO 31-06-07 ŽST Jihlava město, osvětlení podchodu a nástupišť 
SO 31-06-08 ŽST Jihlava město, dálkové ovládání výlukových návěstí 
SO 33-06-01 ŽST Jihlava, úprava rozvodů nn 

Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 31-01-02 ŽST Jihlava město, ukolejnění 

Vnější uzemnění 

SO 31-06-09 ŽST Jihlava město, uzemnění technologické budovy 
SO 31-06-10 ŽST Jihlava město, uzemnění trafostanice pro EPZ a ZZ 
SO 31-06-11 ŽST Jihlava město, uzemnění budovy SpS 

Příprava území a kácení 

SO 91-00-01 Kácení 

Zabezpečení veřejných zájmů 

SO 91-00-02 Náhradní výsadba 
SO 91-00-03 Komunikace 

Odsávání uzavřených systémů WC 

SO 31-26-01 ŽST Jihlava město, základové prvky odsávacích skříní 
 
Doba platnosti společného povolení :   3 roky od nabytí právní moci  rozhodnutí 

Umístění stavby: 
Kat. území Jihlava: 
Pozemky parc. č. 5180/4; 5181/3; 6211; 6218/1; 6219/1; 6221/1; 6221/18; 6221/26; 6221/32; 
6221/41; 6221/44; 6221/45; 6221/46; 6221/49; 6221/60; 6221/66; 6221/71; 6221/74; 6221/87; 
6221/91; 6222; 6225; 5180/2; 5180/3; 5181/2; 5182/2; 6166/10; 6191/87; 6191/124; 6191/175; 
6221/23; 6221/68; 6221/103; 6221/129; 6221/130; 6221/131; 6221/132; 6221/133; 6229; 6221/83; 
4754/1; 6230 (pozemek je dotčen stavebními úpravami – výměna rozvaděče); 4841/2; 6177/1; 
6177/7; 6177/8; 4698/5; 6221/59; 2905; 2927; 5049/1; 5792; 5795; 5878/5; 5880; 6149/1; 6221/70; 
6221/92; 6221/93; 6221/94; 6221/95; 6221/100; 6221/104; 6221/106; 6221/109; 6226; 5662/271; 
5662/272; 5662/273; 5662/274; 5662/275; 5662/276; 5662/277; 5662/278; 5662/279; 5662/280; 
5662/309 
Kat. území Rantířov: 
Pozemky parc. č. 326/14; st.59/1; st.59/2; 326/1; 326/17; 326/21; 300/1; 18/1; 303/2  
Kat. území Hruškové Dvory: 
Pozemky parc. č. 264/1; 265/2 
Kat. území Horní Kosov: 
Pozemky parc. č. 1366/1; 1366/2 

Stručný popis stavby: 

Stavba Modernizace ŽST Jihlava město na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava zajistí zvýšení 
spolehlivosti a bezpečnosti provozu s dosažením kvalitativně vyšších technických parametrů 
infrastruktury. Součástí stavby je vybudování nových bezbariérových nástupišť a veškerého zázemí 
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pro cestující v nové výpravní budově, která má rovněž sloužit pro CDT Jihlava. Účelem stavby je 
uvést stanici do stavebnětechnického a provozního stavu tak, aby mohla plnit nároky plynoucí 
z vazby na integrovaný systém veřejné dopravy. Pro část vlaků osobní dopravy bude stanice 
konečnou i výchozí a pro tyto vlaky je potřeba ve stanici vybudovat zázemí v podobě odstavné 
koleje s možností základního provozního ošetření souprav. Tím nebudou muset tyto vlaky 
vykonávat manipulační jízdy do železniční stanice Jihlava. Manipulační obvod železniční stanice 
s kusými kolejemi pro nakládku a vykládku vozových zásilek bude redukován a zbývající část 
zrekonstruována.  

Podrobněji viz. projektová dokumentace. 

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

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

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a 
ustanoveními stavebního zákona. 

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u 
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit 
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na 
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které 
jsou držiteli takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

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

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

11.  Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti 
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník 
požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného 
technického zařízení. 
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12.  Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

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

14.  Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v 
uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a 
Drážním úřadem. 

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

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

17.  Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření  k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

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

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

20.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUJI 65950/2020 
ze dne 9. 9. 2020 : 

- Kácení dřevin provádět v mimovegetačním a mimohnízdním období tj. od listopadu do 
března, včetně 

- Osídlení budov ptáky a netopýry podléhá dynamickým změnám v jednotlivých sezónách. V 
současné době není znám přesný termín realizace záměru, je tedy nezbytné, aby bylo 
osídlení předmětných budov prověřeno ekologickým dozorem v aktuální sezóně, kdy bude 
jejich demolice přicházet v úvahu 

- Plochy zařízení staveniště po ukončení prací posoudit z biologického hlediska a navrhnout 
optimální způsob jejich rekultivace a managementu. Plochy stavenišť lze využít k výsadbě 
veřejné zeleně 

- K zajištění komplexní ochrany bude během provádění stavby přítomen ekologický (odborný 
přírodovědný) dozor 

21.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. KUJI 82186/2020 ze dne 26. 8. 2020 : 

- Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované 
společností SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO: 44960417, se sídlem Kounicova 26, 611 36 
Brno 

- Realizace stavby si místě přemostění silnice I/38 zřejmě vyžádá omezení provozu na silnici 
I/38. S ohledem na význam a dopravní zatížení silnice I/38 musí být plán organizace 
výstavby zpracován tak, aby stavební práce probíhaly za co možná nejmenšího dotčení 
provozu na silnici I/38 a bez úplného vyloučení provozu na této silnici. Před realizací stavby 
musí být navržené dopravní opatření projednáno a povoleno krajským úřadem v souladu s § 
24 zákona o pozemních komunikacích 

- Před prováděním stavebních prací v silničním pozemku silnice I/38 je třeba požádat o 
povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 nebo bodu 3 zákona o 
pozemních komunikacích. K žádosti je třeba doložit souhlas příslušného orgánu Policie ČR 



 

8 / 28 

a souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy 
Jihlava 

- Před umístěním přechodného dopravního značení na silnici I/38, je třeba požádat krajský 
úřad, který je příslušný dle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení přechodné úpravy 
provozu na silnici I/23. Toto stanovení lze vydat po předchozím písemném vyjádření 
příslušného orgánu Policie ČR 

- Jestliže dojde ke změně stavby ve vztahu k silnici I/38 a jejímu ochrannému pásmu, je nutné 
krajský úřad požádat o vydání nového závazného stanoviska 

22.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Koordinovaném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, 
stavební úřad pod č.j. MMJ/SÚ/148123 ze dne 16. 9. 2020 : 

- z hlediska odboru dopravy : 

- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčeny místní komunikace (dále jen „MK“) 
a účelové komunikace (dále jen „ÚK“) v obci Rantířov a ve městě Jihlava. Dále bude 
dotčeny silnice I., II. a III. třídy 

- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce MK a ÚK ve městě 
Jihlava, tj. Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava 

- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v 
okrese Jihlava, tj, s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, 
Kosovská 16, 586 01 Jihlava 

- budou dodrženy podmínky vyjádření správce silnice I. třídy I/38 tj. Ředitelství silnic a 
dálnic 

- vzhledem k umístění nových inženýrských sítí (optické vedení v místě přejezdů) v silničním 
pozemku je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) 
zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u příslušného silničního správního 
úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a MK pro umístění podzemního 
zařízení v silničním pozemku 

- dle předložené PD dojde k úpravě stávajícího komunikačního připojení manipulační plochy 
v okolí nákladové rampy v areálu Městského nádraží. O povolení úprav komunikačního 
připojení je nutné zažádat u příslušného silničního správního úřadu dle §10 odst. 4 a 5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o povolení 
připojení k silnici III. třídy dle předložené projektové dokumentace před vydáním povolení 
o umístění stavby. K žádosti je nutné doložit stanovisko vlastníka komunikace a Dl Policie 
ČR 

- případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění 
stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke 
zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6, písm. 
c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je 
zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu 

- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného 
správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v 
případě překopů uvedena do původního stavu 

- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá 
zhotovitel prací Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy 

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, pro MK 
(ve městě Jihlava) a účelové komunikace, je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy 

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro MK (v obci Rantířov) je 
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obecní úřad Rantířov 

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnici I. třídy je Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Odbor dopravy 

- toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, 
vydávané silničním správním úřadem 

- z hlediska vodoprávního úřadu : 

- Upozorňujeme, že při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo 
podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými 
produkty ze stavebních a dopravních prostředků. V souladu s platnou legislativou musí být 
zabezpečena nezávadná likvidace veškerého odpadu ze stavby a provozu. Pokud stavbou 
dojde k dotčení kanalizace nebo vodovodu včetně jejich ochranných pásem, musí toto být 
prokazatelně projednáno s provozovatelem těchto zařízení a jeho požadavky musí být plně 
respektovány 

- z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny : 

- V souvislosti se stavbou bude nutné pokácet velké množství dřevin. Pro stromy nad 80 cm v 
obvodu ve výšce 130 cm nad zemí, dále pro stromy, které jsou součástí stromořadí, a které 
byly vysazeny jako náhradní výsadby (bez ohledu na jejich velikost), a také pro zapojené 
porosty dřevin nad 40 m2 je nutné povolení (případně závazné stanovisko) ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les od příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení by bylo možné teprve 
na základě pravomocného povolení ke kácení, vydaného příslušným orgánem přírody, na 
základě žádostí, kterou podává vlastník pozemku. Veškeré dřeviny, které jsou součástí 
významného krajinného prvku „ze zákona“, tj. vodní toky, rybníky, údolní nivy aj., 
podléhají zákonnému postupu povolování kácení a na tyto dřeviny se nevztahuje omezení 
velikostí či plochou. V souvislosti se stavbou bude káceno pouze naprosto nezbytné 
množství dřevin 

- K žádosti o závazné stanovisko (povolení) ke kácení bude předložena inventarizace dřevin, 
které mají být pokáceny, kde bude stanovena jejich ekologická hodnota (dle metodiky 
AOPK ČR). Na základě této částky (kterou je nutné zahrnout do nákladů akce) bude 
následně uložena náhradní výsadba. Náhradní výsadba uložená v odpovídající hodnotě může 
být součástí sadových úprav 

- K žádosti bude dále předložen projekt sadových úprav. Celková navržená výsadba dřevin 
musí minimálně odpovídat ekologické hodnotě dřevin navržených ke kácení. Bude zřejmé 
přesné rozmístění konkrétních dřevin. Výsadba dřevin musí respektovat ochranná pásma 
inženýrských sítí, místní podmínky a specifické vlastnosti jednotlivých dřevin. V rámci 
projektu má být zajištěna také následná péče o veškerou zeleň a případné dosadby za 
uhynulé jedince. Při plánované výsadbě budou dodrženy ustanovení ČSN 83 9021 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

- Další vzrostlé stromy (které nebudou určeny ke kácení) nesmí být jakkoliv poškozeny. 
Stavební práce zde budou prováděny co nejdále od stromů. Při realizaci stavby je nutné 
zajistit ochranu stávajících dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně 
přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině 

- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

- Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona - obecná ochrana rostlin a živočichů 

- z hlediska orgánu státní správy lesů : 

- záměr bude realizován dle projektové dokumentace „Modernizace ŽST Jihlava město“ 

- stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
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ani na přechodnou dobu 

- realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů 

- z hlediska orgánu památkové péče : 

- Před demolicí výpravní budovy (SO 31-15-91) bude proveden tzv. OPD - operativní 
průzkum a dokumentace historických staveb 

23.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odbor 
životního prostředí pod č.j. MMJ//OŽP/196796/2020-PIT ze dne 15. 10. 2020: 

- Kácení dřevin : 

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby na základě 
vydaného stavebního povolení v právní moci 

- Kácet je možné zpravidla v době vegetačního klidu tj. od 1. listopadu do 31. března, v 
souladu s ust. § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud by v souvislosti se stavbou bylo nutné kácet v době 
vegetace, bylo by nezbytné předem vyloučit přítomnost hnízdících ptáků odborným 
biologem (aby nedošlo k porušení § 5a zákona) 

- z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny : 

- Kácení náletových dřevin v zájmovém území bude provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu 
a za dodržení ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 189/2013 Sb. 

- Další vzrostlé stromy (které nebudou určeny ke kácení) nesmí být jakkoliv poškozeny. 
Stavební práce zde budou prováděny co nejdále od stromů. Při realizaci stavby je nutné 
zajistit ochranu stávajících dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně 
přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině 

- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

- Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 
- Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - V 

kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu 
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 
ČSN - výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru 

- Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 - Kořenový 
prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a 
vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů 

- (kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezené 
okapovou linií koruny stromu) 

- Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona - obecná ochrana rostlin a živočichů 
24.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku obecního úřadu Rantířov – kácení 

dřevin pod č.j. 79/08/2020 ze dne 31. 7. 2020 : 

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby 

- Kácet je možné zpravidla v době vegetačního klidu tj. od 1. listopadu do 31. března, v 
souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by v souvislosti se stavbou bylo nutné kácet v 
době vegetace, bylo by nezbytné předem vyloučit přítomnost hnízdících ptáků odborným 
biologem (aby nedošlo k porušení § 5a zákona) 

25.  Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno 
v.v.i. pod zn. ARUB/3955/2020 ze dne 13. 7. 2020 : 

- Stavebník je dle § 22 zákona ě. 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 
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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. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 
22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

26.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice kraje 
Vysočina se sídlem v Jihlavě pod č.j. KHSV/21925/2020 ze dne 7. 12. 2020 : 

- Stavba „Modernizace ŽST Jihlava město“ bude uvedena do zkušebního provozu. V rámci 
zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z dopravy na železnici a z nově 
realizovaných stacionárních zdrojů hluku. Před zahájením kontrolního měření bude KHS 
odsouhlasena metodika měření a umístění měřících míst. Protokol z měření bude předložen 
KHS ke kolaudačnímu řízení (před zahájením trvalého užívání stavby). V případě rozdělení 
výstavby do etap bude požadované měření provedeno pro každou etapu, tak jak budou 
zdroje hluku uváděny do provozu 

- V případě, že v průběhu realizace stavby bude nezbytné provozovat hlučné stroje a zařízení a 
provádět stavební činnost jiným způsobem, než se předpokládá v předložené hlukové studii, 
tzn., že bude nutné provádět hlučnou činnost v noční době od 22:00 do 06:00 hodin, nebo 
bude nezbytné použití jiných typů strojů s vyššími emisními hodnotami hluku nebo 
současného nasazení většího počtu strojů, které povede k překročení limitní hodnoty hluku 
ze stavební činnosti, požádá provozovatel zdroje hluku o časově omezené povolení 
provozování zdroje hluku dle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění 

27.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Státní 
správa Pelhřimov pod č.j. 191/001072/2020 ze dne 27. 7. 2020 : 

- na lesním pozemku nesmí dojít k poškození stromů 

- na lesní pozemek nesmí být ukládán ani na přechodnou dobu žádný výkopový či jiný 
materiál 

- stavební práce nesmí omezit lesnickou činnost 
28.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku PČR, Krajské ředitelství policie 

Kraje Vysočina, ÚO Jihlava pod č.j. KRPJ-117107-1/ČJ-2020-160706 ze dne 19. 11. 2020 : 

- před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a 
ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce 

- v případě, že práce na realizaci akce by mohly negativně ovlivnit bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích, bude před jejich prováděním předložen návrh přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby Dl PČR ÚO Jihlava 

29.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření správce povodí a vodního toku Povodí 
Moravy, s.p. pod zn. PM-28537/2020/5203/Fi ze dne 5. 10. 2020 : 

- Pokud bude v rámci stavby budována nová dešťová kanalizace a výustní objekt do WT 
Jihlava, bude tento objekt projednán v rozsahu prováděcí dokumentace včetně množství a 
kvality odváděných vod 

- Návrh vsakovacího objektu (součást SO 33-27-01) musí být podložen hydrogeologickým 
posudkem 

- Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných 
stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými 
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně 
skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku 

- Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným 
orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku 
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- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený 
plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský 
dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění 

- Přímému správci (provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Kožich, tel. 567 301 057, 
kozich@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení 
prací, správce bude přizván k předání staveniště 

- Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, stavební suť a 
odpad, který byl případně uložen na březích vodního toku, dotčené pozemky budou uklizeny 
a upraveny 

- Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním 
kolaudačního souhlasu 

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani 
majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí 
Moravy, s.p.)  

30.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, TS 
Jihlava pod zn. 011024/20 ze dne 7. 10. 2020 : 

- V příčných přechodech protlakem bude zařízení uloženo v chráničce s krytím min. 1,2 m 
vzhledem k niveletě povrchu. Délka chráničky musí být taková, aby její konce zasahovaly 
zcela mimo těleso silnice 

-  Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, 
odboru dopravy - o povolení zvláštního užívání silnice k umístění zařízení v silničním tělese 

- Požadujeme, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení Služebnosti věcného břemene s Krajem Vysočina. O uzavření 
smlouvy požádejte Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový - předložte žádost, 
snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření 
správce silnice - týká se podjezdu v Rantířově 

- Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, 
literou s námi uzavře investor před zahájením zemních prací v silnici. Na základě této 
smlouvy dodavatel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního 
užívání silnic pro provádění prací v silničním tělese 

- Práce v silničním tělese nesmí byt v žádném případě zahájeny před uzavřením smlouvy se 
správcem silnic a před nabytím právní moci rozhodnutí silničního správního úřadu o 
povolení k provádění prací a uložení zařízení v silničním tělese 

- Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem 
projednat 

- Po dokončení stavby investor stavby předá správci silnic dokumentaci skutečného provedení 
stavby a GPL s vyznačením služebnosti. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty 
krytí zařízení v příčném přechodu silnice a kóty délky křížení krajského pozemku 

31.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti Služby města Jihlavy s.r.o. pod 
č. Vyjádření/221zm/20 ze dne 13. 11. 2020 : 

- Komunikační připojení manipulační plochy musí být navrženo tak, aby bylo v souladu s 
projektovou dokumentací na komunikaci kolem Městského nádraží - „Centrální dopravní 
terminál" (CDT) 

- Stavební uspořádání manipulační plochy musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové 
vody na místní a účelovou komunikaci a nedocházelo k jejich znečištění 

- Příčné přechody MK a ÚK hlavní kabelové trasy a drážního vodovodu budou provedeny 
protlakem, tj. bez porušení konstrukčních vrstev vozovky. Kabely (HKT) a trubky (DV) 
budou uloženy v chráničkách s krytím dle ČSN 73 6005. Délka chráničky musí být taková, 
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aby její konce zasahovaly zcela mimo těleso vozovky, min. 1,0 m za obrubu nebo zpevněný 
kryt vozovky 

- Startovací a cílová jáma nesmí zasahovat do tělesa vozovky, tj. jejich okraje budou min. 1,0 
m za obrubou nebo zpevněným krytem vozovky 

- Před prováděním prací v MK a ÚK bude nejdříve v místě zásahu do vozovky s krytem z 
dlažby rozebrána dlažba (včetně obrubníků) a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě. 
V místě zásahu do vozovky s živičným krytem budou okraje krytu zaříznuty 

- Výkopek nesmí být použit pro konstrukci komunikace a bude u vozovky do hloubky 
konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen tak, aby nedošlo ke znečištění 
MK a ÚK. MK a K nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem 

- Po provedení pokládky plynovodu a kanalizace v MK a ÚK bude výkop neprodleně zasypán, 
u vozovky s krytem z dlažby těmito vrstvami: 

- provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy vozovky s krytem z dlažby 
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (0-63 mm) 35 cm zásyp výkopkem nebo jiným vhodným 
materiálem u vozovky s živičným krytem těmito vrstvami : 
- provizorní bezprašná úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby, frézované 

živičné drtě apod.) v tl. min. 6 cm + provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové ti. konečné 
úpravy vozovky s živičným krytem 

- podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm (0-32 mm) 35 cm 
- zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem 
- Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 20 cm do výše nivelety okolní vozovky 

- Konečná úprava vozovky s krytem z dlažby, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena 
do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě: 

- dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu 
- ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 5 cm 
- Konečná úprava vozovky s živičným krytem, po odstranění provizorní úpravy, bude 
provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě: 

- asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu, resp. vozovky + ošetření spár (asfaltovou 
zálivkou, spárovací páskou apod.), obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 12 cm, v šíři 
výkopu 
- Obruby budou uloženy do betonového lože 

- Otevřený výkop v MK a ÚK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost 
provozu na komunikaci 

- Konečná úprava MK a ÚK bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon 
této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK a ÚK je nutné dodržet 
TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření) 

- Správce MK a UK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy 

- Na všechny práce spojené s provedením konečné úpravy na MK a ÚK poskytne investor 
stavby správci záruční dobu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání 

- Do doby předání výkopů je investor povinen udržovat porušenou část vozovky ve sjízdném 
stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu 

-   Jakékoliv změny týkající se MK a ÚK je nutno předem projednat se správcem MK SLUŽBY 
MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 

- Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až po nabytí právní moci rozhodnutí o 
povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, 
resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru 
dopravy 
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- Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období od 1. dubna do 
15. října kalendářního roku. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních 
komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa 

- Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel: 

- podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního 
plánku (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy) 

- uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor) 
- Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle zákona č. 

13/1997 Sb., § 25, odst. 6, písm. d) - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo 
podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech 

32.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření k existenci podzemních sítí z hlediska sítí 
VO č. 5-21 společnosti Služby města Jihlavy s.r.o. ze dne 7. 1. 2021 : 

- Opatření pro zemní práce v pásmu VO : 
- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně zjistit-vytyčit kabelová vedení / prostor 

nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO 
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně 
- předem upozornit organizaci vydávající toto vyjádření o zahájení stavebních prací a uvést 

spojení s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby 
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě nově uloženy do 

chrániček / např. betonové skládané a pod. 
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození neprodleně 

ohlásit 
- před definitivním záhozem si vyhrazujeme právo kontroly instalace /nového kabelu, 

chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí zápisem do stavebního deníku 
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku 

dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení 
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO dodržet minimální vzdálenosti stanovené 
ČSN 73 6005 

- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu musí být zajištěno řádné osvětlení 
průchodné komunikace 

- technické podmínky stanoví správce zařízení 
33.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti České dráhy, a.s., Regionální 

správa majetku Brno pod č.j. 3837/2020/RSMBRNO ze dne 10. 11. 2020 : 

- Před zahájením stavební prací na pozemcích ve vlastnictví ČD musí být na základě písemné 
žádosti uzavřeny Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na všechny 
stavební objekty uvedené v tomto bodě.  Náležitosti žádosti obsahuje Příloha č. 2. 
Minimální výše ocenění břemen pro SŽ a jiné právní subjekty bude 10.000 Kč + DPH. 
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Trnková, tel. 725 122 772, email trnkova@rsm.cd.cz 

- K jakémukoliv zásahu do dřevin v majetku ČD (zejména k jejich kácení) je nutný písemný 
souhlas RSM Brno, který bude vydán samostatně na základě písemné žádosti investora, 
která musí obsahovat specifikaci dřevin (druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového 
zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), situační zákres jednotlivých dřevin a návrh 
vyrovnání majetkoprávních vztahů mezi ČD a investorem v souvislosti se zásahem do 
dřevin včetně užívání dotčených pozemků ve vlastnictví ČD, pokud nebude provedeno v 
době stavby. 
Kontaktní osoba: Ing. Jana Holá Veselá, tel. 702 233 137, email holavesela@rsm.cd.cz  

- Pokud by během stavby mělo dojít k přerušení dodávky vody nebo el. energie do objektů ve 
vlastnictví ČD a.s. Požadujeme tuto skutečnost oznámit správci  ( Petr Dajč) v dostatečném 
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předstihu abychom mohli upozornit naše nájemce a dodávku zajistit z náhradních zdrojů. 
(vodovodní přípojka na pozemku p.č. 6221/68 v k.ú. Jihlava pro objekt na pozemku p.č. 
6229 v k.ú. Jihlava) 

- Stavebník požádá ČD jako vlastníka stavbou dotčených nemovitostí o vystavení souhlasu 
s kolaudací stavby. Tento souhlas bude podmíněn splněním souhrnného vyjádření ČD 
k předmětné stavbě 

34.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhrnném stanovisku společnosti České dráhy, a.s., 
GŘ, odbor správy a prodeje majetku pod č.j. 4524/2020-O32 ze dne 12. 11. 2020 : 

- Po zahájení rekonstrukce, požadujeme zachování provozu pokladny do konce GVD 
2020/2021. V případě že z bezpečnostních či technických důvodů nebude možné k provozu 
pokladen využívat stávající prostory, požadujeme zajištění prostor náhradních (například 
UNIMO buňku). V případném náhradním prostoru pro osobní pokladnu požadujeme 
odpovídající zabezpečení proti vloupání, osazení výdejním okénkem, funkčním topením, 
připojení el. energie a datových sítí. Vše v rozsahu stávajícího vybavení osobní pokladny 

-   Pro období GVD 2021/2022, kdy se v žst Jihlava město počítá s provozem bez frekvence 
cestujících nemáme žádné požadavky ani připomínky 

- Pro období GVD 2022/2023 počítáme s obnovením provozu s obsluhou cestujících a také se 
zahájením provozu osobní pokladny. Pokud z nějakého důvodu dojde k prodloužení prací a 
nedodržení termínů, a nebude možno k odbavení cestujících použít již nové rekonstruované 
prostory 

- Kontaktní osoba ing. Pavel Karšulín, email karsulin@zap.cd.cz tel. 972 625 000 
35.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu vlastníka pozemku s kácením dřevin- 

společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno pod č.j. 
4146/2020/RSMBRNO ze dne 2. 12. 2020 : 

- Kácení dřevin včetně jejich následné likvidace bude provedena žadatelem či jeho zástupcem 
na náklady žadatele 

- Zásah bude realizován v období vegetačního klidu (tj. zpravidla od 1. 11 do 31. 3. 
kalendářního roku) 

- Kácení bude provedeno odborně způsobilou osobou k této činnosti, v souladu s platnými 
legislativními požadavky a dle Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Kácení 
stromů SPPK A02 005:2018 

- Vzniklá dřevní hmota menšího rozsahu a zbytky po kácení budou ponechány na místě k 
zetlení ve formě štěpky, třísek a pilin, a to rovnoměrně rozprostřené pokud to bude na místě 
možné. Zbylá dřevní hmota většího rozsahu (např.: kmeny, větší větve) bude z pozemku 
odvezena na náklady žadatele, přičemž žadatel doloží její množství v m3 

- Veškerý vzniklý odpad se stává majetkem žadatele 

- Ostatní dřeviny rostoucí na pozemcích vlastníka nebudou zásahem dotčeny 

- Během prací budou dodržovány všechny právní a bezpečnostní předpisy, zejména BOZP. 
Nebude ohrožena bezpečnost dráhy, drážní a silniční dopravy a bezpečnost osob 
pohybujících se v pracovním prostoru. Nedojde ke škodám na majetku 

- Pokud budou práce probíhat v ochranném pásmu dráhy, je nutné, aby si žadatel či jeho 
zástupce v případě používání těžké techniky vyžádal u správce sítí vytyčení sítí z důvodu 
možného výskytu podzemních sítí a zabránění kolizi 

- Při činnostech v obvodu dráhy se nesmí nikdo přibližovat k trati na vzdálenost menší než 2, 5 
m od osy krajní koleje. Při kácení je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost od trakčního 
vedeni 

- Žadatel zajistí, aby případné povolení ke kácení dřevin ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících práv a 
povinností udělil správní orgán výhradně osobě žadatele 
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36.  Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 76587/20 ze 
dne 20. 10. 2020 : 

- Stavebník/žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet podmínky POS, jak je uvedeno ve 
všeobecných podmínkách ochrany SEK    

37.  Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu  
zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce a.s. pod zn. M18626-27017609 ze 
dne 16. 7. 2020 a to zejména : 

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením 

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se 
- v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře 

viditelným způsobem přímo v terénu 

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) 
v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v 
blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že 
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí 
vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených 
místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle 
pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí 
Michal Jelínek, teL: 56756-4631, 

- email: michal.jelinek@eon.cz. Vytýčení sdělovacího vedení zajistí Jan Křenek, tel.: 53514-
2934, email: jan.krenek@eon.cz 

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým 
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 
provozovatelem zařízení stanoveno jinak 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení 
si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí 

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením 
musí odpovídat příslušným ČSN 

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky 
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby 

- Po dokončení musí stavba, z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, 
PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, 
ČSN 73 6005 

38.  Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti GasNet s.r.o. pod zn. 
5002241324 ze dne 20. 10. 2020 - SO 31-21-02 ŽST Jihlava město, plynovody VTL a to 
zejména : 
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- Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 
(Technická pravidla Gas) 

- Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - 
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni 

- Rekonstrukce svršku a spodku: 
- při práci na železničním svršku a spodku je nutné prokazatelně seznámit pracovníky, kteří 

budou práce provádět s existencí a trasou VTL plynovodu 

- práce provádět obezřetně s ohledem na naše zařízení 

- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.) 

- Nové technologické objekty a stavědlové ústředny: 
- nové objekty na nových místech situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodů 

- při rekonstrukci stávajících objektů zachovat současný půdorys (nepřibližovat objekt směrem 
k VTL plynovodu) 

- Nové uzavřené objekty: 
- případné nové uzavřené objekty (čekárny, technické budovy atd.) situovat mimo bezpečnostní 

pásma VTL plynovodů 

- Propustky: 

- při čištění propustků v místě styku s VTL plynovodem provádět práce ručně 

- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu 

- nové propustky zřizovat min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu 
- Opěrné zdi: 
- opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m 

od plynovodu) 

- nové opěrné zdi nesmí křížit VTL plynovod 

- gabion. a beton. zídky nebudou křížit VTL plynovody a budou ukončeny mimo jejich 4 m 
ochranné pásmo 

- Nové trafostanice: 
- trafostanice umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodů (40 m od plynovodu) 

- Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší 
vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou 

- Vodovodní potrubí : 
- křížení: min. 0,3 m 
- souběh: min. 3m 
- Kanalizace: 

- křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo 
ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se 
neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními 
přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a 
stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj. souběh: 
min. 4 m 

- Kabely sdělovací : 
- křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v 

délce 2 m od potrubí na obě strany 

- souběh: min. 2 m 
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- Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 9. 

- Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 736005 

39. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti GasNet s.r.o. pod zn. 
5002274706 ze dne 8. 12. 2020 – Přeložka NTL přípojky plynu SO 31-21-01 ŽST Jihlava 
město a to zejména : 

- do zahájení realizace stavby dojde k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení (případně budou ve prospěch 
vlastníka plynárenského zařízení zřízena věcná břemena) na všechny pozemky dotčené 
požadovaným rozsahem věcného břemene 

- do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí přeložky plynárenského zařízení 
vlastníkem plynárenského zařízení dojde na náklady investora k provedení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí ve prospěch vlastníka plynárenského zařízení ke všem 
pozemkům dotčených přeložkou plynárenského zařízení (pro případy na základě uzavřené 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, či pro případy, kdy věcná břemena 
zapsaná dle projektované trasy neodpovídají realizované trase přeložek plynárenských 
zařízení) 

-   Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen 
"PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-
EN,TPG,TIN,Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické 
požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ 

- Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit 
zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese 
https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální 
adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech 
souvisejících se stavbou 

- Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v 
rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti 

- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. 
Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice 
provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření 
plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapyvjeho okolí). Geodetická 
směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, 
že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené 
směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ 

- Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace 
staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku 
samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí 
v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí 

- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených 
stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu 
jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

40. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti itself s.r.o. Brno a to zejména : 

- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-ITSELF kontaktovat zástupce firmy 
itself s.r.o. (p. Samlík tel.: 603 582 603, e-mail: vytyceni@itself.cz ). P. Samlík případně 
provede vytýčení trasy DOK-ITSELF a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s 
vedením DOK-ITSELF 
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-  Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní 
mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění 
přesné polohy a hloubky vedení, trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace 

- Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke 
kabelům; nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou 
normou ČSN 73 6005 

- Při případném odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou 

- Dotčení DOK-ITSELF novými inženýrskými sítěmi (křížení, souběh, apod.) provést dle ČSN 
73 6005; v místech křížení uložit obě vedení do chrániček (betonových koryt) s přesahem 1 
m od křížení. Při křížení DOK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření 
nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (prasknutí HDPE trubek). 
Lože kabelů DOK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést 
označení ochrannou fólií 

- Po realizaci stavby předat geodetické zaměření míst střetu nových sítí s trasou DOK-ITSELF. 
Zaměření zaslat v el. podobě na e-mail: svobodova@itself.cz 

41. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti OPTOKON a.s. ze dne 29. 7. 
2020 : 

- dodržení Všeobecných podmínek pro případ křížení, souběh či prací v okolí trasy podzemních 
telekomunikačních sítí 

- budou dohodnuty a dodrženy opatření k zabránění poškození našeho kabelu a souvisejícího 
zařízení 

- vedení bude předem vytyčeno našimi pracovníky 

- po celou dobu stavby budou, dle potřeby, přítomni naši pracovníci provádějící dohled 

- zemní práce v okolí našeho vedení požadujeme provádět výhradně ručně 

- v poddajném terénu požadujeme ochránění našeho vedení, nacházejícího se pod 
manipulačním prostorem pro pojezd stavební techniky či v bezprostřední blízkosti, 
překrytím betonovými roznášecími panely 

- v případě potřeby si vyhrazujeme stanovit další podmínky 

42. Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
pod č.j. E30182/20 V ze dne 13. 12. 2020 : 

- V případě kolize s TI  typu Optické trasy postupujte podle instrukcí uvedených v příloze č. 3 

43. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 
pod zn. MW9910154351191355 ze dne 22. 7. 2020 a to zejména : 

- Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení 
funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS 

- V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného 
pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím níže uvedené 
kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně 
stanovili podmínky přeložení VVKS 

- V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a 
to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením 
stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě) 

- Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby 

- Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby (kontaktní 
osoba je uvedena níže) 
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- Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo 
Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS 
společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření 

- Kontaktní osoba pro vytyčení: SiteL,s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, 
vytyceni@sitel.cz 

 

- Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS: Jiří Juráš, jiri_juras@infotel.cz, tel.: 
606776069 

44. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s. Divize 
Jihlava pod č.j. DJI 2180/VTN-BJ/20 Javůrek ze dne 30. 9. 2020 : 

- Realizací stavby bude dotčen stávající vodovod a kanalizace v provozování VAS a ochranné 
pásmo vodovodu a kanalizace (rozsah ochranného pásma je uveden v §23 zákona 
č.274/20101 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v jeho platném znění) 

- V zájmovém území se mohou nacházet i jiné rozvody vody anebo kanalizace či přípojky 
v majetku jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná 
vedení, zařízení či objekty neprovozované VAS bez dostupných informací o jejich poloze a 
vlastnictví, ke kterým nemá VAS žádné informace o jejich poloze a vlastnictví 

- Při realizaci stavby nutno dodržet PODMÍNKY PRO UMISŤOVANÍ A PROVÁDĚNÍ 
STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, vč. 
podmínek dodržení minimálních svislých a vodorovných odstupů vedení inženýrských sítí 
od vodovodu a kanalizace a ostatních podmínek uvedených v příloze tohoto vyjádření, která 
je nedílnou součástí tohoto vyjádření 

- Odpadní vody, odváděné kanalizační přípojkou napojenou na kanalizační stoku, mohou být 
vypouštěny jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v KANALIZAČNÍM ŘÁDU 
a ve smlouvě o odvádění odpadních vod (viz §18 adst. 2 zákona č. 274/2001Sb.). Odpadní 
vody, které pro dodržení nejvyšší míry znečištění podle KANALIZAČNÍHO ŘÁDU dané 
obce vyžadují předchozí předčištění, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace jen s 
povolením příslušného vodoprávního úřadu a na vnitřní kanalizaci je nutné vybudovat 
odpovídající předčístící zařízení 

- Stavební záměr a řešení nakládání se srážkovými vodami musí být v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. (§5, odst. 3), vodní zákon, vyhláškou č. 501/2006 Sb. (§ 20, odst. 5, písm. c), 
o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 268/2009 Sb. (§6), o technických 
požadavcích na stavby. Dešťové vody budou vypouštěny pouze do dešťové kanalizace (nesmí dojít k 
vypouštění splaškových odpadních vod do splaškové anebo jednotné kanalizace) 

- Při zřizování odběrných míst (dodávka pitné vody), provedení vodoměrných sestav u hlavních 
fakturačních vodoměrů, osazování hlavních fakturačních vodoměrů, rušení stávajících 
přípojek a odběrných míst, odvádění splaškových odpadních vod vč. napojování na 
jednotnou kanalizaci a zřizování či rušení stávajících produkčních míst (odvádění 
splaškových odpadních vod) je nutno dodržet TECNICKÉ PODMÍNKY VAS A POSTUPY 
PŘI REALIZACI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK/ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK, vč. 
podmínek pro napojování na vodovod a kanalizaci v provozování VAS, zřizování 
odběrného místa / produkčního místa a technické podmínky na provedení přípojky, přeložky 
či rušení stávajících vodovodních přípojek anebo kanalizačních přípojek napojených na 
vodovod, resp. kanalizaci v provozování VAS, a dále též podmínky dle příslušných 
technických norem, technických, technologických a montážních předpisů a postupů 
stanovených výrobci a dodavateli materiálů či zařízeni, legislativních předpisů a 
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„"TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE" (dále jen "TS 
VAS"), jako závazný metodický podklad pro navrhování a realizaci vodovodních přípojek 

- Tyto TECHNICKÉ PODMÍNKY VAS A POSTUPY PŘI REALIZACI VODOVODNÍCH 
PŘÍPOJEK / KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK bude nutno si v dostatečném předstihu před 
zahájením stavby vyžádat u VAS (tj. na TECHNICKÉM ÚTVARU VAS DIVIZE 
JIHLAVA, 13 Žižkova 93, 586 29 Jihlava ANED0 @ sekretariat@vasjl.cz). "TS VAS" jsou 
k dispozici na : http://www.vodarenska.cz/cs/5ervices/informaceObcim/technicke-standardy  

45. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, majetkový odbor 
pod č.j. MMJ /MO/239745/2020/WiP ze dne 15. 12. 2020 : 

- Stavebník (investor stavby) učiní písemné oznámení správci a provozovateli technické 
infrastruktury o zahájení zemních nebo jiných prací nejméně 10 pracovních dnů předem 

- Během výstavby nesmí dojít k poškození technické infrastruktury 
- Budou dodrženy příslušné normy, a to především ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení v platném znění 
- V případě, že bude během samotné stavby zjištěno, že nebude možné dodržet výše 

předepsané odstupy a vzdálenosti od podzemního vedení v majetku statutárního města 
Jihlavy, bude na místo stavby neprodleně telefonicky přizván technický pracovník 
Majetkového odboru, oddělení vodního hospodářství a správy podzemí (VHSP), (kontaktní 
osoba Petr Wild, DiS., tel: 776 071 414). Na místo stavby bude rovněž přizván projektant 
stavby a zástupce stavebníka (investora stavby) 

46. Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve vyjádření společnosti NIPI bezbariérové prostředí, 
o.p.s. ze dne 3. 12. 2020 : 

- požadujeme doplnění tabulek PSV se specifikací prvků oken a dveří do realizační 
dokumentace, bude prověřeno při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

47. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, Sekce 
nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod 
Sp. zn. 42911/2020-1150-OÚZ-ČB ze dne 18. 8. 2020 : 

- tři týdny před zahájením stavby požadujeme předložení termínu ukončení činnosti na rušené 
nákladní rampě v obvodu železniční stanice a po dokončení výstavby termín zahájení 
činnosti na nákladišti v žst. Jihlava město na adresu : Regionální středisko vojenské dopravy 
Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kontaktní osoba prap. David Regment – tel. 
973 401 554, mob. 724 006 068, email : vd_olomouc@army.cz 

48. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné 
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

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

49.  Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho 
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 12 měsíců. 

50.  Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované  nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování 
rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

51.  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., 
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o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

52.  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. 

53.  Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2025, včetně zkušebního provozu. 

Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona 

 
• Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc 
• Uhelné sklady Jihlava a.s.,  Mostecká 47/2715,  58601 Jihlava 1 
• SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.,  Havlíčkova /64,  58601 Jihlava 
• Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno 
• Statutární město Jihlava,  Masarykovo náměstí 97/1,  58628 Jihlava 
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  Kosovská 1122/16,  58601 

Jihlava 1 
• E.ON Česká republika, s. r. o.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice 
• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  Soběšická 820/156,  63800 Brno 
• Kraj Vysočina,  Žižkova 1882/57,  58733 Jihlava 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4 
• České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno 
• OPTOKON, a.s.,  Červený Kříž 250/,  58601 Jihlava 
• OBEC RANTÍŘOV,  Rantířov 78/,  58841 Rantířov 
• ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha,  Pod Táborem 369/8a,  19000 Praha 
• itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno 
• T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4 
• Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5 
• PRO-DOMA, SE,  Budčická 1479/,  19016 Praha 
• GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno 
• České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1 
• CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9 
• Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,  Masarykovo náměstí 97/1,  58601 Jihlava 
• Vlastimil Dvořák, Dvorce 49, 588 51 Dvorce 
• Jana Dvořáková, Předboř 12, 588 22 Luka nad Jihlavou 
• Jaroslav Fišer, Rantířov 142, 588 41 Rantířov 
• Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov 
• Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov 
 
 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  

77258 Olomouc, IČ:70994234 podal dne 21. prosince 2020 žádost o vydání společného povolení 
pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci společné územní a 
stavební řízení. Závazné stanovisko místně příslušného orgánu územního plánování podle § 96 
stavebního zákona vydal v rámci Koordinovaného stanoviska Magistrát města Jihlavy, stavební 
úřad, oddělení úřadu územního plánování pod č.j. MMJ/SÚ/148123 ze dne 16. 9. 2020.  
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Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-4416/21/Ka) účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení řízení. Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná 
stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 3. března 2021, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Současně stavebník požádal v souladu s § 94p, odst. 5 stavebního zákona o 
prodloužení lhůty platnosti společného povolení na 3 roky z důvodů potřebného zajištění 
financování stavby, výlukových možností a souběhem se stavbou Statutárního města Jihlava. Na 
základě provedeného řízení a vzhledem ke zjištěným skutečnostem Drážní úřad této žádosti 
vyhověl. 
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
• Dílčí stanovisko o ověření ES č. 1714/8.6/SG/2020/CCT/CS/3866/V01 – Subsystém traťové 

řízení a zabezpečení ze dne 2. 11. 2020 
• Dílčí stanovisko o ověření ES č. 1714/8.6/SG/2020/ENE/CS/3892/V01 – Subsystém energie 

ze dne 2. 12. 2020 
• Dílčí stanovisko o ověření ES č. 1714/8.6/SG/2020/INF/CS/3913/V01 – Subsystém 

„Infrastruktura“ ze dne 18. 12. 2020  
• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-4811/2020 ze dne 8. 12. 2020 mezi : 

Vlastimil Dvořák, Dvorce 49, 588 51 Dvorce a společností Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-4812/2020 ze dne 8. 12. 2020 mezi : Jana 
Dvořáková, Předboř 12, 588 22 Luka nad Jihlavou a společností Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S ze dne 9. 12. 2020 mezi : společností PRO-
DOMA, SE Budčická 1479, 190 16 Praha 9 a společností Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-4564/2020 ze dne 9. 10. 2020 nájemní mezi : 
manželé Jaroslav Fišer a Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov a společností Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-4566/2020 ze dne 9. 10. 2020 nájemní mezi : 
manželé Jaroslav Fišer a Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov a společností Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OM 765/2020 mezi Krajem Vysočina se 
sídlem v Jihlavě a společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1 

• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-4560/2020 ze dne 10. 10. 2020 nájemní mezi:  
Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov a společností Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

• Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-4561/2020 ze dne 10. 10. 2020 nájemní mezi:  
Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov a společností Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

• Smlouva o předání majetku státu, změně příslušnosti hospodařit na právo hospodařit 
s majetkem státu mezi : česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 pod č.j. 
UZSVM/BJI/3663/2020-BJIM ze dne 19. 10. 2020 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán 
ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUJI 74992/2020 ze dne 10. 8. 2020 

• Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán 
ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUJI 65950/2020 ze dne 9. 9. 2020 

• Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního 
hospodářství pod č.j. KUJI 82186/2020 ze dne 26. 8. 2020 

• Koordinované stanovisko Magistrátu města Jihlavy, stavební úřad pod č.j. MMJ/SÚ/148123 
ze dne 16. 9. 2020 
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• Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odbor životního prostředí pod č.j. 
MMJ//OŽP/196796/2020-PIT ze dne 15. 10. 2020 

• Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy – zvláštní užívání silnice a místní 
komunikace pod č.j. MMJ/OD/214243/2020-PIT ze dne 13. 11. 2020 

• Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy - komunikační připojení pod č.j. 
MMJ/OD/214160/2020-PIT ze dne 20. 11. 2020 

• Závazné stanovisko obecního úřadu Rantířov – kácení dřevin pod č.j. 79/08/2020 ze dne 31. 7. 
2020 

• Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno v.v.i. pod zn. ARUB/3955/2020 ze dne 13. 
7. 2020 

• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pod č.j. 
KHSV/21925/2020 ze dne 7. 12. 2020 

• Vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., Státní správa Pelhřimov pod č.j. 
191/001072/2020 ze dne 27. 7. 2020 

• Závazné stanovisko PČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, ÚO Jihlava pod č.j. 
KRPJ-117107-1/ČJ-2020-160706 ze dne 19. 11. 2020 

• Vyjádření správce povodí a vodního toku Povodí Moravy, s.p. pod zn. PM-
28537/2020/5203/Fi ze dne 5. 10. 2020 

• Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, TS Jihlava pod zn. 011024/20 ze dne 7. 
10. 2020 

• Vyjádření společnosti Služby města Jihlavy s.r.o. pod č. Vyjádření/221zm/20 ze dne 13. 11. 
2020 

• Vyjádření k existenci podzemních sítí z hlediska sítí VO č. VO 5-21 společnosti Služby města 
Jihlavy s.r.o. ze dne 7. 1. 2021 

• Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava pod č.j. 2622/ŘSD/39200/2020 ze 
dne 12. 8. 2020 

• Stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno pod č.j. 
3837/2020/RSMBRNO ze dne 10. 11. 2020 

• Souhrnné stanovisko společnosti České dráhy, a.s., GŘ, odbor správy a prodeje majetku pod 
č.j. 4524/2020-O32 ze dne 12. 11. 2020   

• Dohoda o podmínkách realizace stavby mezi společnostmi : České dráhy, a.s. (č.j. ČD, a.s.: 
58136/2020) a Správou železnic, státní organizace (č.j. E617-S-4599/2020)  

• Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin- společnosti České dráhy, a.s., Regionální 
správa majetku Brno pod č.j. 4146/2020/RSMBRNO ze dne 2. 12. 2020 

• Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 76587/20 ze dne 20. 10. 2020 
• Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00215 mezi 

CETIN a.s. a společností Správa železnic, státní organizace 
• Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu  zařízení distribuční soustavy společnosti 

E.ON Distribuce a.s. pod zn. M18626-27017609 ze dne 16. 7. 2020 
• Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004220 mezi E.ON Distribuce a.s. a 

společností Správa železnic, státní organizace 
• Stanovisko společnosti GasNet s.r.o. pod zn. 5002241324 ze dne 20. 10. 2020 - SO 31-21-02 

ŽST Jihlava město, plynovody VTL 
• Stanovisko společnosti GasNet s.r.o. pod zn. 5002274706 ze dne 8. 12. 2020 – Přeložka NTL 

přípojky plynu SO 31-21-01 ŽST Jihlava město 
• Stanovisko společnosti GasNet s.r.o. pod zn. 5002276525 ze dne 21. 12. 2020 – Přeložka 

NTL přípojky plynu SO 31-21-01 ŽST Jihlava město 
• Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pod 

č.4000234137/E617-S-4485/2020 ze dne 3. 12. 2020 
• Vyjádření společnosti itself s.r.o. Brno 
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• Vyjádření společnosti OPTOKON a.s. ze dne 29. 7. 2020 
• Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pod č.j. E30182/20 V ze dne 13. 12. 

2020 
• Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. E617-S-

4436/2020 mezi : Správa železnic, státní organizace a T-Mobile Czech Republic a.s. 
• Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. MW9910154351191355 ze dne 

22. 7. 2020 
• Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s. Divize Jihlava pod č.j. DJI 2180/VTN-BJ/20 

Javůrek ze dne 30. 9. 2020 
• Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, majetkový odbor pod č.j. MMJ /MO/239745/2020/WiP 

ze dne 15. 12. 2020 
• a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP BRNO, spol. s r. o. se sídlem 

Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ 44960417, Ing. Ĺubomír Beňák, autorizovaný inženýr 
pro dopravní stavby, ČKAIT  1006060 

 
Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k 

stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku 
společného územního a stavebního řízení.  

 
Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je 

v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu 
s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními 
právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že 
předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, 
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 
předpisem. 

 
Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 

rozhodnutí. 

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

 

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 Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. 
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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 společné povolení nenabude právní moci. 

• Společné povolení platí 3 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné 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. Dobu platnosti společného 
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před 
jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení. 
 
Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu 
vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v 
případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo 
územním samosprávným celkem. 
 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
• Ověřená projektová dokumentace 
• Štítek „Stavba povolena“ 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce 
Drážního úřadu. 
 

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

správního řádu 
• Magistrát města Jihlavy,  Masarykovo náměstí 97/1,  586 28 Jihlava 
• Obecní úřad Rantířov,  Rantířov 78,  588 41 Rantířov 
 
 
 

  
 Ing. Miroslav Hron v.r.  

 ředitel územního odboru Praha     
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Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) až e) stavebního zákona 
• Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc 
• Uhelné sklady Jihlava a.s.,  Mostecká 47/2715,  58601 Jihlava 1 
• SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.,  Havlíčkova /64,  58601 Jihlava 
• Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno 
• Statutární město Jihlava,  Masarykovo náměstí 97/1,  58628 Jihlava 
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  Kosovská 1122/16,  58601 

Jihlava 1 
• E.ON Česká republika, s. r. o.,  F.A.Gerstnera 2151/6,  37049 České Budějovice 
• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  Soběšická 820/156,  63800 Brno 
• Kraj Vysočina,  Žižkova 1882/57,  58733 Jihlava 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4 
• České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  61143 Brno 
• OPTOKON, a.s.,  Červený Kříž 250/,  58601 Jihlava 
• OBEC RANTÍŘOV,  Rantířov 78/,  58841 Rantířov 
• ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha,  Pod Táborem 369/8a,  19000 Praha 
• itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno 
• T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4 
• Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5 
• PRO-DOMA, SE,  Budčická 1479/,  19016 Praha 
• GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno 
• České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1 
• CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9 
• Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.,  Masarykovo náměstí 97/1,  58601 Jihlava 
• Vlastimil Dvořák, Dvorce 49, 588 51 Dvorce 
• Jana Dvořáková, Předboř 12, 588 22 Luka nad Jihlavou 
• Jaroslav Fišer, Rantířov 142, 588 41 Rantířov 
• Dana Fišerová, Rantířov 142, 588 41 Rantířov 
• Tomáš Novotný, Rantířov 1, 588 41 Rantířov 

podle § 94k písm. e) zákona – vlastníci následujících nemovitostí – doručeno veřejnou vyhláškou: 
Kat. území Rantířov: 
Pozemky parc. č. 58/3; 78/1 
Kat. území Horní Kosov: 
Pozemky parc. č. 1365/1; 1375/2; 1375/1; 1381/6;1381/5; 1381/9; 1381/4; 1381/1; 1383/2; 1332/1; 
1332/4; 1331/7; 1331/22; 1324/1; 1324/2  
Kat. území Jihlava: 
Pozemky parc. č. 5773; 5772; 5765/1; 5766; 5763; 5761; 5760/1; 5740; 5737; 5732; 5738; 5739; 
5776; 5715/1; 5718/19; 5691/1; 5691/206; 5691/585; 569/584; 5783/40; 5783/41; 5783/46; 5720/2; 
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5783/2; 6236; 5783/55; 6221/134; 5783/35; 5671/1; 5785; 5662/278; 5662/277; 5662/279; 
5662/276; 5663/1; 5662/34; 5789/1; 6221/62; 6221/61; 6221/39; 6221/48; 6221/63; 6221/38; 
6221/43; 4703/94; 4703/7; 4703/93; 4703/92; 4703/91; 4703/90; 4703/1; 4703/18; 4703/89; 
4703/24; 4709/1;; 4707; 4706; 4698/1; 4695; 4705; 6228; 4729/2; 4732/1; 4732/5; 4794/2; 4738; 
4739/2; 6221/84; 6221/85; 4755; 4757; 4759; 4761; 4764/2; 4763;; 4764/1; 6221/102; 6135/3; 
6135/2; 4794; 6132; 5894/6; 5897/2; 5882/1; 5883/3; 5894/11; 5881; 6221/98; 6221/115; 6221/114; 
6221/113; 6221/110; 6221/107; 5874; 6221/105; 6227; 3026/5; 3026/4; 3143/1;  6221/65; 4692/2; 
4693/1; 6221/94; 4694; 4695; 4693/7; 4693/34; 6235/5; 6235/6; 6235/7; 6235/8; 6235/9; 6235/10; 
6235/17; 6235/11; 4793; 4795; 4798; 4800; 4802/1; 4815; 4812; 4809; 4807/1; 4807/2; 6136/1; 
6236/2; 6221/54; 4804/2; 4804/3; 4804/1; 4804/7; 6221/51; 4841/1; 4876; 4885/15; 414; 405; 
6219/2; 425/1; 431; 430/2; 433/1; 435; 437; 6122/1; 480/1; 491/1; 490; 489/1; 5044; 5051/4; 
5051/2; 5051/1; 6244; 4885/40; 4885/203; 5176/85  
Kat. území Hruškové Dvory: 
Pozemek parc. č. 387/2 

 

Dotčené orgány: 
• Magistrát města Jihlavy,  Masarykovo náměstí 97/1,  58628 Jihlava 
• Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Jihlava,  Sokolovská 2/,  58601 Jihlava 1 
• Krajský úřad kraje Vysočina,  Žižkova 1882/57,  58733 Jihlava. 
• Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická 65/,  10010 Praha 10 
• Policie České republiky - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, 

dopravní inspektorát,  Vrchlického 2627/46,  58724 Jihlava 
• Obecní úřad Rantířov,  Rantířov 78,  58841 Rantířov 
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,  Tolstého 1914/15,  58601 

Jihlava 
• Ministerstvo obrany,  Tychonova 221/1,  16000 Praha 
• Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,  Čechyňská 363/19,  60200 Brno 
• Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,  

Kotlářská 931/53,  60200 Brno 
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina,  Třída 1.máje 858/26,  46001 

Liberec 
• Ministerstvo obrany,  Tychonova 221/1,  160 00 Praha 
 
Na vědomí : 
• NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 
 
Spis 
 


