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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
Sp. Zn.: MP-SDP0328/20-9/Bn
V Praze dne 28. dubna 2021
Č. j.: DUCR-22924/21/Bn
Telefon: +420 602 149 916
Oprávněná úřední osoba: Bulíř Roman JUDr.
E-mail: bulir@ducr.cz
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INFORMACE DLE UST. §9B ODST. 1 ZÁKONA
Č. 100/2001 SB.
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
INFORMACE
Č. 100/2001
ŽIVOTNÍ P
(DÁLE JEN

DLE UST. §9B ODST. 1 ZÁKONA
SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA
ROSTŘEDÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ)
PRO AKCI:

“D 3 5 H o ř i c e - S a d o v á “
v rozsahu stavby dráhy:
SO 101.4 Propustek v km 0,620 (pod žel tratí v žkm 27,070)
SO 453 Úprava sdělovacího vedení ČD v km 0,9
SO 463 Přeložka kabelu TO2 a ČD v km 9,79
Spolu s oznámením o zahájení řízení je podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
posuzování vlivů“), zveřejněna žádost o vydání stavebního povolení a následující informace:
Stavební záměr „D35 Hořice - Sadová“, byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů na životní
prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí ČR dne 4. července 2008 vydáno, dle
zákona o posuzování vlivů, stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod
č.j.:51545/ENV/08 a prodloužení jeho platnosti pod č.j.: MZP/2019/710/1 ze dne 5. listopadu 2019.
Dokumenty pořízené v průběhu posuzování jsou v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování
vlivů,
vyvěšeny
v
elektronické
podobě
na
stránkách:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP063?lang=cs a případně lze o seznámení požádat u
správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, www.mzp.cz, info@mzp.cz).
Veřejnost může v tomto řízení v souladu s § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů
uplatňovat připomínky k záměru, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1
zákona o posuzování vlivů na úřední desce Drážního úřadu, přičemž dnem zveřejnění se rozumí den
vyvěšení této informace. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.
Pokud se v souladu s § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů podáním písemného oznámení
přihlásí do 30 dnů od zveřejnění obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost podle § 3 písm. i)
bod 2 zákona o posuzování vlivů, (tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného
zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3
roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200
osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona o
posuzování vlivů), stává se též účastníkem stavebního řízení.
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Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení
v prvním stupni. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů doloží
dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4
zákona.
II. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 28. dubna
2020 od stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4,
IČ:65993390, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: PUDIS a.s., Podbabská
1014/20, 16000 Praha, IČ:45272891, žádost o vydání stavebního povolení pro akci:
“D 3 5 H o ř i c e - S a d o v á “
v rozsahu stavby dráhy:
SO 101.4 Propustek v km 0,620 (pod žel tratí v žkm 27,070)
SO 453 Úprava sdělovacího vedení ČD v km 0,9
SO 463 Přeložka kabelu TO2 a ČD v km 9,79
Umístění stavby:
Stavba v uvedeném rozsahu se nachází na pozemcích parc.č. 2479/5, 900/57, 3595/26, 900/96 v k.ú.
Hořice v Podkrkonoší a na pozemcích parc.č. 589/1, 586/4, 655/22, 655/20, 655/21, 334/1 v k.ú.
Sovětice.
Popis stavby:
Jedná se dílčí část veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury v souladu s ustanoveními
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Propustek bude tvořen nosnou konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových patkových
trub DN 1000 mm. Na vtoku bude monolitická železobetonová vtoková jímka z betonu vnitřních
rozměrů 1000 x 1400 mm, hloubky 3000 mm. Čelo na výtoku bude kolmé, monolitické, z betonu,
v horní části zakončené římsou šířky 500 mm a výšky 300 mm. Na římsách bude osazeno zábradlí
výšky 1100 mm. Celková délka propustku je 10,3 m v podélném sklonu 2%. Koryto příkopu na
vtoku a výtoku bude vydlážděno lomovým kamenem tl. 200 mm do betonového lože a zakončené
betonovým prahem.
Sdělovací vedení koliduje se stavbou základu mostní podpěry i samotnou podpěrou mostní
estakády převádějící dálnici D35 přes železniční trať Hradec Králové – Ostroměř. Kabel bude
přeložen v rozsahu žkm 27,050 – žkm 27,120 mimo stavbu mostní opěry na drážní pozemek a
přiložen do trasy stávajících zabezpečovacích kabelů, tj. 3,46m od osy koleje vpravo ve směru
staničení trati. Na překládaném kabelu bude provedena preventivní ochrana o délce 10m v blízkosti
stavby základu mostní podpěry. Kabel bude uložen do chráničky nebo žlabu, po dobu výstavby
propustku pod železniční tratí v žkm 27,073 bude vyvěšen přes stavební jámu. Přepojování kabelu
bude koordinováno s přepojováním kabelu v rámci SO 463.
Současná trasa kabelu kolmo protíná staveniště mostního objektu převádějící dálnici D35
přes železniční trať Hradec Králové – Ostroměř. Kabel bude přeložen v rozsahu žkm 15,265 –
15,335 mimo staveniště mostu na drážní pozemek a připoložen do trasy stávajících kabelů a
optotrubky, které se nacházejí 2,9m od osy koleje vpravo ve směru staničení trati. Přepojování
kabelu bude koordinováno s přepojováním kabelu v rámci SO 453.
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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. Drážní úřad na
základě výsledku provedeného stavebního řízení vydal Rozhodnutí o stavebním povolení pod
č.j.:DUCR-37392/20/Bn ze dne 30.června 2020. Proti uvedenému Rozhodnutí podalo Ministerstvo
životního prostředí, jako ústřední správní úřad, vyjádření z hlediska zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí s odůvodněním, že Rozhodnutí nebylo vydáno v souladu se zákonem o posuzování
vlivů na životní prostředí a stavební řízení nebylo vedeno jako navazující řízení k záměru „D35
Hořice – Sadová“. Ministerstvo dopravy, jako nadřízený správní orgán a drážní správní úřad ve
zkráceném přezkumném řízení napadené Rozhodnutí Drážního úřadu zrušil a věc vrátil Drážnímu
úřadu k novému projednání.
Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož
jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2
stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději d o
31.
května
2 0 2 1 . K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a
užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich
postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce
infrastruktury - na výše uvedené adrese.
Drážní úřad posoudil, že předmětná stavba je vedena jako navazující řízení ve smyslu § 9b až
§ 9e zákona o posuzování vlivů, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou
veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu. Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým
počtem účastníků podle správního řádu.

Ing. Miroslav H r o n v.r.
ředitel územního odboru Praha
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Drážního úřadu,
15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hořice, Obecního úřadu Sovětice. Poslední den vyvěšení
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se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního
úřadu.
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:
•
Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2
správního řádu
•
Městský úřad Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice
•
Obec Sovětice, Sovětice 25, 50315 Sovětice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, zastoupené na základě
plné moci právnickou osobou: PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234
• Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice
• Obec Sovětice, Sovětice 25, 50315 Sovětice
podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:
k.ú. Hořice v Podkrkonoší:
900/39, 900/57, 900/58, 900/62, 900/96, 900/97, 2409/13, 2409/28, 2481/1, 3595/18, 3595/23,
3595/25, 3595/26, 3595/27
k.ú. Sovětice:
330/3, 332/1, 333, 334/3, 334/7, 370/5, 370/7, 370/13, 655/19, 655/23
– doručuje se veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:
•
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408/51,
50200 Hradec Králové
•
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 10010 Praha 10
•
Městský úřad Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice
- stavební úřad
- odbor životního prostředí
Na vědomí:
•
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
Spis
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