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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC 
sekce infrastruktury 

Sp. zn.: MO-SDO0148/21-7/Vb V Olomouci  dne 3. května 2021 
Č. j.: DUCR-20592/21/Vb Telefon: +420 972 741 315 (linka 333) 
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. E-mail: vlachova@ducr.cz 

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í  S P O L E Č N É H O  
Ú Z E M N Í H O  A  S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í        

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U   

 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst. 
1 a 2 stavebního zákona obdržel dne 25. února 2021 žádost stavebníka Správy železnic, státní 
organizace, Dlážděná 21003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, organizační jednotka: Správa 
železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  Nerudova /1,  77258 Olomouc, IČ:70994234 
o vydání společného povolení pro stavební záměr: 

      
“R e k o n s t r u k c e  n á s t u p i š ť  v  ž s t .  A d a m o v “ 

v rozsahu: 
PS 15-28-01 Žst. Adamov, definitivní SZZ  
                     Žst. Adamov, část A, definitivní SZZ  
                     Žst. Adamov, část B, úprava AVV  
PS 15-14-01 Žst. Adamov, místní kabelizace  
PS 15-14-02 Žst. Adamov, rozhlasové zařízení  
PS 15-14-03 Žst. Adamov, telefonní zapojovač  
PS 15-14-04 Žst. Adamov, ATÚ  
PS 15-14-05 Žst. Adamov, ASHS  
PS 15-14-06 Žst. Adamov, PZTS a LDP  
PS 15-14-07 Žst. Adamov, úprava DOK SŽDC  
PS 15-14-08 Žst. Adamov, úprava DOK ČD-T  
PS 15-14-09 Žst. Adamov, úprava TK  
PS 15-14-10 Žst. Adamov, informační zařízení  
PS 15-14-11 Žst. Adamov, sdělovací zařízení  
PS 15-14-12 Žst. Adamov, úprava kamerového systému OŘ  
PS 15-14-13 Žst. Adamov, kamerový systém  
PS 15-14-14 Žst. Adamov, přenosové zařízení  
PS 15-14-15 Žst. Adamov, úprava rádiových sítí  
PS 15-14-16 Žst. Adamov, DDTS ŽDC  
PS 15-05-01 Žst. Adamov, zařízení DŘT vč.doplnění řídícího systému na ED Brno  
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PS 15-13-01 Žst. Adamov, TS 22/0,4kV a STS 6kV  
PS 15-13-02 Žst. Adamov, provizorní TS 22/0,4kV  
PS 15-07-01 Žst. Adamov, rozvodna nn  
PS 15-05-02 Žst. Adamov, DDTS ŽDC - silnoproudá technologie  
PS 15-35-01 Žst. Adamov, technologie výtahů lávky pro pěší v km 171,154  
SO 15-16-01 Žst. Adamov, železniční spodek 
SO 15-17-01 Žst. Adamov, železniční svršek  
SO 15-17-01.01 Žst. Adamov, železniční svršek - závěrečné podbití  
SO 15-16-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční spodek  
SO 15-17-02 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek  
SO 15-17-02.01 Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001,EXPONO Steelforce, železniční svršek - 
závěrečné podbití  
SO 15-16-03 Žst. Adamov, nástupiště  
SO 15-19-01 Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154  
SO 15-19-02 Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245  
SO 15-19-03 Žst. Adamov, demolice lávky pro pěší v km 171,232  
SO 15-19-10 Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009  
SO 15-19-11 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 170,953 - km 171,042  
SO 15-19-12 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,120 - km 171,237  
SO 15-19-13 Žst. Adamov, nová zárubní zeď vlevo km 171,299 - km 171,318  
SO 15-19-14 Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803  
SO 15-19-15 Žst. Adamov, zárubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721  
SO 15-14-01 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC  
SO 15-14-02 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T  
SO 15-22-01 Žst. Adamov, vodovody pro drážní objekty  
SO 15-27-01 Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty  
SO 15-15-10 Žst. Adamov, kabelovod  
SO 15-15-11 Žst. Adamov, protihluková stěna A1  
SO 15-15-12 Žst. Adamov, protihluková stěna A2  
SO 15-15-01 Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy  
                        A - Architektonicko-stavební část  
                        B - Elektroinstalace, hromosvod  
                        C - Zdravotně technické instalace  
                        D - Vytápění, vzduchotechnika a chlazení  
SO 15-15-02 Žst. Adamov, technologická budova  
                        A - Architektonicko-stavební část  
                        B - Elektroinstalace, hromosvod  
                        C - Zdravotně technické instalace  
                        D - Vytápění, vzduchotechnika a chlazen 
SO 15-15-03 Žst. Adamov, zastřešení  
SO 15-15-04 Žst. Adamov, orientační systém  
SO 15-15-05 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 115  
SO 15-15-07 Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 117 – samostatně vedené řízení o odstranění  
SO 15-15-08 Žst. Adamov, oplocení  
SO 15-15-13 Žst. Adamov, mobiliář  
SO 15-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení  
SO 15-06-01 Žst Adamov, EOV  
SO 15-06-02 Žst. Adamov, úprava venkovního osvětlení  
SO 15-06-03 Žst. Adamov, úprava rozvodů nn  
SO 15-06-04 Žst. Adamov, osvětlení lávky a nástupišť  
SO 15-06-05 Žst. Adamov, DOÚO  
SO 15-06-06 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů  
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SO 15-12-01 Žst. Adamov, kabel 22kV  
SO 15-01-03 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 15-06-07 Žst. Adamov, uzemnění technologické budovy  
SO 91-38-01 Kompenzační opatření a vegetační úpravy 
 
 
Vedlejší stavba:  
SO 15-06-21 Žst. Adamov, přeložka vedení VO  
SO 15-12-21 Žst. Adamov, přeložka kabelů vn E.ON  
SO 15-21-01 Žst. Adamov, přeložka STL plynovodu GASNET  
SO 15-22-02 Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK  
SO 15-23-01 Žst. Adamov, přeložka teplovodu ADAVAK  
SO 15-18-02 Žst. Adamov, úpravy chodníků  
SO 15-18-03 Žst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěší  
SO 15-18-04 Žst. Adamov, úpravy chodníků Města Adamov  
SO 15-15-09 Žst. Adamov, přístřešek Města Adamov  
SO 15-14-03 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN  
SO 15-14-04 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Vodafone  
SO 15-14-05 Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Able AGENCY 

 

Umístění stavby: 
Na pozemcích:  
v k.ú. Adamov. Obec Adamov, okres Blansko  
p.č. 1/1 (ostatní plocha-manipulační plocha) 2/1 (ostatní plocha-manipulační plocha) 399/1 (ostatní 
plocha-dráha) 399/3 (ostatní plocha-silnice) 399/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 399/7 
(ostatní plocha-manipulační plocha) 399/14 (ostatní plocha-dráha) 399/17 (ostatní plocha-dráha) 
399/18 (ostatní plocha-dráha) 399/22 (ostatní plocha-jiná plocha) 399/30 (ostatní plocha-silnice) 
399/31 (ostatní plocha-jiná plocha) 399/40 (ostatní plocha-jiná plocha) 399/41 (ostatní plocha-
dráha) 399/42 (ostatní plocha-dráha) 399/43 (ostatní plocha-dráha) 403/2 (vodní plocha-koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené) 404/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené) 412/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 412/4 (ostatní plocha-manipulační plocha) 
412/8 (ostatní plocha-manipulační plocha) 417/7 (ostatní plocha-manipulační plocha) 437/1 (ostatní 
plocha-zeleň) 437/2 (zahrada) 440 (lesní pozemek) 446 (ostatní plocha-manipulační plocha) 449/1 
(lesní pozemek) 449/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 450/1 (ostatní plocha-silnice) 450/8 
(ostatní plocha-jiná plocha) 450/9 (ostatní plocha-jiná plocha) 450/10 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace) 458/111 (trvalý travní porost) 458/158 (lesní pozemek) 458/159 ( lesní pozemek) 
stavební parcely: 115 (zastavěná plocha a nádvoří) 117 (zastavěná plocha a nádvoří) 1126 
(zastavěná plocha a nádvoří) 

 

Popis stavby: 
Železniční stanice Adamov leží v km 171,191 na dvoukolejné trati celostátní dráhy Brno – Česká 
Třebová, která je zapojena do 1. tranzitního koridoru v rámci ČR. Předmětem stavby je plná 
peronizace v železniční stanici Adamov s mimoúrovňovým přístupem a úpravou konfigurace 
kolejiště. Mimoúrovňový přístup pomocí lávky bude sloužit zároveň i jako propojení obou částí 
obce. Dokumentace plně respektuje stavební úpravy v navazujících stavbách Brno-Maloměřice St.6 
– Adamov, BC a Adamov – Blansko, BC. Dále jsou provedeny stavební úpravy na vlečce č. 
5001,EXPONO Steelforce, a.s., Adamov, které jsou vyvolány situováním ostrovních nástupišť. Je 
respektován požadavek na zřízení nové manipulační koleje v oblasti vlečky č. 5002, Mendelova 
univerzita v Brně, Dřevosklad Adamov, jako náhrada za zrušení stávající, v rámci situování 
ostrovních nástupišť. Dalším požadavkem byla rekonstrukce výpravní budovy, mimo patro s 
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nájemními byty. Plná peronizace s mimoúrovňovým přístupem si vyžádala výstavbu nové 
technologické budovy a demolici objektů. Rekonstrukce kolejového svršku a spodku je primárně 
řešena v oblasti nově situovaných ostrovních nástupišť a nově zřizovaných odvratných kolejí. Výše 
uvedené požadavky si v rámci stavebních objektů vyžádaly výstavbu/rekonstrukci opěrných a 
zárubních zdí, kompletně nové trakční vedení, silnoproudých vedení a inženýrských sítí včetně 
ČOV náležejících dráze. Součástí dokumentace je i výstavba mimodrážní technologické lávky v 
nové poloze, včetně přeložek inženýrských sítí, včetně mimodrážních provozních souborů v rámci 
technologické budovy. Bude zřízeno kompletně nové zabezpečovací zařízení, provozní soubory 
jako kabelová trasa, informační, rozhlasové a kamerové systémy, DOZ, DŘT, dálková diagnostika 
technologie transformačních stanic. Výsledkem bude možnost zavedení ETCS, dálkového řízení 
provozu. 

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. 
Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
přerušeno usnesením č.j.: DUCR-14755/21/Vb ze dne 12. března 2021 současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-14740/21/Vb ze dne 12. března 2021. Dne 3. května 
2021 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.   

Drážní úřad podle § 94m odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování společného územního a 
stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle 
§ 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 
 
      Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „zákon o urychlení 
výstavby“), předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s § 1 odst. 2 písm. b) zákona o 
urychlení výstavby, a speciální stavební úřad o této skutečnosti poučuje účastníky řízení v souladu s 
§ 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději d o  1 5  d n ů  o d e  d n e  d o r u č e n í  t o h o t o  
o z n á m e n í . K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 
nebude přihlédnuto. Nebudou-li závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě 
doloženy, Drážní úřad bude mít za to, že k předmětné stavbě není připomínek.  

 

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. 
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K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny 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 společné povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury-na výše uvedené adrese. 

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 
písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se 
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení 
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika 
obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti 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.  

Drážní úřad oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty k uplatnění závazných 
stanovisek dotčených orgánů, námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení, stanovené v tomto 
oznámení o pokračování společného řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí 
ve věci. 

Účastníci řízení se mohou podle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se shromážděnými podklady 
rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Drážního 
úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, na výše uvedené adrese, ve lhůtě nejpozději do 
5 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Tj. od 
3.6. 2021 do 8.6.2021. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

Upozornění: 

Drážní úřad považuje shora uvedenou stavbu podle § 5 odst. 1 zákona, s vazbou na § 184a odst. 3 
stavebního zákona, za stavbu ve veřejném zájmu, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem.  

V souladu s § 2 odst. 5) zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se oznámení o 
pokračování řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují 
jednotlivě pouze žadateli, obci na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, 
ostatním účastníkům se doručují veřejnou vyhláškou. 
 
Účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona  
 
Podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:  

 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, adresa pro 
doručování: Správa železnic, státní organizace, stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc 

Podle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby na níž má být provedena změna 
není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby 
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě 
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: 

 Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 
 ČD a.s., nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, adresa pro doručování: ČD a.s.,RSM Brno, 

Kounicova 26, 611 43 Brno 
 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
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 Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 EXPONO Steelforce, a.s., Mlýnská 2353/12, 702 00 Ostrava 
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha  
 E-On Distribuce a.s., F.A. Gernstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
 GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha  
 Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 
 ABLE agency s.r.o., Petra Jilemnického 361, 679 04 Adamov 
 GAMA J + P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, 67904 Adamov 
 ADAVAK s.r.o., Nádražní 455, 679 04 Adamov 
 AVUS REALITY s.r.o., Obřanská 940/60, Maloměřice, 61400 Brno 
 ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 
 KBB kovoplast s.r.o., Nádražní 57, 67904 Adamov 
 Brněnské vodárny a kanalizace a.s., pisárecká 555/1a, 603 00 Brno 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
 Čech Vladimír, Pod Horou 340/3, 679 04 Adamov 
 Hlouch Stanislav, Hybešova 110/1, 679 04 Adamov 
 Hlouchová Jindra, Brožíkova 43/5, 638 00 Brno 
 Boháček Martin, Fibichova 167/36, 67904 Adamov 
 
 

Podle § 94k písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a 
ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 

v k.ú. Adamov – vlastníci jednotlivých pozemků 
st.116, st.120, st.131, st.315, st.378, st.542, st.695, st.1198, st.1271, st.1273, 2/2, 2/3, 3/2, 4, 5/1, 
5/20, 5/25, 5/29, 5/31, 6/1, 15/1, 16, 399/5, 399/6, 399/8, 399/9, 399/12, 399/13, 399/15, 399/16, 
399/29, 399/34, 399/35, 399/37, 399/38, 400, 402, 403/5, 403/7, 410/2, 411/2, 411/3, 412/3, 412/7, 
417/4, 417/5, 417/6, 417/8, 417/13, 420, 421, 422, 423, 425, 426/1, 429, 430, 435/1, 435/2, 435/3, 
435/4, 435/5, 435/6, 435/13, 435/14, 435/15, 442/1, 442/4, 445, 450/11, 450/12, 450/13, 450/15, 
450/16, 451/1, 457/1, 458/1, 458/24, 458/35,458/98, 458/100, 458/109, 458/121, 458/147, 458/156, 
458/172, 458/188, 458/189, 458/190, 458/196, 458/197, 458/198, 458/199, 458/200, 458/229, 
458/241, 465, 496, 497, 513/3, 516/1, 516/4, 551, 552, 562/1, 567, 571, 572, 580, 586, 657 
 
v k.ú. Vranov u Brna– vlastníci jednotlivých pozemků 
366/2, 411/1 

 

  
 Ing. Wagnerová Jarmila  

ředitelka územního odboru Olomouc 

Toto oznámení 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. 
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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 Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
 Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník:  
Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručováno jednotlivě) 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, adresa pro 

doručování: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc  

podle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby na níž má být provedena změna 
není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby 
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě 
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: 
(doručováno jednotlivě) 

 Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 
 ČD a.s., nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, adresa pro doručování: ČD a.s.,RSM Brno, 

Kounicova 26, 611 43 Brno 
 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
 Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 EXPONO Steelforce, a.s., Mlýnská 2353/12, 702 00 Ostrava 
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha  
 E-On Distribuce a.s., F.A. Gernstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
 GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha  
 Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 
 ABLE agency s.r.o., Petra Jilemnického 361, 679 04 Adamov 
 ADAVAK s.r.o., Nádražní 455, 679 04 Adamov 
 ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 
 Brněnské vodárny a kanalizace a.s., pisárecká 555/1a, 603 00 Brno 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
 Čech Vladimír, Pod Horou 340/3, 679 04 Adamov 
 Hlouch Stanislav, Hybešova 110/1, 679 04 Adamov 
 Hlouchová Jindra, Brožíkova 43/5, 638 00 Brno 
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podle § 94k písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a 
ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: (doručováno veřejnou vyhláškou) 

zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu - oznámení bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu – zde a dále zveřejnění na úředních 
deskách Městského úřadu Blansko, Městského úřadu Adamov.  
 

Dotčené orgány: doručení jednotlivě 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
 Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 
 Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno 
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Bezručova 31, DI, 678 01 Blansko 
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko 
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 
 
Na vědomí: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 
Olomouc 

 

http://www.ducr.cz/
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