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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC 

sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc 
Sp. zn.: MO-SDO0621/19-17/Os V Olomouci dne 15. dubna 2021 
Č. j.: DUCR-18173/21/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220) 
Oprávněná úřední osoba: Osina Dušan Ing. arch. E-mail: osina@ducr.cz 
 
 

R O Z H O D N U T Í  

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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a ve spojení se zákonem č.416/2009 Sb., o urychlení 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), 

 

v y d á v á  

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

 

stavební povolení  

pro stavbu dráhy: 

„I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“ 

 
v rozsahu: 

SO 107 Rekonstrukce tramvajové trati Tomkovo nám. 
SO 428 Úprava kabelů DPmB na ul. Rokytová 
SO 460 Trakční vedení Provazníkova ulice 
SO 461 Trakční vedení rampa Dukelská ul. - VMO - Karlova ul. 
SO 462 Trakční vedení Karlova ul. - rampa VMO - Kaloudova ulice 
SO 463 Trakční vedení Tomkovo nám. - Dukelská ulice 
SO 480.2  Úprava závěsného optického kabelu (ZOK) SŽDC-T 
SO 481 Ochrana kabelů SŽDC 
SO 482 Úprava venkovního osvětlení SŽDC 
SO 483 Úprava a přeložky sdělovacích zařízení SŽDC 
SO 484 Úprava zabezpečovacího zařízení 
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SO 465 Úprava trakčního vedení Rokytová ulice 

Stavebník:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a Statutární 
město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785,  
 
Zástupce stavebníka:  
Brněnské komunikace a.s.,  Renneská /1a,  65768 Brno, bkom@bkom.cz, IČ:60733098 

Umístění stavby: 

Stavba prochází zastavěným územím města Brna, konkrétně městskými částmi Brno – sever, Brno – 
Maloměřice a Obřany, Brno – Židenice. 
kú: Husovice - dotčené pozemky: 
1007, 2557, 2571, 2583, 2584, 2585, 1005/4, 1006/2, 1008/1, 1013/3, 1013/5, 1013/7, 1013/8, 1176/6, 
1177/1, 1177/2, 1488/1, 1488/2, 1505/2, 1505/4, 1513/2, 1514/2, 1514/9, 1780/1, 1780/3, 1780/5, 1780/8, 
1780/9, 1790/15, 2593/11, 2593/12, 2593/15, 2593/16, 2593/17, 2593/18, 2593/19, 2593/2, 2593/21, 
2593/24, 2593/25, 2593/27, 2593/28, 2593/29, 2593/37, 2593/43, 2593/50, 2593/51, 2593/52, 2593/56, 
2593/8, 2593/9, 2594/1, 2594/12, 2594/14, 2594/17, 2594/2, 2594/29, 2594/34, 2595/3, 2596/1, 2596/2, 
2596/4, 2596/6, 2596/7, 2597/2, 2618/26, 2618/38, 2618/41, 2618/76, vše obec Brno. 
kú: Maloměřice - dotčené pozemky: 
1388/3, 1398/2, 1634, 1636/108, 1636/112, 1649/1, 1657/1, 1660/1, 1666/1, 1668/1, 1668/2, 1710/12, 
1897/1, 1897/172, 2591/13, 2591/14, 2591/3, 2591/4, 2591/8, 2592/11, 2592/16, 2592/20, 2712/15, 2712/16, 
2712/20, 2712/4, 2712/7, vše obec Brno. 
kú: Židenice - dotčené pozemky: 
6615, 6625/1, 6625/16, 6625/19, 6625/20, 6625/21, 6625/23, 6625/50, 6625/56, 6625/60, 6625/69, 7487/1, 
7502/5, 7512/1, 7519/3, 7521/2, 7521/3, 7524, 7526/8, 8390/13, 9756/51, 9756/68, 9756/69, 9756/70, 
9756/73, 9756/74, 9756/77, 9756/79, vše obec Brno. 

 

Popis stavby: 
Obecné informace: 
Účel stavby je vybudování další části Velkého městského okruhu Brno. Jedná se o novostavbu. Předložená 
dokumentace této stavby má dva úseky, tj. úsek Tomkovo náměstí a úsek Rokytova.  
 
Úsek VMO Tomkovo náměstí řeší vybudování velkého městského okruhu města Brna v úseku od 
jihovýchodního portálu Husovického tunelu po ulici Karlovu. Celková délka tohoto úseku činí 680 m. Nový 
městský okruh je v této části veden ve stávající trase silnice I/42 s mimoúrovňovým křížením Tomkova 
náměstí, dále přes řeku Svitavu a nad ulici Karlovu v navázání na část Rokytova. 
Nově jsou v této trase navrženy čtyři třípolové mostní objekty. Dva mostní objekty jsou navrženy kvůli 
přemostění Tomkova náměstí, další dva kvůli překonání řeky Svitavy. 
Křížení VMPO s Tomkovým náměstím je řešeno mimoúrovňovým křížením MÚK deltovitého tvaru 
umožňující všesměrné napojení obou komunikací. 
 
Úsek VMO s Rokytova kříží mimoúrovňově ulici Karlova, Maloměřické seřaďovací nádraží, areál autoparku 
Svatoplukova ulici Kulkovu. Výhledově má na tuto stavbu navázat úsek „MÚK Rokytova – Jedovnická“ 
s vedením trasy nad Rokytovou ulicí do plánovaného tunelu pod „Akátkami“.  
Nově navržená komunikace na VMO umožní přímou jízdo vozidel ve směru od Tomkova náměstí na 
Vinohrady bez nutnosti průjezdu kolem Židenických kasáren, která je v současnosti vzhledem k intenzitě 
provozu a kapacitě stávajících komunikací nevyhovující.  
Celková délka úseku VMO Rokytova je 569 m, přičemž prvních 54 m se nachází na terénu a zbývajících 515 
m na estakádě.  
Popis drážních objektů: 

SO 107 Rekonstrukce tramvajové trati Tomkovo nám. 
Navržené úpravy tramvajové tratě jsou vyvolány komunikačními úpravami a změnami dopravní situace 
v rámci stavby. 
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Nové vedení tramvajové tratě je navrženo ve vazbě na celkovou koncepci nového řešení, hlavním principem 
nového řešení je umístění tramvajových zastávek „Tomkovo náměstí“ v nové poloze pod mostní estakádou 
VMO (SO 201 a 202), vstřícně a v obou směrech v přímé.  
Rozsah úprav je dán obvodem staveniště. Začátek úprav je v Dukelské třídě u domů č.o. 15 a 16 (hranice 
křižovatky Dukelská / Bratří Mrštíků) a konec v ulici Valchařské u domů č.o. 12 a 13. 
Nová tramvajová dráha je v celé délce navržena jako dvoukolejná pojížděná trať na nezvýšeném 
tramvajovém tělese s osovou vzdáleností minimálně 3,00 m (v místě napojení na stávající stav na začátku a 
konci úseku) a maximálně 3,50 m (v místě zastávek). Žlábkové kolejnice tvaru NT 3 (na začátku úseku po 
první směrový oblouk o poloměru 50 m) a NT 1 (ve zbývající části) jsou uloženy na železobetonových 
panelech typu DZP. Z důvodu snížení hlučnosti a vibrací jsou pod patou kolejnice uloženy pryžové pásy a 
mezi kolejové lože a panely DZP antivibrační rohož. Odvodnění tramvajové tratě je jednak 
mezikolejnicovými odvodňovači (povrchová voda), jednak podélným trativodem v ose os kolejí (průsaková 
voda v podloží). Nástupiště zastávky „Tomkovo náměstí“ mají délku 32 m, výšku nástupní hrany 200 mm 
nad TK a jsou vybaveny bezbariérovými obrubníky. Kryt tramvajové trati je shodný s povrchem přilehlé 
vozovky – asfaltový beton.   

SO 428 – Úprava kabelů DPmB na ul. Rokytova  

Přeložka kabelů č.1 - ul.Kulkova 
Podmínkou realizace přeložky trakčních kabelů na ulici Kulkova je v předstihu vybudovat kabelovod s 9-ti 
otvory podél zdi oplocení kasáren. Začátek pokládky kabelovodu je navržen v ulici Podsednická v kabelové 
komoře KK 1. Kabelové komory budou typu 2448-1220, v místě křížení s komunikací typu 2448-1520. 
Osazování jednotlivých komor v navržené trase se musí provádět se zvýšenou opatrností, protože pokládka 
se bude provádět v obsazené trase, kde se nacházejí kromě trakčních kabelů i kabely sdělovací jiných 
majetkových správců. Křížení trasy na konci ulice Kulkova se bude provádět v otevřeném výkopu přes 
komunikaci. Ukončení pokládky kabelovodu je situováno v ulici Rokytova v místě, kde končí připojení 
VMO na ulici Rokytova. 
Délka přeložky kabelů je 265m. 
V daném úseku dojde k přeložení dvou napájecích skříní ke stožárům č.33 a 37. Budou dodány nové skříně.  
 
Přeložka kabelů č.2 - ul. Rokytova 
V ulici Rokytova ve směru na městskou část Vinohrady, kde jsou stávající trakční kabely uloženy vlevo, se  
v důsledku terénních úprav (připojení rampy VMO a rozšíření stávajícího silničního tělesa) ulice Rokytovy 
uloží do nové trasy do nového kabelovodu s 9-ti otvory. V úseku je navrženo celkem 13 kabelových komor. 
Kabelové komory budou typu 2448-1220, v místě křížení s komunikací typu 2448-1520. V případě vedení 
kabelovodu ve svahu budou použito systémových zemních kotev. 
V předstihu se vybuduje kabelový prostup pod novou připojovací rampou VMO. Tento prostup bude osazen 
jedním devíti-otvorovým multikanálem 9W-42 v délce 19 m. Multikanál bude uložen v hloubce 
s minimálním krytím 1,0m. 
Pokládka čtyř trakčních kabelů je navržena v místě, kde se připojí rampa VMO k ulici Rokytova. Ukončení 
pokládky nových kabelů je navrženo v místě navazující stavby rekonstrukce kabelů DpmB ve směru od 
Vinohrad u trakčního stožáru č.29 v místě napájecí skříně. 
Délka přeložky kabelů je 330m. 
 
Přeložka kabelů č.3 - křižovatka ul. Podsednická - Svatoplukova 
V tomto úseku se v důsledku stavebních úprav stávající křižovatky musí přeložit stávající trakční kabely. 
Vyústění ulice Podsednická do ulice Svatoplukova bude rozšířeno a kabely budou touto úpravou narušeny. 
Kabely se přeloží do kabelových chrániček 9x PE75mm pod ulicí Svatoplukova. Chráničky budou 
instalovány pomocí řízeného protlaku ø 500mm. Tento řízený protlak se provede v předstihu v délce 29 m. 
Protlak bude prováděn ve směru od ul. Podsednická směrem ke stávající komoře v ul. Svatoplukova. 
Přepojování jednotlivých kabelů se bude provádět za vypnutého stavu.        
Délka přeložky kabelů je 35m. 
Ve všech úsecích stavby budou připoloženy 6xHDPEØmm barvy modrá, hnědá, bílá, červená, fialová, černá. 
Trubky budou vedeny podél kabelovodu a nebudou procházet přes kabelové komory. 
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SO 460 Trakční vedení Provazníkova ulice 

Stavební objekt 460 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní trolejbusové trati v rozsahu nového 
směrového a výškového komunikačního uspořádání VMO. Uspořádání trolejového vedení v novém stavu 
sleduje úsek od počátku úprav na dnešní ulici Provazníkova u Husovického tunelu, přes upravenou 
(odsunutou) Provazníkovu včetně zajištění odbočení do ulice Dukelská a odbočení z ulice Dukelská pro 
příjezd a odjezd vozů do trolejbusové husovické vozovny na Nováčkově ulici. 
Délka nového dvoustopého trolejového obousměrného vedení: cca 600 m, součástí stavebního objektu je 
rovněž odpovídající demontáž stávajícího rušeného vedení (stožárů včetně odbourání základů, trolejového 
vodiče, závěsů a lanových převěsů, odpojovačů, napájecích vývodů a bleskojistek). 
V rámci navržených úprav TV dojde u objektů 460-462 k úpravě stávajícího uspořádání napájení a 
dělení trolejového vedení dle energetického výpočtu zpracovaného v rámci DÚR. Tato změna je 
koordinována se souvisejícími stavebními objekty 426 a 427. 

SO 461 Trakční vedení rampa Dukelská ul. - VMO-Karlova        

Stavební objekt 461 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní trolejbusové trati v rozsahu nového 
směrového a výškového komunikačního uspořádání VMO. Uspořádání trolejového vedení v novém stavu 
sleduje úsek od křižovatky Dukelská po rampu Dukelská s nájezdem na VMO na rekonstruované ulici 
Provazníkova, včetně zajištění odbočení z ulice Dukelská pro příjezd vozů z trolejbusové husovické vozovny 
na Nováčkově ulici. Uspořádání trolejového vedení v novém stavu dále sleduje úsek od začátku výjezdové 
rampy z VMO směrem k ulici Karlova po křižovatku s komunikací po konec silničních úprav v místě 
napojení na ulici Karlova před železničním mostem. 
Délka nového dvoustopého trolejového vedení: cca 700 m, součástí SO je rovněž odpovídající demontáž 
stávajícího rušeného vedení (stožárů včetně odbourání základů, trolejového vodiče, závěsů a lanových 
převěsů, odpojovačů, napájecích vývodů a bleskojistek). 

SO 462 Trakční vedení Karlova – rampa VMO-Kaloudova ulice        

Stavební objekt 462 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní trolejbusové trati v rozsahu nového 
směrového a výškového komunikačního uspořádání VMO. 
Uspořádání trolejového vedení v novém stavu sleduje úsek přes výjezdovou rampu Kaloudova po křižovatku 
s komunikací a tramvajovou tratí na Tomkově náměstí, včetně křížení trolejbusového vedení s tramvajovým, 
a zajištění nájezdu do ulice Dukelská a odbočení do odsunuté Provazníkovy ulice pro příjezd vozů z 
trolejbusové husovické vozovny na Nováčkově ulici. Součástí objektu je rovněž zajištění uchycení 
trolejového vedení pod novým mostním objektem nad stávající úrovňovou křižovatkou Provazníkova – 
Tomkovo nám. 
Délka nového dvoustopého trolejového vedení: cca 1000 m, součástí SO je rovněž odpovídající demontáž 
stávajícího rušeného vedení (stožárů včetně odbourání základů, trolejového vodiče, závěsů a lanových 
převěsů, odpojovačů, napájecích vývodů a bleskojistek). 
Součástí objektu je rovněž zajištění uchycení trolejového trolejbusového vedení na spodní hraně nového 
mostního objektu. 
V souvislosti s tím bude nutné osazení izolační zábrany na spodní hraně mostu nad trolejovým vedením. 
Technické řešení této zábrany je součástí PD objektu mostu 202. 

SO 463 Trakční vedení Tomkovo nám. – Dukelská ulice (tramvaj)        

Stavební objekt 463 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní tramvajové trati v úseku (směr centrum 
– Obřany) od konce ulice Dukelská před křižovatkou s ul. Provazníkova po začátek ulice Valchařská. V 
novém uspořádání v rámci VMO budou dvě nová křížení tramvajové a trolejbusové trati - v prostoru nové 
nájezdové rampy Dukelská a výjezdové rampy Kaloudova včetně nového MÚK v prostoru dnešní úrovňové 
křižovatky.  
Stávající stožáry budou posléze demontovány včetně odbourání základů. 
Součástí objektu je rovněž zajištění uchycení trolejového tramvajového vedení na spodní hraně nového 
mostního objektu. 
V souvislosti s tím bude nutné zřízení izolační zábranu na spodní hraně mostu nad trolejovým vedením. 
Technické řešení této zábrany je součástí PD objektu mostu 202. 
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Navržené úpravy spočívají v doplnění provizorního převěsu v místě kolejové úvratě a současně doplnění 
izolačních rozpěrných tyčí nad výhybkami pro připevnění nové troleje ke stávajícím vodičům tak, aby byla 
zajištěna sjízdnost tramvajových vozidel. Po ukončení tohoto provizoria bude trolejové vedení nad spojkou 
mezi oběma kolejemi demontováno včetně izolačních rozpěrných tyčí. 

SO 465 – Úprava trakčního vedení Rokytova ulice       

Navržené úpravy trolejového vedení jsou vyvolány komunikačními úpravami a změnami dopravní situace 
v rámci stavby. 
Nové trolejové vedení trolejbusové trasy je navrženo ve vazbě na celkovou koncepci nového řešení.  
Nové trolejové vedení trolejbusové tratě je navrženo jako prosté kompenzované s napínáním trolejí 
pohyblivým závažím v délce kotevních úseků dle stávajícího stavu. Troleje jednotlivých stop budou 
zavěšeny pružnými závěsy na lanových převěsech zakotvených mezi stožáry na obou stranách vozovky, 
resp. na jednostranně vyvěšených výložnících na trakčních stožárech. 

SO 480.1 – Úprava trakčního vedení SŽDC 

Stávající stožáry č. 21, 22 a 101, které jsou v kolizi s novým nadjezdem, budou nahrazeny novými trakčními 
podpěrami, a to typovými v provedení se svorníky – TS a BP. Základy stožárů budou svorníkového typu z 
typové sestavy, kdy je uvažována běžná únosnost zeminy. 
Z důvodu délky stavebních prací na silničním nadjezdu by nebylo možné zajistit požadovaný počet 
napěťových výluk elektrizovaných kolejí, přistoupilo se k takovému technickému řešení úpravy trolejového 
vedení, že se do stávajícího trolejového vedení vloží na požadovanou vzdálenost úsekové děliče (provedení – 
teflonové tyče, vložené do troleje). Nosné lano v rozpětí (ve všech kolejích) pod novým nadjezdem bude 
izolované. Překlenutí neutrálního pole (pro zajištění vodivé cesty) bude zajištěno obcházecím kabelovým 
vedením pro každou kolej. 

SO 480.2 Ochrana závěsného optického kabelu (ZOK) ČD-T 

Úpravy se týkají stávajícího závěsného optického kabelu, který je zavěšen na trakčních podpěrách podél 
koleje č.T8 v žst. Brno Maloměřice v místě uvažovaného silničního nadjezdu nad tělesem dráhy v žkm cca 
159,230. Železniční trať je elektrifikována proudovou soustavou 25 kV AC.  
Vyvolané zásahy mají charakter provizorních úprav, které jsou požadovány na dobu výstavby nového 
silničního mostu VMO Rokytova k ochraně optického kabelu. 

SO 481 Ochrana kabelů SŽDC 

V rámci výstavby mostních opěr nového přemostění kolejiště žst. Brno – Maloměřice je třeba zajistit 
provozuschopnost stávajících kabelových vedení ve správě SŽDC, s.o., které jsou v dotčeném prostoru 
uloženy. Vzhledem k rozsahu stavebních prací a vzhledem k navrženým stavebním postupům a s tím 
spojených stavebních mechanizmů, je navrhována pouze mechanická ochrana stávajících kabelových sítí NN 
i VN, protože při stavebních pracích nedojde k přímému poškození stávajících kabelových vedení.  
Vyvolané úpravy mají charakter provizorních úprav, které jsou požadovány na dobu výstavby nového 
silničního mostu VMO - Rokytova k ochraně stávajících kabelových rozvodů. 

SO 482 Úprava venkovního osvětlení SŽDC 

V rámci výstavby nového silničního mostu VMO - Rokytova dojde k zásahu do stávajícího venkovního 
osvětlení kolejiště žst. Maloměřice. V kolejové mezeře mezi kolejemi č.T2a a 1a je v kolizi s novou mostní 
konstrukcí osvětlovací stožár OS20, v blízkosti výhybky č.101 jsou v kolizi s novou mostní konstrukcí 
osvětlovací stožáry OS19 a OS21 a u koleje č.563k – depo je v kolizi s novou mostní konstrukcí osvětlovací 
stožár OS703. Kolidující osvětlovací stožáry budou nahrazeny novými osvětlovacími stožáry instalovanými 
dle možností mimo prostor pod mostní konstrukcí anebo budou v prostoru pod mostní konstrukcí osazeny 
osvětlovací stožáry, jejichž výška bude odpovídat volnému světlému prostoru pod novým mostem VMO - 
Rokytova.  
Všechny kolidující osvětlovací stožáry jsou napojeny na stávající kabelový rozvod, který bude v místě 
budování mostních opěr č. 6 poškozen a bude nahrazen novým kabelovým rozvodem v rozsahu dle 
požadavků správce venkovního osvětlení. Nový kabelový rozvod bude rovněž upraven dle nového situování 
kolizních osvětlovacích stožárů.  
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Vyvolané úpravy mají charakter definitivních úprav, které jsou požadovány pro konečný stav přemostění 
kolejiště novým mostem VMO - Rokytova.  

SO 483 – Úpravy a přeložky sděl. zařízení SŽDC 

V oblasti stavby vede rozhlasový kabel 5XN0,8 ZE v majetku OŘ Brno, SSZT. Trasa je společná s trasou 
zabezpečovacích kabelů. 
Při stavbě pilířů L6 a P6 mostu bude kabel dotčen a je nutno jej přeložit do nové trasy. 
Stávající kabelová trasa vedená mezi kolejemi 2a a 53a se přeloží před zahájením stavebních prací společně 
se zabezpečovacími kabely. Před započetím prací na nových pilířích mostu je nutno provést uvolnění 
dotčeného prostoru.  
V rámci „SO 484 - Úprava zabezpečovacího zařízení“ se vybuduje nová trasa a nové podchody pod kolejemi 
1a, 2a, 3k a 53a. Popis tras a jejich uložení vč. lomových bodů je podrobně řešen v SO 484 - sdělovací kabel 
bude přiložen do této trasy.  
V rámci tohoto SO 483 se musí vybudovat cca 18 m nové trasy k stávajícímu rozhlasovému stožáru - nový 
kabelový žlab 10x10 v podpovrchové trase. 
Rozhlasový kabel bude na obou koncích přerušen a bude naspojkován nový kabel stejného typu a dimenze. 
Kabel bude poté uložen do nové kabelové trasy. Připojení stávajícího rozhlasového stožáru bude na stávající 
svorkovnici. 
Na metalickém sdělovacím kabelu se musí provést měření před i po provizorní pokládce a také se musí 
změřit po uložení do definitivní trasy. Budou vypracovány měřicí protokoly. 
Aby bylo prokazatelné, že se parametry optického kabelu prováděnými stavebními pracemi nezměnily, 
provede se měření před zahájením prací a po jejich definitivním skončení. 

SO 484 Úprava zabezpečovacího zařízení       

Výstavbou velkého městského okruhu vznikne nový nadjezd nad kolejištěm v žst. Brno – Maloměřice. Mezi 
kolejemi č.2a a č.53a bude vybudován nový mostní pilíř. Výstavbě mostního pilíře v požadovaném místě 
brání zabezpečovací zařízení (návěstidlo Se6 a výstroj kolejových obvodů) a kabelizace pro závislosti a 
napájení zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s výstavbou pilíře budou přeloženy kabely 
zabezpečovacího zařízení, vnější výstroj kolejových obvodů a seřaďovací návěstidlo Se6. Stávající 
návěstidlo Sp1V bude nahrazeno novým v souvislosti s úpravami trakčního vedení a venkovního osvětlení. 
Stanice zůstane zabezpečena stávajícím způsobem, tzn. RZZ typu AŽD 71. Konfigurace kolejiště zůstane 
stávající. Dopravní program se nemění. Navěštění rychlostí zůstane stávající. Závěrová tabulka nového stavu 
je shodná se stávající závěrovou tabulkou, a proto se v projektu nedokladuje. 
Seřaďovací návěstidlo Se6 (trpasličí se zvýšenou světlovou skříní) se před zahájením prací na výstavbě 
mostního pilíře demontuje. Po dobu vyloučení koleje 53a bude návěstidlo demontované. Ke konci kolejové 
výluky bude opětovně namontováno zpět ke koleji 53a do nové polohy před mostní pilíř tak, aby izolovaný 
styk se nacházel maximálně 6m za návěstidlem a nebude nutno jej překládat. Předpokládaná doba kolejové 
výluky je 2 měsíce. Nová poloha návěstidla Se6 bude v km 159,224. Přesná poloha návěstidla bude vytýčena 
komisí dráhy během výstavby. Umístění základu návěstidla vzhledem k nově vybudovanému mostnímu 
pilíři a jeho základu je znázorněno na výkrese č. 0102 Polohopisný výkres – příčný řez (viz pozn.). 
V souvislosti s výstavbou mostu dojde v rámci souvisejících stavebních objektů k  novému rozmístění 
osvětlovacích a trakčních stožárů, tím dojde k zhoršení viditelnosti návěstidla SpV1, tyto změny vyvolávají 
požadavek na vytočení návěstního štítu na návěstidle Sp1V. U stávajícího návěstidla, které je vzoru SSSR, 
vytočení štítu nelze provést a proto je uvažováno s výměnou stávajícího návěstidla za nové návěstidlo typu 
AŽD. Návěstidlo bude umístěno na stávající základ. 
Prostor mezi kolejemi č. 2a a 53a je nutno uvolnit pro zakládání a budování pilířů mostu. Stávající kabelová 
trasa vedená mezi kolejemi 2a a 53a, se bude muset před zahájením stavebních prací proto přeložit. V trase 
je vedeno celkem 24 kabelů zab. zař.. Kabely budou přeloženy mezi koleje 1a a T2a do definitivní polohy a 
to z důvodu technologického postupu při zakládání pažících stěn. Kabely se prodlouží naspojkováním 
krátkých kabelů stejné dimenze a typu jako stávající kabely, nebo budou nahrazeny novými kabely v celé 
délce (mezi skříněmi RS11 a RS12). Úprava jednotlivých kabelů je patrná z výkresu č. 0701. Poloha 
kabelové trasy je znázorněna na výkresu č.0101. Kabely budou v nově přeložené trase mezi kolejemi 1a a 
T2a uloženy ve žlabech s mělkým krytím min. 100 mm. Vzhledem k počtu kabelů je nutno v trase položit 
vedle sebe tři žlaby 200x120 a jeden 100x100. Pod kolejemi budou kabely vedeny v obetonovaných rourách 
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NOVOTUB s minimálním krytím 700 mm pod niveletou pražce. K přeloženým stykovým transformátorům 
u Se6 a k návěstidlu Se6 se zřídí kabelová trasa ve žlabu 100x100 také s mělkým krytím.  
Pozn.: Citované výkresy a popis stavby je k dispozici na Drážním úřadě a budou součástí schválené 
projektové dokumentace stavby. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební 
povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) 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. Zahájení prací v blízkosti (ochranném pásmu) 
bude oznámeno včas správcům sítí a zařízení (podrobnosti viz jednotlivá vyjádření). Odkrytá vedení a 
zařízení budou řádně zajištěna proti poškození. Výkopové práce v ochranném pásmu sítí a zařízení 
budou prováděny výhradně ručně. 

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření 
situačními a výškovými kótami, budou přizváni zástupci vlastníka nebo správce a bude proveden zápis o 
souhlasu se záhozem. 

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

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti 
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní 
úřad, sekci provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 

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

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

14. 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. 
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15. 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. 

16. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k pozemkům a stavbám v území 
dotčeného stavbou.   

17. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: 

 Závazné stanovisko Krajský úřad JMK, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j. JMK 19857/2018 ze 
dne 2.2.2018, závazné stanovisko k ověření změn -  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor 
životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j. S-JMK 158231/2019 OŽP/Zlv ze dne 
12.2.2021, zejména : 
Podmínky ve fázi realizace záměru:  

 Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích. 

 Stavební práce budou projektovány podle efektivního stavebního provozu. Procesy budou 
navrhovány tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu. 

 Skrývku půdy a zemní práce provádět postupně v závislosti na výstavbě objektů tak, aby se 
neodkrýval celý povrch najednou a minimalizoval se zdroj prachu. 

 Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký, 
respektive aby byl zkrápěn. 

 Dodavatel stavby bude důsledně dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. 
Pro tyto účely budou používány vibrační rohože. Vodní lázně s tlakovým čištěním nebo 
kombinace omytí a přejezdů přes retardéry. 

 Znečištěné komunikace v okolí staveniště budou pravidelně čištěny a to v závěru dne po 
ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou 
za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit veřejné komunikace průběžně po znečištění. 

 V době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu prací stavebních strojů 
s vysokým výkonem, respektive s vysokou emisí škodlivin. 

 Větve kanalizace pro odvod dešťových vod do toku řeky Svratky budou osazeny lapači nečistot 
spojené s odlučovači ropných látek. 

 Před zahájením prací v prostoru navrženého záměru bude zajištěn biologický dozor prováděný 
odborně způsobilou osobou, v souladu s§ 5 odst. 3 a § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody, 
který bude provádět dohled po celou dobu výstavby tak, aby byly minimalizovány dopady na 
zájmy ochrany přírody. Dozor bude zaznamenáván do stavebního deníku a jeho pokyny budou 
respektovány. 

 Biologický dozor bude v rámci realizace záměru kontrolovat a zajišťovat provádění činností 
zajišťujících ochranu přírody (likvidace invazivních druhů rostlin, provádění aktuálních 
průzkumů, zjišťování aktuální přítomnosti chráněných nebo významných druhů, opatření proti 
vnikání volně žijících živočichů do prostoru staveniště, transfery druhů z prostoru staveniště, 
vytvoření náhradních hnízdních možností). 

 Kácení dřevin a odstranění jiné vegetace (zejména na plochách zahrádkářských kolonií) a 
demolice objektů, ve kterých bude monitoringem prokázán výskyt ptáků nebo netopýrů, 
provádět mimo období rozmnožování ptáků a netopýrů (září-únor). Pokácené stromy nechat na 
lokalitě v klidu 2 dny (pro případný únik dutinových druhů do náhradního krytu). 

 Jako náhradní výsadbu za kácené dřeviny vybrat původní a stanovištně odpovídající druhy. 

 Realizovat dosadby zeleně pro stavbu I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí v rozsahu projektové 
dokumentace stavební objekt 801 Vegetační úpravy v celkem 17 lokalitách s výsadbou: 
listnaté stromy: 104 ks, 
listnaté keře: 3810 ks,  
popínavé dřeviny :300 ks. 

 Realizovat dosadby zeleně pro stavbu I/42 VMO Brno Rokytova v rozsahu projektové 
dokumentace stavební objekt 851 Vegetační úpravy v celkem 7 lokalitách s výsadbou: 
listnaté stromy: 23 ks, 
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jehličnaté stromy: 12 ks 
listnaté keře: 1403 ks,  

 Během realizace provést monitoring rozvoje neofytů a dalších invazivních druhů rostlin a 
zajistit jejich případnou likvidaci.  

 Stavební dvory, skládky, deponie a další plochy využívané v souvislosti s výstavbou nebudou 
umisťovány do vymezených ploch Územního systému ekologické stability. 

 
Podmínky ve fázi provozu záměru: 

 Po realizaci předmětného záměru bude pro ověření předpokladů hlukové studie provedeno 
kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb na místech, která budou 
odsouhlasena příslušnou krajskou hygienickou stanicí.  

 Provádět pravidelné údržby a technické prohlídky technologického zařízení včetně čištění a 
kontrol systému pro odvedení srážkových vod. 

 Provádět pravidelné čištění povrchu komunikace.  

 Bude pokračováno v monitoringu kvality ovzduší sloužícím pro hodnocení přínosu stavby dle 
schváleného rozsahu. 

 
 Vyjádření - Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, č.j.: 

BKOM/12282/2019 ze dne 10.9.2019, zejména: 
 Stavba v tělese místní komunikace nebo průjezdného úseku silnice může být realizována pouze 

na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (ZUK) vydaného příslušným silničním 
správním úřadem.  

 Před začátkem stavby musí být provedeno ověření průtočnosti stávajících uličních vpustí 
v obvodu staveniště. Po ukončení stavby musí stavebník/zhotovitel provést závěrečnou kontrolu 
průtočnosti stávajících i nových vpustí na vlastní náklady. 

  V průběhu stavby budou důsledně dodržovány příslušné normy a technické předpisy vztahující 
se k prováděnému dílu (ČSN, ČSN EN, TP, TKP staveb pozemních komunikací) a požadavky 
stanovené dokumentací stavby. 

 O zabudovaných konstrukcích a prvcích budou pořizovány doklady předepsané příslušnými 
předpisy. 

 Požadujeme při výkopových pracích odkládat vykopaný sypký materiál na geotextilii tak, aby 
bylo zabráněno přímému styku vytěženého materiálu s plochou zeleně. 

 Při křížení případně při souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 
„Prostorová úprava vedení technického vybavení“. 

 Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., který zápisem do 
stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. 

 Po realizaci stavby bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby dle „směrnic“ 
BKOM. Protokol o předání zaměření na BKOM a odbor městské informatiky MMB bude 
součástí předávaných dokladů. 

 
 Vyjádření - Úřad městské části Brno – sever, OŽP, Bratislavská 70, 601 47 Brno,OŽP, č.j.: 

MCBSev/016478/19/2 ze dne 24.5.2019, zejména: 
 Stavebník je povinen dodržovat zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon 114/1992 Sb. 

o chraně životního prostředí a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
 Během realizace stavby bude důsledně dodržována vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně v Brně 
 K ochraně zeleně na staveništi bude použito prostředků dle ČSN 83 9061 – zejména ochrana 

kmenů a kořenové zóny 
 V průběhu stavebních prací provádět taková opatření, aby byla zajištěna ochrana okolí před 

nepříznivými vlivy na životní prostředí (hluk, prašnost, exhalace) 
 Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a předány správci 

pozemku, MČ Brno – sever. 
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 Vyjádření - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, č.j.: 
722/009954/ 2019/ EŠk/Šk, ze dne 17.5.2019, zejména:  

 Dodržet ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, 
včetně zřízených věcných břemen a služebnosti a z nich vyplývajících podmínek. 

 OP lze, v případě prostorové tísně, snížit na cca 1,0 m, (min. 0,5 m), od vnější stěny potrubí, 
s podmínkou, založení sloupů ve vrtaném otvoru v takové hloubce pode dnem vodovodního či 
kanalizačního řadu, aby v případě jeho poruchy a nutných výkopů nedošlo k porušení statiky 
sloupu, jinak požadujeme dodržet ochranné pásmo. Sloupy budou založeny ve vrtaných 
pilotových základech založených cca 1,0 m pode dnem vodovodních či kanalizačních řadů. 
Přesná poloha zrekonstruovaných vodovodů a kanalizací, bude známá před začátkem vrtných 
prací, polohy stávajících sítí požadujeme zjistit stavebníkem (zhotovitelem) kopanými sondami. 
Umístění pilot přizpůsobí dodavatel u jednotlivých sloupů po dohodě s provozním technikem 
vodárenského či kanalizačního provozu na místě samém. 

 Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodních potrubí a kanalizačních stok budou 
prováděny ručně se zvýšenou opatrností. 

 Dodržet ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v „Metodice města Brna, 
v Městských standardech pro vodovodní síť“ s platností od 12/2010. 
 

 Stanovisko - Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, č.j.: 11612/2019/5040   ze 
dne 9.9.2019, zejména:  

 Práce na tramvajovém tělese musí být provedeny v souladu se směrnicí T08r4 DPMB, a.s. 
(Provozně technické podmínky provozování tramvajových tratí). 

 Před zahájení stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních zařízení DPMB, 
a.s. v obvodu staveniště.  

 V místech křížení a souběhu musí být dodrženo ochranné pásmo kabelové trasy a ČSN 73 6005, 
ČSN 33 2000-2-52 a ČSN 34 1500. 

 Do průjezdného průřezu přilehlé tramvajové tratě nesmí zasahovat žádné části staveb, ohrad, 
mechanismů, zařízení, stavebního materiálu, dopravního značení apod., a to ani dočasných a 
přenosných (ČSN 28 0318). 

 Po celou dobu realizace stavby bude umožněn pracovníkům DPMB, a.s. a jejich smluvním 
subdodavatelům nájezd na tramvajovou trať pro případné opravy poruch a vstup na 
tramvajovou trať pro provádění kontrol a měření provozované tramvajové dráhy.  

 Po dobu výstavby a zpětného předání tramvajové tratě zpět správci, zajistí investor na své 
náklady provádění činností (prohlídek a měření na dráze tramvajové) uvedených v příloze č. 1 
vyhlášky č. 177/1995 Sb., Tyto činnosti musí být zajišťovány dle zákona č. 266/1994 Sb. 
odborně a zdravotně způsobilými pracovníky. 

 Stavbou nesmí být narušena bezpečnost a plynulost provozu MHD. Po dobu výstavby musí být 
zajištěn bezpečný příchod a odchod cestujících ze zastávek MHD. 

 Návrh dopravního opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného dopravního 
značení bude v dostatečném předstihu projednán ve výlukové komisi DPMB, a.s. 
 

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OM, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j.: 
JMK/61130/2019 ze dne 6.5.2019, zejména: 

 Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje p.o.k., zn. 1875/2016/21/Ča ze dne 12.2.2016, č.: 6662/2016/66/Skja ze dne 12.5.2016, č.: 
8041/2017/Skja ze dne 26.5.2017 a č.: 75405/2019/Čaja ze dne 29.4.2019. 
 

 Stanovisko - Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno, č.j.:7405/2019/ČáJa ze dne 
29.4.2019, zejména: 
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 Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení 
vydává příslušný silničně správní úřad. 

 Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy 
přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného 
silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS. 

 Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů 
v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez 
odkladného účinku. 

 Musí být aktualizovány technické a realizační podmínky, které vydaly Brněnské komunikace 
a.s. na základě pověření SOD, kterou tuto činnost pro SÚS JMK vykonávají, 

 Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává 
příslušný silničně správní úřad. 

 Stanovisko - Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno, č.j.:8041/2017/101/Skja ze 
dne 26.5.2017, zejména: 

 Musí být dodrženy technické a realizační podmínky  Brněnských komunikací uvedené pod č.j. 
3100-Nov-87/16 ze dne 10.9.2019, na základě pověření SOD tuto činnost pro SÚS JmK 
vykonávají.  

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OD, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j.: JMK 
61135/2019 OD ze dne 12.6.2019, zejména: 

 Trvalé dopravní značení nebude v žádné etapě provozu VMO směřovat na dálkové cíle přes 
silnice II. třídy, s možnou výjimkou proměnného značení v době nezbytné uzavírky 
Husovického tunelu. 

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo náměstí 3, Brno, JMK 77089/2019 
ze dne 29.5.2019, zejména: 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 

 Minimalizovat vlastní dobu výstavby záměru 

 Zpracovat plán organizace výstavby (dále jen POV) tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby emisemi, zpracovat odpovídající soubor technicko 
– organizačních opatření. V rámci POV stanovit a projednat přepravní trasy k minimalizaci 
dopravní zátěže stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo. 
V maximální míře využívat trasu budované komunikace jako přepravní trasy a tyto trasy nesmí 
zasahovat do souvisle obydlených zón. 

 Navrhovat stavební procesy tak, aby byla minimalizována produkce částic polétavého prachu a 
aby byl v maximální možné míře redukován vliv na nejbližší chráněnou zástavbu. 

 Minimalizovat vlivy na dopravní provoz na veřejných komunikacích. 

 Neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně 
v závislosti na výstavbě objektů. 

 Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. 

 Závazné stanovisko – Úřad městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, SÚ, Selská 66, 
614 00 Brno, č.j.: McBMOb/02837/19 ze dne 26.4.2019, zejména: 

 Před realizací záměru bude kácení dřevin a nová výsadba předem projednána s OŽP ÚMČ Brna, 
Brno – Maloměřice a Obřany. 

 Před realizací záměru budou veškerá dopravní omezení v souvislosti s touto stavbou 
s dostatečným předstihem projednány s OD MMB a ÚID ÚMČ Brna, Brno – Maloměřice a 
Obřany a samosprávou městské části Brna, Brno – Maloměřice a Obřany. 

 Po dobu realizace stavby bude dopravně odkloněna veškerá tranzitní doprava z přilehlých obcí 
vně městskou část Brna, Brno – Maloměřice a Obřany s výjimkou IDS a MHD. 
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 Zahájení realizace záměru bude zkoordinováno s akcí rekonstrukce kanalizace ul. Fryčajova při 
realizaci záměru bude zajištěna trvalá dopravní obslužnost městské části Brna, Brno – 
Maloměřice a Obřany. 

 Závazné stanovisko – Magistrát města Brna, OŽP OOHaH, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.: 
MMB/0396112/ 2019/Rezh ze dne 23.9.2019, zejména : 

 V rámci konečného způsobu nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobů 
nakládání s odpady stanovenou v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů (materiálové využití, energetické využití, odstranění).  

 Veškeré vzniklé odpady smí být předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 
k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

 Původce odpadů (zhotovitel stavebních a bouracích prací) je povinen vést o vzniklých odpadech 
a způsobech nakládání s nimi průběžnou evidenci odpadů v rozsahu ust. § 21 vyhlášky č. 
383/2001 Sb, o podrobnosti nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 Pro účely vedení průběžné evidence odpadů, které vzniknou realizací díla a při předávce těchto 
odpadů oprávněným osobám je třeba, aby původce odpadů na místě IČP (identifikační kód 
provozovny) uvedl kód ORP Brno – 6203. 

 Předání jednotlivých druhů odpadů původcem odpadů oprávněné osobě je třeba doložit doklady 
v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána (podle druhu zařízení) v příloze 2 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, nebo v příloze č. 1 vyhlášky o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění 
pozdějších předpisů. Dokladem o využití nebo odstranění odpadů není čestné prohlášení. 

 Závazné stanovisko – Magistrát města Brna, OŽP ROO, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.: 
MMB/0195869/2019/KROR ze dne 10.5.2019 – zejména: 

 Při provádění zemních prací (výkopové práce, terénní úpravy) v době déletrvajícího suchého 
počasí bude prováděno pravidelné kropení staveniště. Pro tyto účely bude na staveništi zajištěn 
dostatek vody. 

 Při provádění bouracích prací budou konstrukce důkladně kropeny. 

 Minimálně 1x denně zajistí zhotovitel stavby důkladné očištění komunikací u všech výjezdů ze 
stavby v každém směru (mechanicky i oplachem). V případě způsobení silného znečištění 
komunikace zajistí zhotovitel stavby odstranění tohoto znečištění bezodkladně. Provedená 
čištění bude pověřená osoba stavby zaznamenávat do stavebního deníku. 

 U všech výjezdů ze stavby bude zajištěna kontrola čistoty vozidel opouštějících staveniště a 
v případě zjištěného znečištění bude ihned prováděna jejich očista. Za tímto účelem zřídí 
zhotovitel stavby u všech výjezdů ze staveniště řádně označené čistící zóny vybavené 
technickými prostředky pro čištění. 

 Při řezání stavebních materiálů (dlažby, asfaltu, betonu apod.) bude prováděno kropení 
řezaného materiálu či využity řezačky s vodní clonou (tzn. Mokrá řezačka). Toto opatření není 
vyžadováno v případě, pokud teplota vzduchu v daném místě klesne pod 0°C. 

 Stavební materiály o velikosti frakce do 4 mm budou skladovány na vyhrazených místech a 
takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru. 

 Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují předepsanou emisní normu EURO. 

 Pro případný pohyb vozidel stavby mimo stávající pozemní komunikace budou zřízeny dočasné 
trasy, jejichž povrch bude dočasně zpevněn vhodným materiálem. Po dokončení stavby budou 
tyto povrchy uvedeny do původního stavu. 

 Na staveništi bude omezena rychlost jízdy všech vozidel a stavebních strojů na max. 20 km/hod. 

 Stavební práce a související činnosti, které představují významný zdroj prašnosti, budou 
prováděny co možná nejdále od obytné zástavby, aby vliv na obyvatele byl co nejmenší. 

 V případě, že bude na stavbě prováděna recyklace (drcení) stavební suti pomocí recyklační 
linky, smí být k tomuto účelu využito pouze zařízení, ke kterému bylo vydáno povolení provozu 
dle ust. § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Povolení provozu vydává Odbor životního 
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  
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 Odpovědná osoba určená zhotovitelem stavby bude trvale sledovat aktuální situaci na stavbě a 
v případě zvýšené prašnosti operativně zajistí nápravu závadného stavu. 

 Vyjádření – Magistrát města Brna, MO, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/0174423/ 
2019 ze dne 24.7.2019 

 Dotčení pozemků je nutné projednat a odsouhlasit s jednotlivými správci. 

 Vyjádření – Magistrát města Brna, OSM, Husova 3, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/ze dne 19.9.2019 

 Vyjádření – Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/0176768/2019 ze 
dne 19.6.2019, zejména: 

 Stavba musí být zkoordinována s ostatními stavbami v dané lokalitě a zařazena v koordinačním 
harmonogramu výkopových prací, který je veden na Odboru investičním, Magistrátu města 
Brna.  

 Jakýkoliv zásah nebo zábor komunikací, event. silničního pozemku smí být realizován pouze na 
základě povolení zvláštního užívání komunikace, o které požádá zhotovitel příslušný silniční 
správní úřad.  

 Jakýkoliv zásah do komunikačních ploch nebo silničního pozemku bude proveden jen se 
souhlasem a dle podmínek stanovených společností Brněnské komunikace a.s., které budou 
dodrženy. 

 Při stavbě budou učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
Případné znečištění neprodleně odstraníte. 

 Při realizaci stavby zajistíte bezpečný průchod po přilehlých chodnících, bezpečnost a plynulost 
dopravy na pozemních komunikacích a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem. 

  Přepravní trasy stavby budou prováděny v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Stanovisko – Magistrát města Brna, OI, Kounicova 67, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/0174306/2019 ze 
dne 21.6.2019, zejména: 

 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení  vyhlášky statutárního města 
Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve 
znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška č. 8/2009) . Stavba je zařazena 
do koordinačního harmonogramu prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod č. 6123 a 9729 
v termínu od 1.3.2022 do 30.11.2023. 

 Stavba bude koordinována s dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu výkopových prací  

 Vyjádření - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, č.j.: PM-19808/2019/5203/Fi, ze dne 
6.8.2019, zejména: 

 Stavba musí být v souladu s návrhem „Příroda blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních 
brněnských toků“. 

 Dešťové vody budou v maximální možné míře odváděny do vsaku. 

 Z důvodu provádění běžné údržby a oprav na Svitavě nebo při jiných činnostech souvisejících 
se správou toku požadujeme zachování přístupu k vodnímu toku na obou březích. Během stavby 
nesmí dolít k poškození břehů a koryta vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a 
dalšími látkami nebezpečnými vodám.  

 Zařízení staveniště nebude umístěno v blízkosti vodního toku. 

 Prováděním stavby ani stavbou samotnou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových 
poměrů v dotčeném území. 

 Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona 
č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů). 

 Vyjádření - Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK , Odbor služby dopravní policie, Kounicova 
24, 611 32 Brno, č.j.: KRPB-44995-4/ČJ-2016-0600DP-TICH, ze dne 14.10.2016, zejména: 

 Návrh dopravně inženýrských opatření během realizace stavby ve vztahu k silnici č.I/42 a 
dotčeným místním komunikacím, je nutno projednat s naším odborem před realizací stavby a 
následně požádat o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na dobu provádění 
stavebních prací.  



 

14 /23 

 Vyjádření - GridServices, s.r.o., (dříve RWE Distribuční služby, s.r.o.) Plynárenská 499, Zábrdovice, 
657 02 Brno, č.j.: 5001977178 ze dne 4.9.2019, zejména: 

 Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 408/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

 Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynovodních 
přípojek, rozsahem ochranného pásma podmínkami stanoviska. 

 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

 Vyjádření - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (Poznámka: od 1.1.2020 Správa 
železnic, státní organizace), Dlážděná 1003/1 110 00 Praha 1, organizační složka, Oblastní 
ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno č.j.: 16 848/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 3.5.2019, 
zejména: 

 Budou dodrženy podmínky stanoviska - Správa železniční dopravní cesty státní organizace, 
Dlážděná 1003/1 110 00 Praha 1, Správa dopravní cesty, Kounicova 26, 611 43 Brno č.j.: 
10 766/11- SŽDC-OŘ BNO-OPS ze dne 29.3.2016 a vyjádření č.j.: 5511/2016-SDC 
BNO/43/17 ze dne 29.9.2011, zejména: 

 Do doby zahájení výstavby je třeba mezi SŽDC s.o. a stavebníkem dohodnout způsob předání 
vyvolaných investic. 

 Při stavbě nesmí dojít k poškození železničního mostu v žkm 159,241 TÚ 2032, který je 
v majetku SŽDC.  

 V případě úprav trakčního vedení (SO 480.1) je třeba posoudit potřebu zapínání neutrálního 
pole pod mostem po dobu přestávek ve výstavbě. Zapojení úsekových odpojovačů pro napájení 
neutrálního pole je třeba v tomto smyslu upravit. V případě spínání neutrálního pole je třeba 
příslušná návěstidla umístit na sloupky a ne do trakčního vedení, z důvodu zneplatňování.  

 Kabely SŽDC s.o., u kterých se nepředpokládají přeložky , nesmí být během provádění prací 
poškozeny. 

 Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k narušení železničního provozu, 
geometrické polohy kolejí a dalších zařízení SŽDC s.o. 

 Stanovisko - Teplárny Brno a.s., PO Box 215, 657 02 Brno, č.j.:011787/2019/TB, ze dne 10.5.2019, 
zejména: 

 Budou respektována příslušná ustanovení energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) 

 Budou dodržena příslušná ustanovení normy ČSN 73 6005. 

 Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních tepelných sítí TB budou prováděny 
obezřetně, bez použití mechanizmů, klasickým ručním způsobem.  

 Závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice Jm kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 
Brno, č.j.: KHSJM 40447/2019/BM/HOK ze dne 8.8.2019 a to: 

 Podmínka č.3) KHS JmK požaduje provedení zkušebního provozu (příp. uvedení stavby do 
předčasného užívání), během kterého bude po zavedení běžné organizace dopravy v lokalitě 
provedeno měření hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráze dokladující 
v dotčených chráněných prostorech nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů pro chráněné venkovní prostory staveb i chráněné venkovní  prostory 
a pro denní i noční dobu. Navržený rozsah měření a měřící místa budou konzultovány s KHS 
JmK. 

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

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

20. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce 
o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min. 1 měsíce. 

21. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu  užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného 
Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání 
kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle 
§ 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

22. 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. 

23. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024, včetně zkušebního provozu. 

 
Účastníci řízení:  

 Stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Statutární město 
Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, zastoupeni společností Brněnské komunikace a.s., 
Renneská 1a, 657 68 Brno,   

 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno  
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1  
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 

Praha  
 Jihomoravský kraj zastoupený Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, 

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
 Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 

Brno  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
 Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno  
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno  
 Teplárny Brno a.s., PO Box 215, 657 02 Brno  
 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno  
 ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3  
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno  
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/1 110 00 Praha 1 
 ALITECH Plus s.r.o., Cejl 892/32, Zábrdovice, 60200 Brno  
 KB - BLOK Czech, S.E., Masarykova 635, 43942 Postoloprty  

 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a 

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 podal dne                     
8. listopadu 2019 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení.  

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Úřadem městské 
části města Brna, Brno – Židenice, č.j. BZID 03335/19/OVÚP/ Bur dne 28.2.2019 a Úřadem městské části 
města Brna, Brno – sever, č.j. MCBSev/025761/18 ze dne 25.6.2018. 

Toto řízení se považuje za navazující řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí, s o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 100/2001 Sb.) a zároveň řízení, na které dopadá zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s           
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§ 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby a speciální stavební úřad o této skutečnosti v souladu s § 2 
odst. 1 téhož zákona poučil účastníky řízení.  

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, 
bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-
70945/19/Os ze dne 13.12.2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-70948/19/Os 
ze dne 13.12.2019. Na žádost stavebníka usnesením č.j.: DUCR-51678/20/Os ze dne 8.9.2020 Drážní úřad 
prodloužil lhůtu k odstranění nedostatků žádosti. Tato byla doplněna dne 5.2.2021.  

Po doložení požadovaných náležitostí Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na 
§ 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), s odkazem na § 144 správního řádu  
oznámil účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení o 
záměru posuzovaném podle zákona č. 100/2001 Sb. K tomuto záměru bylo dne 2.2.2018 pod č.j. JMK 
19857/2018 vydáno Krajským úřadem, odborem životního prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., závazné 
stanovisko k ověření posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“).  

Stavební řízení je tedy vedeno jako navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. 
Současně s oznámením o pokračování stavebního řízení byla na úřední desce v souladu s § 9b odst. 1 písm. 
a) zákona č. 100/2001 Sb. zveřejněna žádost o vydání stavebního povolení.  

Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle správního řádu. (§9b 
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.).  

Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů následujících po dni 
doručení oznámení o pokračování stavebního řízení č.j.: DUCR-7347/21/Os ze dne 4.2.2021. Za den 
doručení se považoval patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Ve stejné lhůty mohly 
uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány. 
     V oznámení o pokračování stavebního řízení byli účastnicí řízení poučení, že v souladu s § 2 odst.. 5) 
zákona o urychlení 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 dotřeným orgánům, ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou.  

Vzhledem k tomu, že Drážnímu úřadu jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil 
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 

Účastníci řízení mohli 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.  
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.  

Ve stanovené lhůtě se ke stavebnímu řízení vyjádřil pouze účastník řízení KB - BLOK Czech, S.E., 
Masarykova 635, 43942 Postoloprty s požadavkem umožnění vjezdu všem vozidlům, včetně kamiónů, 
v jakoukoliv denní i noční dobu. Tomuto požadavku je vyhověno v podmínkách rozhodnutí v bodech č. 16  a 
č. 17 v podmínkách Vyjádření – Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/ 
0176768/2019 ze dne 19.6.2019.  

Drážní úřad současně v oznámení o pokračování řízení účastníkům řízení sdělil, že po uplynutí lhůty 
stanovené v citovaném oznámení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny 
veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu sdělil 
účastníkům řízení, že se mohou s těmito podklady seznámit ve dnech od 8. března do 11. března 2021. Dále 
Drážní úřad informoval, že po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. Výše uvedené možnosti 
nikdo ve stanovené lhůtě nevyužil. 

Stavební záměr se nachází v ochranném pásmu zařízení – Brněnské komunikace a.s.,  Technické sítě 
Brno, České dráhy, a.s., Správa železnic, státní organizace,a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, Správa a 
údržba silnic JMK, a.s., Teplárny Brno a.s.,  GridServices, Povodí Moravy. Podmínkám vyjádření výše 
vyjmenovaných správců sítí a podzemních zařízení bylo vyhověno v bodech č. 7, 8, 9, 13 a 17. výrokové 
části tohoto rozhodnutí.  

 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Plná moc Ředitelství silnic a dálnic ČR společnosti Brněnské komunikace a.s.  
 Plná moc Statutárního města Brna společnosti Brněnské komunikace a.s. 
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 Závazné stanovisko Krajského úřadu JMK, č.j. JMK 19857/2018 ze dne 2.2.2018 
 Územní rozhodnutí č.435 Úřadu městské části města Brna, Brno – Židenice, č.j. H/05/09946 ze dne 

3.6.2008 , NPM 12.12.2008 
 Územní rozhodnutí č.316 Úřadu městské části města Brna, Brno – sever, č.j. STU/04/0502328/000/003 

ze dne 21.3.2006, NPM 23.8.2006 
 Souhlas dle § 15 stavebního zákona Úřadu městské části města Brna, Brno – Židenice, č.j. BZID 

03335/19/OVÚP/ Bur ze dne 28.2.2019 
 Souhlas dle § 15 stavebního zákona Úřadu městské části města Brna, Brno – sever, č.j. 

MCBSev/025761/18 ze dne 25.6.2018 
 Vyjádření – Magistrát města Brna, OÚPaR, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.: MMB/0174478/2019/Map 

ze dne 30.4.2019 

 Vyjádření - Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, č.j.: 
BKOM/12282/2019 ze dne 10.9.2019 

 Vyjádření městské části Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, č.j.: MCBSev/016702/19VED/Mal 
ze dne 30.5.2019 

 Vyjádření - Úřad městské části Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, č.j.: MCBSev/018129/19 ze 
dne 6.5.2019 

 Vyjádření - Úřad městské části Brno – sever, OŠaK, č.j.: 143/OŠK/2019 ze dne 18.7.2019 
 Vyjádření - Úřad městské části Brno – sever, OŽP, č.j.: MCBSev/016478/19/2 ze dne 24.5.2019 
 Vyjádření - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, č.j.: 

722/009954/ 2019/ EŠk/Šk, ze dne 17.5.2019  

 Vyjádření - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, č.j.: 722/08772/ 
2019/ MČe, ze dne 30.4.2019  

 Stanovisko - Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, č.j.: 11612/2019/5040   ze dne 
9.9.2019Vyjádření  

 Vyjádření InfoNet a.s., Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, bez č.j., ze dne 12.4.2019 

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OD, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j.: JMK 
84160/2019 OD ze dne 10.6.2019 

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OI, Žerotínovo náměstí 3, Brno, bez č.j., ze dne 
19.8.2019  

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OM, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j.: 
JMK/61130/2019 ze dne 6.5.2019 

 Stanovisko - Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno, č.j.:7405/2019/ČáJa ze dne 
29.4.2019 

 Stanovisko - Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno, č.j.:8041/2017/101/Skja ze dne 
26.5.2017 

 Vyjádření - Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno, č.j.:1875/2016/21/Čá ze dne 
12.2.2016 

 Vyjádření - Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno, č.j.:6662/2016/66/ Skja ze dne 
12.5.2016 

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OD, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j.: JMK 
61135/2019 OD ze dne 12.6.2019 

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OKaPP, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j.: JMK 
60467/2019 OD ze dne 13.5.2019 

 Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo náměstí 3, Brno, JMK 77089/2019 ze 
dne 29.5.2019 

 Závazné stanovisko – Úřad městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, SÚ, Selská 66, 614 00 
Brno, č.j.: McBMOb/02837/19 ze dne 26.4.2019 

 Vyjádření – Magistrát města Brna, OVaLHaZ, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.: MMB/0397874/2019 ze 
dne 23.9.2019 
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 Vyjádření – Magistrát města Brna, OŽP, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.: MMB/0174438/2019/Zah ze 
dne 25.9.2019 

 Závazné stanovisko – Magistrát města Brna, OŽP OOHaH, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.: 
MMB/0396112/ 2019/Rezh ze dne 23.9.2019 

 Závazné stanovisko – Magistrát města Brna, OŽP ROO, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.: 
MMB/0195869/2019/KROR ze dne 10.5.2019 

 Závazné stanovisko - Magistrát města Brna, OPP, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, č.j.: 
MMB/0382412/2019/S/zs ze dne 12.9.2019 

 Vyjádření – Magistrát města Brna, MO, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/0174423/ 
2019 ze dne 24.7.2019 

 Vyjádření – Magistrát města Brna, OSM, Husova 3, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/ze dne 19.9.2019 

 Vyjádření – Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/0176768/2019 ze dne 
19.6.2019 

 Stanovisko – Magistrát města Brna, OI, Kounicova 67, 601 67 Brno,  č.j.: MMB/0174306/2019 ze dne 
21.6.2019 

 Vyjádření - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, č.j.: PM-19808/2019/5203/Fi, ze dne 
6.8.2019 

 Vyjádření - Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Oddělení správy nemovitého majetku, 
Kounicova 24, 611 32 Brno, č.j.: KRPB-2035-304/ČJ-2019-0600MN-MAT, ze dne 18.6.2019 

 Vyjádření - Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK , Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 
611 32 Brno, č.j.: KRPB-7972-1/ČJ-2016-0600DP-TICH, ze dne 5.2.2016 

 Vyjádření - Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK , Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 
611 32 Brno, č.j.: KRPB-44995-4/ČJ-2016-0600DP-TICH, ze dne 14.10.2016 

 Vyjádření - Grid Services, s.r.o., (dříve RWE Distribuční služby, s.r.o.) Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 
02 Brno, č.j.: 5001977178 ze dne 4.9.2019 

 Vyjádření - Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno, č.j.: 5001963330 ze dne 
2.8.2019 

 Stanovisko - Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno, č.j.:7405/2019/ČáJa ze dne 
29.4.2019 

 Vyjádření - Správa železniční dopravní cesty státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
č.j.: 16 848/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 3.5.2019 

 Stanovisko - Správa železniční dopravní cesty státní organizace, Správa dopravní cesty, Kounicova 26, 
611 43 Brno č.j.: 10 766/11- SŽDC-OŘ BNO-OPS ze dne 29.3.2016 

 Vyjádření -  Správa železniční dopravní cesty státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
č.j.: 5511/2016-SDC BNO/43/17 ze dne 29.9.2011 

 Stanovisko - Teplárny Brno a.s., PO Box 215, 657 02 Brno, č.j.:011787/2019/TB, ze dne 10.5.2019 

 Vyjádření -  Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, č.j.: TSB/03261/2019, ze dne 24.5.2019 

 Vyjádření - ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3, č.j.: 5367/2019 ze dne 5.8.2019 

 Vyjádření - ČEPS, a.s. , Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, č.j.: 0000022794 ze dne 10.4.2019 

 Koordinované vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, č.j.: 
11P/17.7./19-22200 ze dne 22.7.2019  

 Dopis – Statutární město Brno, Kancelář místostarosty, Gajdošova 7, 615 00 Brno, č.j.: BZID08071/19 
(5027/19) ze dne 10.6.2019 + výpis z 12. zasedání Rady MČ.  

 Závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice Jm kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, 
č.j.:KHSJM 40447/2019/BM/HOK ze dne 8.8.2019 

 Plán kontrolních podmínek 
 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., autorizace Ing. Jan 

Bajer, ČKAIT - 0020655. 
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Drážní úřad při posuzování žádosti vycházel ze skutečnosti, že předmětná stavba dráhy je stavba 
veřejně prospěšná dle § 5 odst. 1 zákona a ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely 
vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Drážní úřad proto po stavebníkovi 
nepožadoval dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby v souladu s § 184a stavebního zákona s odvoláním na jeho odst. 3, kdy souhlas se 
nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo 
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou 
dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – 
služebnosti, jiné věcné právo), získá soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o 
vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění.  

     Při stanovování podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad primárně vycházel z podkladů předložených 
stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Projektová dokumentace byla zpracována dle 
stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů.  

   Podmínkám uvedených ve stavebníkem předložených vyjádření účastníků řízení bylo vyhověno v rozsahu 
uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 
   Okruh účastníků řízení  byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Účastníky řízení jsou:  
• podle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
 Stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Statutární město Brno, 

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, zastoupeni společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 
1a, 657 68 Brno,   

 podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být provedena změna, vlastník 
pozemku, na němž má být stavba prováděna, a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku, nebo stavbě právo odpovídajících věcnému břemenu, mohou–
li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:  
 vlastník stavby - Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno  
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1  
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha  
 Jihomoravský kraj zastoupený Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, Žerotínovo 

náměstí 3/5, 601 82 Brno  
 Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 

Brno  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
 Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno  
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno  
 Teplárny Brno a.s., PO Box 215, 657 02 Brno  
 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno  
 ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3  
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno  
 Správa železnic, státní organizace, (dříve SŽDC, s.o.), Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 

43 Brno  
 ALITECH Plus s.r.o., Cejl 892/32, Zábrdovice, 60200 Brno  
 KB - BLOK Czech, S.E., Masarykova 635, 43942 Postoloprty  

 
• podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona -  vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm může-li 

byt jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, dále ten, kdo má k sousednímu pozemku 
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může–li být toto právo prováděním stavby 
přímo dotčeno  

kú: Husovice:  
917, 918, 1001, 1002, 1003, 1004, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 1077, 
1079, 1080, 1081, 1171, 1172, 1440, 1442, 1443, 1519, 1521, 1522, 2548, 2550, 2551, 2552, 2558, 2559, 
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2564, 2565, 2566, 2567, 2570, 2572, 2573, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2582, 2586, 1005/2, 1005/3, 
1005/5, 1006/1, 1006/3, 1006/4, 1006/6, 1008/2, 1013/10, 1013/11, 1013/4, 1013/6, 1013/9, 1055/1, 1055/2, 
1056/1, 1059/1, 1059/10, 1059/11, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/7, 1059/8, 1059/9, 1074/1, 1074/2, 
1076/1, 1076/2, 1078/1, 1078/2, 1170/1, 1170/8, 1170/9, 1176/2, 1439/2, 1439/3, 1439/4, 1439/5, 1444/1, 
1471/4, 1488/3, 1488/4, 1488/5, 1488/6, 1488/7, 1505/1, 1511/1, 1511/3, 1513/1, 1514/1, 1514/10, 1514/11, 
1514/12, 1514/5, 1514/7, 1514/8, 1517/1, 1727/1, 1727/2, 1780/4, 1780/7, 1783/9, 1790/14, 1790/16, 
1790/25, 1790/26, 1790/28, 1790/40, 1790/42, 1790/43, 1790/44, 2549/1, 2549/2, 2593/1, 2593/10, 2593/13, 
2593/14, 2593/20, 2593/22, 2593/23, 2593/26, 2593/3, 2593/30, 2593/31, 2593/32, 2593/36, 2593/39, 
2593/40, 2593/41, 2593/42, 2593/44, 2593/45, 2593/46, 2593/47, 2593/48, 2593/49, 2593/53, 2593/54, 
2593/55, 2593/57, 2593/58, 2593/59, 2593/60, 2593/7, 2594/13, 2594/15, 2594/16, 2594/18, 2594/19, 
2594/20, 2594/21, 2594/22, 2594/23, 2594/24, 2594/26, 2594/27, 2594/28, 2594/3, 2594/30, 2594/31, 
2594/32, 2594/33, 2594/4, 2594/6, 2594/7, 2594/8, 2595/2, 2596/10, 2596/3, 2596/5, 2596/8, 2596/9, 
2597/1, 2597/3, 2597/8, 2618/17, 2618/18, 2618/19, 2618/20, 2618/22, 2618/23, 2618/24, 2618/25, 2618/31, 
2618/39, 2618/40, 2618/45, 2618/47, 2618/62, 2618/64, 2618/67, 2618/68, 2618/69, 2618/70, 2618/71, 
2618/72, 2618/73, 961/1  
kú: Maloměřice:  
1615, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1648, 1650, 1659, 1711, 1713, 1721, 1722, 1723, 
1724, 1726, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1245/1, 1245/3, 1245/4, 1387/2, 1387/3, 1388/2, 1390/2, 
1390/3, 1393/2, 1393/3, 1393/4, 1394/4, 1394/5, 1396/1, 1396/2, 1397/1, 1397/2, 1398/1, 1398/3, 1399/3, 
1400/3, 1400/4, 1636/10, 1636/11, 1636/110, 1636/115, 1636/12, 1636/13, 1636/14, 1636/2, 1636/83, 
1636/9, 1637/17, 1637/18, 1637/25, 1637/4, 1639/1, 1639/2, 1643/2, 1643/3, 1645/3, 1647/2, 1647/3, 
1649/2, 1651/1, 1651/2, 1652/1, 1653/1, 1654/1, 1654/2, 1655/1, 1655/2, 1656/1, 1656/2, 1656/3, 1657/2, 
1658/1, 1658/2, 1660/2, 1661/1, 1661/2, 1666/2, 1668/3, 1670/1, 1670/3, 1681/2, 1681/3, 1710/10, 1710/11, 
1710/12, 1710/13, 1710/14, 1712/1, 1712/2, 1718/1, 1897/1, 1897/22, 1897/43, 1897/5, 2591/10, 2591/11, 
2591/12, 2591/15, 2591/2, 2591/5, 2591/6, 2591/7, 2591/9, 2592/1, 2592/10, 2592/12, 2592/13, 2592/15, 
2592/18, 2592/19, 2592/22, 2592/23, 2592/6, 2592/8, 2592/9, 2712/1, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 
2712/14, 2712/17, 2712/18, 2712/19, 2712/2, 2712/21, 2712/3, 2712/5, 2712/6, 2712/8, 2712/9  
kú: Židenice:  
6604, 6606, 6607, 6609, 6612, 6597/1, 6600/1, 6602, 6608/1, 6608/3, 6610/1, 6610/2, 6610/3, 6610/4, 
6613/3, 6613/4, 6623/1, 6623/11, 6625/15, 6625/17, 6625/22, 6625/24, 6625/25, 6625/26, 6625/27, 6625/47, 
6625/48, 6625/51, 6625/53, 6625/54, 6625/57, 6625/59, 6625/61, 6625/62, 6625/70, 7482/12, 7486/2, 
7486/4, 7487/4, 7498/4, 7499/1, 7502/1, 7511/2, 7514/1, 7519/1, 7519/2, 7521/1, 7526/1, 7526/12, 7526/13, 
7528/4, 7529/2, 8390/2, 8390/37, 9756/29, 9756/39, 9756/42, 9756/43, 9756/47, 9756/48, 9756/49, 9756/50, 
9756/52, 9756/53, 9756/54, 9756/62, 9756/65, 9756/66, 9756/67, 9756/71, 9756/72, 9756/75, 9756/76, 
9756/78, 9756/80 

 

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. Podle § 
111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda 
stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:  
- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci 

vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním 
rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací, 

- projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 
výstavbu, 

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k 
řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 

- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro 
nevydání stavebního povolení. Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, 
podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. 
Z uvedených důvodu Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. správního řádu, ve lhůtě 

15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 77900 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem 
vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. 

 
 
 
 
 

 

 

Informace pro stavebníka: 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 

stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení 
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 Stavebník je osvobozen od úhrady správního poplatku dle §8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o 
správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.  

 

Upozornění: 
Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník ke stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné 
právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul 
formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 
Sb., o odnětí půdy nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
v platném znění nebo po nabytí právní moci mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona o urychlení výstavby.   

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, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, úřední deska k vyvěšení – zde a zveřejnění na www.ducr.cz 

(elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup) podle § 25 odst. 2 správního řádu  

  
 

„Otisk úředního razítka“  
Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
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 Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno – úřední deska k vyvěšení a podání zprávy 
Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení  

 Úřad městské části města Brna, Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, úřední deska k vyvěšení a 
podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení  

 Úřad městské části města Brna, Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, úřední deska k vyvěšení a 
podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení  

 
  

Rozdělovník:  
Toto rozhodnutí se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 liniového zákona následovně: 
 
Jednotlivě:  
Účastníci řízení: 
 podle § 109 písm. a) stavebního zákona  
Stavebník – Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Statutární město 
Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené společností Brněnské komunikace a.s., 
Renneská /1a, 657 68 Brno  
 
Obci, na jejichž území má být záměr uskutečněn: 
 Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
 
Dotčeným orgánům:  
 Úřad městské části města Brna, Brno – Židenice, OVaÚP, Gajdošova 7, 615 00 Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno – sever, OVaÚP, ODISaVH, OŽP, Bratislavská 70, 601 47 Brno  
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, OD, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,  
 Magistrát města Brna, OVHLZ, OÚPaR, OŽP, OD, OI, Kounicova 67, 601 67 Brno  
 Magistrát města Brna, OPP, MO, Malinovského nám.3, 67, 601 67 Brno  
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno  
 Krajská hygienická stanice Jm kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
 
a veřejnou vyhláškou  
Ostatním účastníkům řízení podle § 109 písm. b), c) d) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má 
být provedena změna, vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, a vlastník stavby na pozemku, 
na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku, nebo stavbě právo odpovídajících 
věcnému břemenu, mohou –li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (doručenkou):  
 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno  
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1  
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha  
 Jihomoravský kraj zastoupený Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, Žerotínovo 

náměstí 3/5, 601 82 Brno  
 Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 

Brno  

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
 Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno  
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno  
 Teplárny Brno a.s., PO Box 215, 657 02 Brno  
 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno  
 ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3  
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno  
 Správa železnic, státní organizace, (dříve SŽDC, s.o.), Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 

43 Brno  
 ALITECH Plus s.r.o., Cejl 892/32, Zábrdovice, 60200 Brno  
 KB - BLOK Czech, S.E., Masarykova 635, 43942 Postoloprty  

 
 podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na 

sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-
li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena a veřejnost (veřejnou 
vyhláškou).  

 
Na vědomí:  
- Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
- Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
 
Spis 
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