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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC
sekce infrastruktury
Sp. zn.: MO-SDO0038/21-11/Vb
V Olomouci dne 8. června 2021
Č. j.: DUCR-31932/21/Vb
Telefon: +420 972 741 315 (linka 333)
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing.
E-mail: vlachova@ducr.cz

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
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“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona,
na které se vztahuje rovněž zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (dále jen
„zákon o urychlení výstavby“),
stavební povolení
pro stavbu dráhy:
“Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“
Stavebník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO:70994234
Stavba je členěna na:
PS 01-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ
PS 03-28-02.1 Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS
PS 03-28-02.3 Odb. Svitava, AVV
PS 05-28-01.1 Žst. Adamov, úprava SZZ
PS 02-28-01.1 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS
PS 02-28-02.1 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, úprava AVV
PS 04-28-03.1 Odb. Svitava – Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS
PS 04-28-03.2 Odb. Svitava – Žst. Adamov, úprava AVV
PS 90-28-01 Úprava RBC na CDP Přerov
PS 02-14-04 Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení
PS 04-14-04 Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení
PS 90-14-02 Žst. Brno-Maloměřice – Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení
PS 02-14-03 Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP
PS 04-14-03 Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP
PS 03-14-02 Odb. Svitava, EZS a LDP
PS 03-14-03 Odb. Svitava, ASHZ
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PS 02-14-01 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, úprava TK
PS 04-14-01 Odb. Svitava – Žst. Adamov, úprava TK
PS 90-14-01 Žst. Brno-Maloměřice – Žst. Adamov, DOK
PS 02-14-05 Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení
PS 04-14-05 Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení
PS 02-14-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení
PS 04-14-02 Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení
PS 03-14-01 Odb. Svitava, sdělovací zařízení
PS 02-14-06 Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém
PS 04-14-06 Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém
PS 90-14-03 ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC
PS 01-05-01 SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT
PS 01-05-02 Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT
PS 02-05-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT
PS 03-05-01 Odb. Svitava, zařízení DŘT
PS 90-05-01 Doplnění řídicího systému na ED Brno
PS 01-08-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4
PS 02-08-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV
PS 03-08-01 Odb. Svitava, STS 6kV
PS 03-13-01 Odb. Svitava, TS 25/0,4kV
PS 90-08-01 Žst. Brno-Maloměřice – žst. Adamov, RS 6kV
PS 03-07-01 Odb. Svitava, rozvodna nn
PS 90-05-02 Žst. Brno-Maloměřice – žst. Adamov, DDTS ŽDC
SO 02-17-01 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, kolejový svršek
SO 02-17-01.01 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, kolejový svršek-závěrečné podbití
SO 03-17-01 Odb. Svitava, železniční svršek
SO 03-17-01.01 Odb. Svitava, železniční svršek-závěrečné podbití
SO 04-17-01 Odb. Svitava – Žst. Adamov, železniční svršek
SO 04-17-01.01 Odb. Svitava – Žst. Adamov, železniční svršek-závěrečné podbití
SO 02-16-01 Žst. Brno-maloměřice – Odb. Svitava, kolejový spodek
SO 03-16-01 Odb. Svitava, železniční spodek
SO 04-16-01 Odb. Svitava – žst. Adamov, železniční spodek
SO 04-16-01.01 Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435
SO 02-16-02 Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště
SO 04-16-02 Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště
SO 02-19-01 Propustek v km 162,159
SO 02-19-02 Propustek v km 162,461
SO 02-19-03 Propustek v km 162,700
SO 02-19-04 Propustek v km 163,544
SO 02-19-05 Propustek v km 164,369
SO 02-19-06 Propustek v km 165,117
SO 02-19-07 Propustek v km 165,308
SO 02-19-08 Most v km 165,528
SO 02-19-09 Lávky pro převedení PHS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov
SO 02-19-10 Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice –
Adamov
SO 02-19-10.01 Návěstní krakorec v km 164,509
SO 03-19-01 Most v km 166,003
SO 03-19-02 Most v km 166,320
SO 03-19-03 Propustek v km 166,438
SO 04-19-01 Most v km 166,829
SO 04-19-02 Most v km 167,243
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SO 04-19-03 Propustek v km 167,552
SO 04-19-04 Propustek v km 168,284
SO 04-19-05 Propustek v km 169,061
SO 04-19-06 Propustek v km 169,468
SO 04-19-07 Most v km 169,796
SO 04-19-08 Most v km 170,052
SO 04-19-09 Most v km 170,533
SO 04-19-10 Propustek v km 170,690
SO 04-19-11 Návěstní krakorec v km 170,358
SO 02-19-30 Opěrná zeď od km 162,591 do km 162,726
SO 02-19-31 Opěrná zeď od km164,293 do km 164,457
SO 02-19-32 Nové opěrné zdi od km 164,372 do km 164,457
SO 02-19-33 Opěrná zeď od km 164,788 do km 164,931
SO 02-19-34 Opěrná zeď od km 165,035 do km 165,481
SO 02-19-35 Zárubní zeď od km 165,664 do km 165,945
SO 03-19-30 Nová opěrná zeď od km 166,020 do km 166,330
SO 04-19-30 Zárubní zeď od km 167,096 do km 167,211
SO 04-19-31 Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480
SO 04-19-32 Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261
SO 04-19-33 Zárubní zeď od km 168,919 do km 169,087
SO 04-19-34 Zárubní zeď od km 169,558 do km 169,738
SO 04-19-35 Obkladní zeď od km 169,852 do km 169,958
SO 04-19-36 Zárubní zeď od km 170,261 do km 170,329
SO 04-19-37 Zárubní zeď od km 170,329 do km 170,348
SO 04-19-38 Zárubní zeď od km 170,348 do km 170,426
SO 04-19-39 Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675
SO 04-19-40 Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890
SO 02-19-50 Skalní svahy zářezů od km 161,900 do km 161,920
(brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č. 1)
SO 02-19-51 Skalní svahy zářezů od km 162,000 do km 162,060
(třebovský portál u tunelu č.1)
SO 02-19-52 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, úpravy skalních svahů
SO 03-19-50 Odb. Svitava, úpravy skalních svahů
SO 04-19-50 Odb. Svitava – Žst. Adamov, úpravy skalních svahů
SO 02-27-01 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty
SO 02-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č.1 s e.č. 205
SO 02-29-01.01 Zeď u portálu Blanenského tunelu č.1
SO 02-29-02 Dvojkolejný tunel Blanenský č.2 s e.č. 206
SO 02-29-02.01 Skalní svahy u Blanenského tunelu č.2
SO 04-29-01 Dvojkolejný tunel Blanenský č.3 s e.č. 207
SO 04-29-01.01 Sanace brněnské předportálové části tunelu č.3
SO 04-29-02 Dvojkolejný tunel Blanenský č.4 s e.č. 208
SO 02-15-10 Zast. Bílovice nad Svitavou, kabelovod
SO 90-33-01 Bílovice nad Svitavou, PHS
SO 90-33-02 Adamov, PHS
SO 01-15-01 Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4
SO 02-15-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy
SO 03-15-01 Odb. Svitava, technologická budova
SO 03-15-02 Odb. Svitava, usazení TS 25/0,4kV
SO 04-15-01 Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky
SO 02-15-20 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje
SO 02-15-21 Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu
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SO 04-15-20 Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje
SO 02-15-22 Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém
SO 04-15-21 zast. Babice nad Svitavou, orientační systém
SO 01-01-01 Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení
SO 02-01-01 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, trakční vedení
SO 02-01-03 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
SO 03-01-01 Odb. Svitava, trakční vedení
SO 03-01-03 Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční popěry
SO 04-01-01 Odb. Svitava – Žst. Adamov, trakční vedení
SO 04-01-02 Odb. Svitava – Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
SO 05-01-01 Žst. Adamov, trakční vedení
SO 05-01-03 Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
SO 03-06-01 Odb. Svitava, EOV
SO 01-06-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO
SO 01-12-01 Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV
SO 02-06-01 Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení
SO 02-06-02 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů
SO 02-12-01 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, kabel 22kV
SO 03-06-02 Odb.Svitava, osvětlení a rozvody nn
SO 03-06-03 Odb. Svitava, DOÚO
SO 04-06-01 Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení
SO 04-06-02 Odb. Svitava – Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů
SO 04-12-01 Odb. Svitava – Žst. Adamov, kabel 22kV
SO 05-06-01 Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů
SO 01-01-02 Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 02-01-02 Žst. Brno-Maloměřice – Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 03-01-02 Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 04-01-04 Odb. Svitava – Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 05-01-02 Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 03-06-04 Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy
SO 03-06-05 Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV
Umístění stavby:
Na pozemcích:
v k.ú. Adamov, obec Adamov, okres Blansko
p.č. 399/1 (ostatní plocha-dráha) 399/5 (ostatní plocha-dráha) 399/6 (ostatní plocha-jiná plocha)
399/17 (ostatní plocha-dráha) 399/32 (ostatní plocha-dráha) 399/33 (ostatní plocha-dráha) 399/34
(ostatní plocha-silnice) 399/35 (ostatní plocha-silnice) 399/38 (ostatní plocha-dráha) 399/42 (ostatní
plocha-dráha) 403/5 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 421 (ostatní
plocha-jiná plocha) 426/1 (trvalý travní porost) 435/3 (ostatní plocha-manipulační plocha) 435/5
(ostatní plocha-ostatní komunikace) 450/1 (ostatní plocha-silnice) 450/15 (ostatní plocha-jiná
plocha) 450/16 (ostatní plocha-jiná plocha) 451/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 458/33
(ostatní plocha-zeleň) 458/35 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 458/121 (ostatní plocha-neplodná
půda) 516/1 (ostatní plocha-silnice) 516/4 (ostatní plocha-jiná plocha) 517/1 (ostatní plochaneplodná půda) 517/3 (ostatní plocha-silnice) 530/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené
nebo upravené) 530/3 (ostatní plocha-silnice)
v k.ú. Babice nad Svitavou, obec Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
p.č. 1166/2 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 1172/5 (lesní pozemek)
1172/7 (ostatní plocha-jiná plocha) 1173 (ostatní plocha-dráha) 1175/1 (trvalý travní porost) 1175/1
(trvalý travní porost) 1179/3 (trvalý travní porost) 1180 (vodní plocha-koryto vodního toku
přirozené nebo upravené) 1181/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené)
1181/2 (ostatní plocha-silnice) 1182/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené)
1198 (ostatní plocha-silnice) 1207 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1208 (zastavěná plocha a
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nádvoří) 1209/1 (ostatní plocha-dráha) 1209/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 1210 (vodní plochakoryto vodního toku přirozené nebo upravené) 1211 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1226
(ostatní plocha-ostatní komunikace) 1227 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1228/4 (ostatní
plocha-jiná plocha) 1302 (ostatní plocha-dráha) 1303 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené
nebo upravené)
v k.ú. Bílovice nad Svitavou, obec Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
p.č. st.94 (zastavěná plocha a nádvoří) st.95 (zastavěná plocha a nádvoří) st.99 (zastavěná plocha a
nádvoří) 143/2 (ostatní plocha-neplodná půda) 165/2 (zahrada) 169/2 (zahrada) st.258 (zastavěná
plocha a nádvoří) st.268 (zastavěná plocha a nádvoří) st. 444 (zastavěná plocha a nádvoří) 774/1
(zahrada) 774/2 (trvalý travní porost) 779 (zahrada) 803 (ostatní plocha-neplodná půda) 1093/5
(trvalý travní porost) 1095/1 (trvalý travní porost) 1095/2 (trvalý travní porost) 1096 (trvalý travní
porost) 1097/1 (trvalý travní porost) 1100 (trvalý travní porost) 1109/2 (orná půda) 1115/4 (ostatní
plocha-jiná plocha) 1174/55 (lesní pozemek) 1174/79 (ostatní plocha-jiná plocha) 1174/80 (ostatní
plocha-jiná plocha) 1200/2 (ostatní plocha-silnice) 1200/3 (ostatní plocha-silnice) 1200/4 (ostatní
plocha-ostatní komunikace) 1200/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1207/1 (ostatní plochasilnice) 1207/3 (ostatní plocha-silnice) 1207/5 (ostatní plocha-jiná plocha)1207/19 (ostatní plochasilnice) 1209/21 (ostatní plocha-silnice) 1212/7 (ostatní plocha-dráha) 1212/8 (ostatní plocha-dráha)
1212/10 (ostatní plocha-neplodná půda) 1212/11 (ostatní plocha-dráha) 1212/14 (ostatní plochadráha) 1212/15 (ostatní plocha-neplodná půda) 1212/16 (ostatní plocha-neplodná půda) 1212/17
(ostatní plocha-dráha) 1212/20 (ostatní plocha-dráha) 1212/23 (ostatní plocha-dráha) 1212/24
(ostatní plocha-manipulační plocha) 1212/40 (ostatní plocha-dráha) 1212/41 (ostatní plocha-ostatní
komunikace) 1212/42 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1217/4 (vodní plocha-koryto vodního
toku přirozené nebo upravené) 1217/5 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené)
1217/13 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 1217/19 (vodní plochakoryto vodního toku přirozené nebo upravené) 1240 (ostatní plocha-dráha) 1247/1 (ostatní plochadráha) 1247/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1247/4 (ostatní plocha-dráha) 1247/5 (ostatní
plocha-ostatní komunikace) 1247/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1247/8 (ostatní plochadráha) 1247/9 (ostatní plocha-jiná plocha) 1369 (ostatní plocha-jiná plocha)
v k.ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město
p.č. 3869/1 (ostatní plocha-dráha) 3869/5 (ostatní plocha-dráha) 3869/8 (ostatní plocha-dráha)
v k.ú. Maloměřice, obec Brno, okres Brno-město
p.č. 1896/1 (zastavěná plocha a nádvoří) 1893/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 1893/3 (ostatní
plocha-jiná plocha) 1893/4 (ostatní plocha-jiná plocha) 1893/5 (ostatní plocha-jiná plocha) 1895/3
(ostatní plocha-ostatní komunikace) 1895/23 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1896/1 (vodní
plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 1897/1 (ostatní plocha-dráha) 1897/62
(ostatní plocha-dráha) 1897/113 (ostatní plocha-ostatní komunikace) 1897/114 (ostatní plochadráha)
v k.ú. Obřany, obec Brno, okres Brno-město
p.č. 2020 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 2033 (ostatní plocha-jiná
plocha) 2034/1 (ostatní plocha-dráha) 2034/6 (ostatní plocha-dráha) 2034/8 (ostatní plocha-dráha)
2549/1 (ostatní plocha-dráha) 2550 (ostatní plocha-jiná plocha) 2581 (ostatní plocha-jiná plocha)
2587/2 (trvalý travní porost) 2600/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené)
v k.ú. Trnitá, obec Brno, okres Brno-město
p.č. 768/3 (ostatní plocha-dráha)
Stručný popis stavby:
Stavba leží na trati Brno-Česká Třebová, která je součástí 1. tranzitního koridoru a je začleněna do
mezinárodní síě TEN-T. Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce nástupišť v zastávkách
Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. V mezistaničním úseku Brno-Maloměřice St.6 –
Adamov je navržena celková rekonstrukce železničního svršku a částečně železničního spodku a
vybraných inženýrských objektů dráze přilehlých jako je trakční vedení, mosty, tunely, zdi a sanace
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skalních zářezů. Součástí dokumentace je také vybudování odb. Svitava. Rekonstrukce zasáhne i
provozní soubory a to informační, rozhlasové a kamerové systémy.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení,
kterou vypracovala společnost: SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno,
IČ: 44960417, oprávněná osoba pro vypracovaní projektové dokumentace: Ing. Pavol Pukluš č.
ČKAIT – 1006801. 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“), ustanovení
stavebního zákona a požadavky o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
Infrastruktura (INF), subsystému Traťové řízení a zabezpečení (CCT) a subsystému Energie
(ENE) a o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajících se přístupnosti železničního
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (TSI INF-PRM) a ustanoveními stavebního zákona. Na stavbě budou v plném
rozsahu dodrženy podmínky prostorového uspořádaní dle § 11 vyhlášky č. 177/1995 Sb.,
kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném zněni a ČSN 736320 Průjezdné
průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu. Při
stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve zněni pozdějších předpisů,
zejména § 24e.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 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. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního
zákona.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
9. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci pozemků stavbou dotčených informování o
termínu zahájení stavby.
10. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak
vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých
vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo
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vyplývající z přiložených situací, jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při
realizaci stavby respektovány v celém rozsahu:
ČD Telematika a.s. Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 – stanovisko č.j. 1202014126 ze dne
11.8.2020
ČEPRO a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha – vyjádření ze dne 21.1.2021
ABLE agency s.r.o., Petra Jilemnického 361, 679 04 Adamov – vyjádření č.j. ABL20/SZ-2/BA
ze dne 28.9.2020
Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno – stanovisko č.j.
722/019386/2020/JŠn ze dne 4.9.2020
CETIN a.s., Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 738211/20 ze dne 3.9.2020
E-ON Distribuce a.s., F.A.Gernstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – vyjádření č.j. Z033827019861 ze dne 31.8.2020
Faster CZ spol. s.r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno – vyjádření ze dne 3.1.2019
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 5002199987 ze dne
3.9.2020
Vodárenská akciová společnost a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno – vyjádření č.j.
BV/4155/2020-Bal ze dne 9.9.2020
Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření č.j. 200807-1219198555 ze dne
26.8.2020

10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu
zahájení stavebních prací. Před započetím stavebních prací zabezpečí vytýčení všech
podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle
příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. S
vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou
prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební
práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich
vyjádřeními. Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při
provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.
11. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřené za dozoru příslušných
správců.
12. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
13. 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.
14. Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby na
cizím majetku.
15. Hlučné stavební práce nebudou prováděny v noční době.
16. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
17. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem
projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a
sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
18. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky z níže uvedených závazných stanovisek,
stanovisek a vyjádření:
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- ze závazného stanoviska - Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha – závazné stanovisko č.j.
104331/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 10.9.2020
 Před zahájením stavby žádáme o předložení plánovaného termínu zahájení a ukončení
stavby a plánu výluk na uvedené trati
- ze závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – závazné stanovisko č.j. JMK 752/2020 ze dne 2.1.2020
 Zařízení staveniště bude realizováno maximálně na dvou dílčích plochách na parcele p.č.
2035/1 k.ú. Obřany o plošné rozloze 234 m² a 449 m².
 Zařízení staveniště bude zřízeno pro potřeby stavby která má předpokládaný termín pro
zahájení prací v prosinci 2021 s termínem ukončení v prosinci 2022. O zahájení prací a
zřízení staveniště bude Krajský úřad JmK s předstihem informován
 Odstranění náletových dřevin, které bude probíhat v rámci přípravy plochy pro zařízení
staveniště, proběhne v době vegetačního klidu a veškerá dřevní hmota bude z území
odstraněna. Drnová vrstva půdního pokryvu bude do hloubky 20 – 25 cm shrnuta na deponii
v západním cípu přírodní památky při kolejích. Deponie bude zabezpečena proti rozplavení
srážkami apod.
 Vjezd motorových vozidel a pohyb techniky na území ochranného pásma přírodní památky
bude minimalizován na nejnižší nutnou míru. Prováděním stavby, provozem motorových
vozidel a techniky nebude dotčeno území přírodní památky Obřanská stráň.
 Přístupové trasy budou v terénu vyznačeny a zabezpečeny tak, aby dopravní a stavební
technika nemohla vjíždět mimo tyto trasy. Pokud bude nezbytné zpevnit povrch přístupové
cesty, bude možno použít betonové panely uložené na urovnanou pláň cesty. V případě
podsypu pod panely je možno použít pouze písek nebo štěrk, ne škváru, strusku, recyklát
apod. Plocha zařízení staveniště bude v terénu vyznačena a zabezpečena tak, aby dopravní a
stavební technika nemohla vjíždět mimo tuto plochu. Parkování techniky a skladování
stavebních hmot a materiálů mimo plochu zařízení staveniště je vyloučeno.
 Pokud bude nezbytné zpevnit povrch zařízení staveniště, je možno použít betonové panely
uložené na urovnanou pláň. V případě podsypu pod panely je možno použít pouze písek
nebo štěrk, ne škváru, strusku, recyklát apod.
 Pohyb pracovníků mimo stávající cesty a pěšiny bude probíhat způsobem nepoškozujícím
území přírodní památku a její ochranné pásmo.
 Po ukončení stavby proběhne rekultivace stavbou dotčeného území. Betonové panely budou
odstraněny. Podsypová vrstva bude odstraněna. Drnová vrstva z deponie bude rozhrnuta na
urovnanou pláň. O ukončení prací a zapravení plochy bude Krajský úřad JmK s předstihem
informován.
 Během přípravy zařízení staveniště, jeho užívání při rekonstrukci tunelu a při rekultivaci
území po ukončení prací bude probíhat za odborného přírodovědného dozoru odborně
způsobilou osobou.
 Bezprodleně po zapravení dotčených ploch bude na náklady investora stavby zahájen
následný management. Travnaté plochy budou udržovány kosením 2x ročně, v případě
potřeby i vícekrát a to po dobu tří vegetačních sezón. Kosená biomasa bude z území
odstraňována.
 V jarním a letním aspektu bude každoročně prováděn botanický monitoring území, průběžné
každoroční zprávy a závěrečná zpráva. Veškeré pořízené dokumenty budou předány orgánu
ochrany přírody.
- z vyjádření Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Bílovice nad Svitavou
– vyjádření č.j. BNS/0658/2019 ze dne 25.2.2020
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 Bude-li stavebník využívat pro přístup ke stavbě místní komunikaci p.č. 1205, proběhne
před jejím užíváním fyzické předání a sepsán zápis. Stejně bude postupováno při ukončení
prací.
 Tuto komunikaci křižují migrační trasy mloka skvrnitého. Bude-li investor využívat
komunikaci v době migrace mloků z něho na zimoviště je povinen provést bariérovou
ochranu podél celé komunikace.
 Stavebník bez souhlasu obce nebude na pozemcích ve vlastnictví obce skladovat stavební
materiál ani techniku pro stavbu.
 Se stavebním odpadem bude naloženo dle platné legislativy a na výzvu bude schopen
doložit doklady o jejich likvidaci.
 Stavebník je povinen na své náklady provést případnou opravu stavbou poškozeného
majetku ve vlastnictví obce Babice nad Svitavou.
 Stavebník je povinen udržovat pořádek v okolí stavby a odstranit případné znečištění místní
komunikace provozem stavby.
 Budou-li stavbou dotčeny a využívány pozemky p.č. 1304/1 a 1305 v k.ú. Babice nad
Svitavou, ve vlastnictví obce Babice nad Svitavou bude před zahájením prací sepsána
dohoda o jejich využívání.
- ze závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody
32/3, 678 01 Blansko – závazné stanovisko č.j. MBK 60691/2019 ze dne 25.11.2019
 Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
 Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému
úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
 Dřeviny ve VKP, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny
před poškozením v souladu s normou ČSN 839061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích.
 V rámci stavby nesmí dojít k provádění terénních úprav mimo místo stavby, ukládání
výkopového materiálu ve VKP, k odvodňování podmáčených pozemků, k ukládání odpadů
a materiálu mimo určená místa, ani k vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby.
 Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných
stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem, materiálem a látkami
nebezpečnými vodám.
 Jakákoliv změna oproti předloženému projektu musí být se zdejším orgánem ochrany
přírody předem projednána.
- ze závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody
32/3, 678 01 Blansko – závazné stanovisko č.j. MBK 13121/2020 ze dne 4.3.2020
 Během stavby nedojde ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační
prostředky musí být v dobrém technickém stavu, který musí být před zahájením prací
ověřen a zkontrolován, a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným
úkapům ropných látek.
 Plochy pro zařízení staveniště budou umístěny mimo záplavové území.
 V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný
materiál.
 Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná
zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Nesmí dojít
k porušení břehu a břehových hran vodních toků, koryta toku.
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- z vyjádření Městského úřadu Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního správního
hospodářství, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – vyjádření č.j. SÚ SH V 51/2020-MBK
43256/2020/Pa ze dne 10.9.2020
 Během stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti silniční ani pěší dopravy, na silnici nebo
místní komunikaci nebude skladován žádný materiál, mechanizmy ani výkopek bez
povolení silničního správního úřadu.
 V bezpečnostním odstupu 0,5 m od hrany pozemní komunikace nesmí být navrhovány
žádné stavby ani zařízení.
 O stanovení případného přechodného dopravního značení požádá investor úřad před
realizací stavby.
 Realizací stavby a terénních úprav se v žádném případě nesmí zhoršit bezpečnost silničního
provozu a stavbou nesmí být narušené rozhledové poměry stávajících vjezdů a sjezdů na
okolní pozemky.
 Stavba nebude tvořit pevnou překážku dle § 29 zákona o pozemních komunikacích.
 Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací,
v případě znečištění bude ihned proveden její úklid tak, aby nedocházelo k ohrožování
bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců.
 Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného silničního provozu, v případě nezbytného
částečného nebo úplného uzavření pozemní komunikace během provádění stavebních prací,
požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení –vydání rozhodnutí o
uzavírce a to min. 1 měsíc před vlastním uzavřením pozemní komunikace.
 V případě, že bude stavbou omezen silniční provoz, požádá zhotovitel stavby před realizací
stavby o stanovení přechodného dopravního značení, po předchozím souhlasu PČR.
- ze závazného stanoviska Městského úřadu Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo
náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/94770-18/EKO ze dne
23.1.2020
 Při realizaci demolice a stavby se požaduje dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací
účinných organizačních a technických opatření.
 Pro manipulaci se sutí a sypkými odpady při demolicích používat uzavřené shozy.
 Uzavírat kontejnery na suť, pokud nejsou právě využívány.
 Pokud je to možné, provést nejprve demolici vnitřních konstrukcí a ponechat obvodové zdi a
okna, které budou sloužit jako ochrany proti úniku prachových částic do okolí.
 Při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit přednostně jemnou suť a suché
materiály, až později hrubší části a vlhký materiál. Odvážený materiál by neměl být hutněn.
 Při rozrušování konstrukcí a při vrtání pilot nebo kotev používat skrápění nebo odsávání.
 Neprovádět nejvíce prašné demoliční práce v době silného proudění větru směrem
k zástavbě, která by mohla být prašností negativně ovlivněna.
 Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně
čistit, 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 čistiti
komunikaci okamžitě po znečištění.
 Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
 Technologické postupy při odstraňování materiálu s obsahem azbestu musí být prováděny
tak, aby nedocházelo k uvolnění azbestových vláken do ovzduší.
 Odpad musí být ukládán do neprodyšných utěsněných obalů, které budou označeny
symbolem a znakem pro azbest.
 Odpad se uloží na příslušnou skládku.
 Nejprve je nutné odstranit tzv. měkké materiály obsahující azbest, u nichž hrozí rozlomení.
 Při pracích, kde dochází k uvolňování azbestových vláken, je nutné pracovníky opatřit
skafandry za současného odsávání vzduchu.
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 Odstraňování azbestu bude provádět oprávněná osoba, která 30 dní před zahájením prací
písemně oznámí tuto akci na příslušné pracoviště Krajské hygienické stanice.
- ze závazného stanoviska Městského úřadu Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo
náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – Závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/31942-20/MUS ze dne
27.5.2020
 Záměrem dojde k dočasnému odnětí PUPFL v k.ú. Babice nad Svitavou p.č. 1172/5
v rozsahu 244 m² a v k.ú. Bílovice nad Svitavou p.č. 1174/55 v rozsahu 133 m².
 Mimo výše uvedený zábor nesmí dojít k přímému dotčení bezprostředně sousedících lesních
pozemků v k.ú. Kanice, Babice nad Svitavou a Bílovice nad Svitavou.
 Pokud by došlo při stavební činnosti k nerušení kořenového systému nebo odření kůry
stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, ošetřena
přípravkem s fungicidním účinkem.
 Na lesní půdu nebude ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a
nebude zde zbudováno zařízení staveniště.
- ze závazného stanoviska Městského úřadu Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo
náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice – Závazné stanovisko č.j.OŽP-ČJ/82553-19/MAK ze dne
11.12.2019 a č.j. OŽP-ČJ/45409-20/MAK ze dne 26.6.2020
 Veškeré zemní práce budou po realizaci dokonale zahlazeny.
 Kácení stromů bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. v době od 1.11. – 31.3.
 Ve strojích využívaných v blízkosti vodních toků budou použity biologicky rozložitelné
pohonné hmoty a mazadla, aby bylo vyloučeno znečištění toku ropnými látkami.
 V podmostí a propustcích se požaduje instalace postranních berem s plynulým
bezbariérovým vstupem do propustku pro zlepšení průchodnosti podmostí pro faunu.
 Úpravy dna se bude realizovat mimo dobu tření ryb a líhnutí plůdku. Realizovat se nemohou
v době od poloviny dubna do poloviny června a od začátku října do konce listopadu.
- z vyjádření Lesy ČR s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření č.j.
LCR952/004511/2020 ze dne 16.11.2020
 Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
 Stavba zůstane v majetku investora a investor bude povinen udržovat stavbu v řádném
technickém stavu, včetně odstraňování sedimentu a nánosů, aby tak byla zajištěna průtočná
kapacita dotčených vodních toků.
 Stavební objekty umístěné v šestimetrovém manipulačním pásmu vodních toků budou
zajištěny pro pohyb techniky min. o hmotnosti 20 tun.
 Na březích dotčených vodních toků nebude umisťován stavební materiál, vzniklé odpady či
zemina z výkopu. U dále uloženého materiálu musí být zajištěno, aby nedocházelo k jeho
splachování do koryta vodního toku.
 Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to
zejména ropnými látkami, cementovými látkami, stavebním odpadem a dalšími
škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
 Správci toku bude oznámeno min. 5 dní předem zahájení prací a bude vyzván ke kontrole
plnění výše uvedených podmínek.
 Výstavbou akce nebudou dotčena práva správce toku.
 Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby
způsobené průchodem vod.
- ze stanoviska Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko č.j. PM33088/2020/5203/Fi ze dne 27.10.2020
 Dešťové vody budou prioritně zasakovány
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 Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad ráme nezbytných
stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně
skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 Přímému správci vodních toků bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno
zahájení prací na objektech dotýkajících se vodních toků, správce bude přizván k předání
staveniště a ke kontrolním dnům. Před započetím realizace objektu SO 04-19-31 Opěrná
zeď od km 167,416 do km 167,480 kterého je součásti i pracovní plošina v korytě vodního
toku Svitava, bude správci předložen harmonogram prací na tomto stavebním objektu.
 Pracovní plošina bude bezprostředně po dokončení sanace zdi odstraněna včetně násypu
v korytě vodního toku. Zpětná úprava bude odsouhlasena zápisem do stavebního deníku.
 Před započetím stavebních objektů, ve kterém dojde i ke kácení břehového porostu, bude
přímý správce vodního toku Svitava vyzván k účasti na vyznačení dotčených dřevin.
 Dřevní hmotu z pokácených dřevin rostoucích na pozemcích ve správě Povodí Moravy s.p.
požadujeme shromáždit na svozné místo, které bude odsouhlaseno úsekovým technikem
před zahájením kácení. Těžební zbytky a klest požaduje se zlikvidovat.
 Přímému správci vodního toku Svitava, bude v dostatečném časovém předstihu min. týden
oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací na mostě přes VVT Svitava
v km stavby 161,8 v rámci objektu SO 01-12-01 Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV, přímý
správce bude zván ke kontrolním dnům.
 Jakýkoliv zásah do koryta vodního toku nad rámec výše uvedeného musí být neprodleně
oznámen přímému správci vodního toku.
 Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se
stavbou uložen na březích a případně v záplavovém území, pozemky uklizeny a upraveny a
protokolárně předány správci toku.
 Přímý správce bude přizván ke závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno
zaměření skutečného provedení vybraných objektů stavby dotýkajících se VT, rozsah bude
upřesněn na kontrolních dnech.
 Povodí Moravy s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani
majetku.
19. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí, souhlasy s pracemi v ochranných pásmech vedení

20.

21.
22.

23.

24.

a stanoviska dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost,
budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny.
Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného
užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí
stavebník Drážnímu úřadu.
Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
K žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku a vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží
kolaudační rozhodnutí podle § 49b odst. 2 zákona, o ověření způsobilosti k užívání nově
budované nebo modernizované železniční dráhy.
Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné
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kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými
doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č.
503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
25. Pozemky dotčené záborem pro stavbu budou po dokončení stavby protokolárně předány v
řádném stavu jejich vlastníkům (správcům)
26. K žádosti o vydaní kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vraceni pozemků a
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich
vlastníkům.
27. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2023.

Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nove Město
• České dráhy, a.s., nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nove Město
• Statutární město Brno-Magistrát města Brna, Kounicova 67a, 60167 Brno
• Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
• Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-Veveří
• Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří
• Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
• Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
• Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno-Pisárky
• Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
• E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
• ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
• Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno
• Vírský oblastní vodovod, Hlinky 35, 603 00 Brno
• Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno-Pisárky
• ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
• Dial Telecom a.s, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
• Telia Carrier a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3
• GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
• Itself s.r.o., Pálavského nám. 4343/11, 628 00 Brno
• TSB a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno
• CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
• UPS ČR s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
• T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
• EEIKA Šafránek s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno
• FASTER CZ spol. s.r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno
• Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, 66449 Ostopovice
• Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice
• Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
• Čepro, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří
• LOKO TRANS s.r.o., Voříškova 289/2, 623 00 Brno – Kohoutovice
• Hlavaček Jan, Hraničky 100/10, 625 00 Brno-Bohunice
• Růžičkova Marie, Humenná 466/14, 625 00 Brno-Bohunice
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• Lax Viliam, Podzahradná 176, 92501 Galanta - Matuškovo
• Boleloucká Eva, Lany 617/16, 625 00 Brno-Bohunice
• Boleloucký Petr Ing., č.p. 63, 68001 Sudice
• Boleloucký Václav, Lany 617/16, 625 00 Brno-Bohunice
• Vašulin František, Komenského 736/17, 664 47 Střelice
• Šafránek Petr, Nebovidská 7/27, 664 47 Střelice
• Bačíková Eva, Lysáková 1886/6, 841 01 Bratislava –Dúbravka
• Kania Tomáš, Kovářská 62/8, 602 00 Brno-Komárov
• Kaniova Dagmar, Kovářská 62/8, 602 00 Brno-Komárov
• Krupica Vladimir, Tetčická 187/2, 66447 Střelice
• Muzikářova Zdeňka Mgr. , Tetčická 189/8, 664 47 Střelice
• Peška Tomáš, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice
• Peškova Miluše, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice
• Kalusova Jiřina, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice
• Poláškova Jana, Nádražní 201/1, 664 47 Střelice
Odůvodnění
Stavebník Správa železnic, statni organizace, Dlážděna 1003/7, 11000 Praha 1, organizační
jednotka: Správa železnic, statni organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00
Olomouc, IČ:70994234, podal dne 8. prosince 2020 žádost o stavební povolení. Obecní úřad
Bílovice nad Svitavou, stavební úřad, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou
vydal – Uzemni rozhodnuti č. 1823/2020/BNS/SU ze dne 16.10.2020. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno vydal závazné stanovisko podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a
úkolů územního plánování.
Dnem podaní žádosti bylo podle §44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), v této věci zahájeno stavební řízeni.
Drážní úřad po prostudovaní projektové dokumentace dospěl k názoru, že žádost nebyla úplná
pro její řádné posouzeni, a proto vyzval Drážní úřad stavebníka podle § 45 odst. 2 správního řádu k
doplněni žádosti výzvou č.j. DUCR-3782/21/Vb ze dne 19. ledna 2021 a řízeni podle § 64 odst. 4
správního řádu přerušil usnesením č.j. DUCR-3843/21/Vb ze dne 19. ledna 2021
Podle § 39 odst. 1 správního řádu Drážní úřad určil přiměřenou lhůtu k provedeni úkonu usnesením
č.j. DUCR-3929/21/Vb ze dne 19. ledna 2021. Dne 30. dubna 2021 byly odstraněny všechny
nedostatky žádosti a Drážní úřad oznámil veřejnou vyhláškou pokračovaní stavebního řízeni č.j.
DUCR-22663/21/Vb ze dne 3. května 2021 ve věci povoleni stavby, všem známým účastníkům
řízeni. Jelikož mu byly známy poměry staveniště a žádost o stavební povoleni poskytovala
dostatečný podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu povoleni,
upustil Drážní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledaní na místě i ústního jednaní a
stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručeni oznámení pokračovaní stavebního řízeni pro uplatňovaní
závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízeni s
upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude přihlédnuto. Současně v přípise o pokračovaní stavebního řízeni byli účastnici řízeni
upozorněni, že k námitkám které byly nebo mohly byt uplatněny při uzemním řízeni, při pořizovaní
regulačního plánu nebo při vydávaní územního opatřeni o stavební uzávěre anebo územního
opatřeni o asanaci území, se ve smyslu § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízeni podány jakékoliv námitky.
V řízeni s velkým počtem účastníků se písemnosti v řízeni doručuji postupem podle § 144 odst.
6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízeni podle § 27 odst. 1
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správního řádu jsou vždy účastnici řízeni podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož
stavební záměr zasahuje do území několika obcí, se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o
pokračování řízeni a další písemnosti v řízeni doručuji vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3
správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízeni podle § 109 písm. a)
až d) stavebního zákona. V oznámení o pokračování stavebního řízeni Drážní úřad poučil účastníky
řízeni, že v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektrických komunikací, v platném zněni (dále jen
„zákon o urychleni výstavby dopravní infrastruktury“) se oznámeni o pokračování řízeni doručuje
postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci,
na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným organům; ostatním účastníkům řízeni se
doručuji veřejnou vyhláškou. Současně Drážní úřad uvědomil účastníky řízeni, že nashromáždil
podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné pro vydaní rozhodnutí ve shora uvedené věci.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastnici řízeni právo se před vydáním rozhodnuti ve věci
vyjádřit k podkladům rozhodnuti. Nahlédnout do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady
pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli účastnici řízeni ve lhůtě od 31.5.2021 do 7.6.2021. Tohoto
práva žádný z účastníků řízeni nevyužil.
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, dále
na úřední desce: Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno,
Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, Úřadu městské části města Brna,
Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Úřadu městské části města Brna, Brno-Maloměřice
a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno, Úřadu městské části města Brna, Brno-Královo Pole,
Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno, Obecního úřadu Babice nad Svitavou, č.p. 197, 664 01
Babice nad Svitavou a Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664
01 Bílovice nad Svitavou. Rozhodující pro běh lhůty bylo vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu
v terminu od 4.5.2021 do 19.5.2021.
Ke stavebnímu řízeni byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
 Plán kontrolních prohlídek
 Výzkumný ústav železniční a.s., Novodvorská 1698, 142 01 Praha – dílčí stanovisko o ověření
subsystému „Infrastruktura“ č. 1714/8.6/SG/2020/INF/CS/3805/V01 ze dne 8.9.2020, dílčí
stanovisko
o
ověření
subsystému
„Traťové
řízení
a
zabezpečení“
č.
1714/8.6/SG/2020/CCT/CS/3744/V01 ze dne 14.10.2020 a dílčí stanovisko o ověření
subsystému „Energie“ č. 1714/8.6/SG/2020/ENE/CS/3827/V01 ze dne 1.10.2020
 Obecní úřad Bílovice nad Svitavou- Územní rozhodnutí č.j. 1823/2020/BNS/SU ze dne
16.10.2020
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno – vyjádření dle ust. § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů- č.j. JMK 58158/2018 ze dne 19.4.2018 a č.j. JMK
74215/2017 ze dne 26.6.2017
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno – závazné stanovisko č.j. JMK 171506/2019 ze dne 24.1.2020
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno – stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. JMK 183588/2019 ze dne 23.12.2019
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno – vyjádření č.j. JMK58158/2018 ze dne 19.4.2018
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno – vyjádření k povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláštně chráněných
druhů rostlin a živočichů, č.j. JMK 168000/2019 ze dne 3.12.2019
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 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno – závazné stanovisko č.j. JMK81652/2020 ze dne 15.6.2020
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno – závazné stanovisko č.j. JMK 752/2020 ze dne 2.1.2020
 Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 602 00 Brno –
koordinované stanovisko č.j. MMB/0329046/2020/Lep/Med ze dne 10.11.2020
 Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 602
00 Brno – závazné stanovisko č.j. MMB/0069134/2020 ze dne 18.2.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, speciální stavební úřad, Masarykovo náměstí 100/7,
664 51 Šlapanice – Stavební povolení č.j. SLP-OV/29255-21/MUJ ze dne 14.4.2021
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – Rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemku určených k plnění funkcí lesa – č.j.
SLP – OŽP/12705-21/MUS ze dne 12.2.2021
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – komplexní vyjádření ke stavbě č.j. OŽP-ČJ/61486-20/MAK ze dne 14.9.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/71856-19/KUC ze dne 16.12.2019
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/94770-18/EKO ze dne 23.1.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/31942-20/MUS ze dne 27.5.2020 a Rozhodnutí
k trvalému odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa – č.j. OŽP-ČJ/96537-19/MUS ze
dne 12.2.2020a opravné rozhodnutí č.j. OŽP-ČJ/51417-20/MUS ze dne 15.7.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – závazné stanovisko č.j.OŽP-ČJ/71857-19/MOU ze dne 14.2.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – závazné stanovisko č.j.OŽP-ČJ/82553-19/MAK ze dne 11.12.2019 a č.j. OŽPČJ/45409-20/MAK ze dne 26.6.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51
Šlapanice – závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy č.j. OŽPČJ/81947-19/KAM ze dne 8.1.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664
51 Šlapanice – vyjádření č.j. OV-ČJ/61485-20/HAS ze dne 19.10.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664
51 Šlapanice – Rozhodnutí k povolení zvláštního užívání silnice – č.j. OV-ČJ/6612-20/KZA ze
dne 24.1.2020
 Úřad městské části města Brna, Brno Maloměřice a Obřany, úsek investic, dopravy a vodního
hospodářství, Selská 66, 614 00 Brno – Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace č.j.
McBMOb/06195/20 ze dne 11.12.2020
 Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Svobody
32/3, 678 01 Blansko – Stavební povolení č.j. SÚ SH SR 8/2021-MBK 14690/2021/Pa ze dne
29.3.2021
 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko –
Stavební povolení č.j. MBK 15441/2021 ze dne 30.3.2021
 Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Svobody
32/3, 678 01 Blansko – Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace č.j.SÚ ZVL
154/2020-MBK 55339/2020/Bí ze dne 24.11.2020
 Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664
51 Šlapanice - Rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice č.j.OV-ČJ/84715-20/HAS ze dne
7.12.2020

Elektronický podpis - 10.6.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Wagnerová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.11.2021 13:56:21-000 +01:00

16 /24

 Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601
67 Brno – vyjádření č.j. MMB/0275591/2020 ze dne 3.7.2020
 ČD a.s. GŘ, odbor správy a prodeje majetku, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 –
stanovisko č.j. 1673/2019-032 ze dne 12.2.2020
 ČD a.s., RSM Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno – stanovisko č.j. 0497/20-RSMBRNO
 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje – odbor správy majetku, Kounicova 24, 611 32
Brno – č.j. KRPB-2035-585/ČJ-2019-0600MN-MAT ze dne 18.10.2019
 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno – č.j. KRPB152273-1/ČJ-2020-0600DI-PET ze dne 21.9.2020 a č.j. KRPB-189539-2/ČJ-2020-060106 ze
dne 6.10.2020
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno –
stanovisko č.j. 14746/2020/SKJA ze dne 16.9.2020 a č.j. 14762/2020 ze dne 14.8.2020
 Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno – vyjádření č.j.
BKOM/07508/2020 ze dne 2.4.2020
 Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov – č.j. MěÚ/4403/18/SMM ze dne 12.12.2018 a
č.j. MěÚ/2511/20/SMM ze dne 14.8.2020
 Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2,679 04 Adamov – závazné stanovisko č.j. MěÚ
3333/19/TAJ ze dne 2.10.2019
 Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2,679 04 Adamov – Rozhodnutí povolení zvláštního užívání
komunikace č.j. MěÚ/1400/20/SÚ ze dne 4.5.2020
 Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2,679 04 Adamov – Rozhodnutí pro povolení úpravy
připojení místní komunikace č.j. MěÚ/2703/19/SÚ ze dne 26.4.2020
 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko –
stanovisko č.j. MBK 39003/2020/ŽP/Su ze dne 19.8.2020
 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – závazné
stanovisko č.j. MBK 13121/2020 ze dne 4.3.2020
 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – závazné
stanovisko č.j. MBK 52357/2019 ze dne 9.10.2019
 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – závazné
stanovisko č.j. MBK 52300/2019/ŽP/Su ze dne 9.10.2019
 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko – závazné
stanovisko č.j. MBK 60691/2019 ze dne 25.11.2019
 Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního správního hospodářství, nám.
Svobody 32/3, 678 01 Blansko – vyjádření č.j. SÚ SH V 51/2020-MBK 43256/2020/Pa ze dne
10.9.2020
 Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního správního hospodářství, nám.
Svobody 32/3, 678 01 Blansko – Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace č.j.SÚ
ZVL 1/2020-MBK 277/2020/Bí ze dne 2.1.2020
 Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Bílovice nad Svitavou – vyjádření
č.j. BNS/0658/2019 ze dne 25.2.2020
 Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Bílovice nad Svitavou – vyjádření
č.j. BNS/0716/2020 ze dne 13.10.2020
 Obecní úřad Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Bílovice nad Svitavou –
závazné stanovisko č.j. BNS/0696/2019 ze dne 23.5.2020
 Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou
– závazné stanovisko č.j. 143/2020/BNS/SÚ ze dne 14.2.2020
 Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou
- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace č.j. 1660/2019/BNS/SU ze dne 5.11.2019
 Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou
- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace č.j. 1864/2019/BNS/SU ze dne 3.12.2019
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 Obec Kanice, Kanice 76 – vyjádření č.j. KANI-939/2020 ze dne 24.8.2020
 Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, odbor životního prostředí,
zemědělství a vnitřních věcí, Selská 66, 614 00 Brno – vyjádření č.j. McBMOb/04172/2020 ze
dne 21.9.2020
 Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, odbor životního prostředí,
zemědělství a vnitřních věcí, Selská 66, 614 00 Brno – závazné stanovisko č.j.
McBMOb/05030/2019 ze dne 6.11.2019
 Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, odbor majetkový , Palackého tř. 59, 612
93 Brno – stanovisko č.j. BKPO/6737/20/2500 ze dne 5.5.2020
 Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno – vyjádření č.j.
MCBS/2020/0077759/VYTJ ze dne 22.5.2020
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha – závazné stanovisko č.j. 104331/2020-1150OÚZ-BR ze dne 10.9.2020
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno – závazné
stanovisko č.j. HSBM-73-1-1430/1-OPST-2020 ze dne 9.9.2020
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno –
závazné stanovisko č.j. KHSJM 57048/2020/BO/HOK ze dne 30.10.2020
 Lesy ČR s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření č.j.
LCR952/004511/2020 ze dne 16.11.2020
 Mendelova univerzita v Brně, Křtiny 175, 679 05 Křtiny –vyjádření č.j. 8641/2020-43660/Ne ze
dne 27.4.2020 a č.j. 21263/2019-43660/Ne ze dne 8.10.2019 a č.j. 26393/2019-43660/Ne ze dne
5.12.2019 a č.j. 22013/2020-43660/Ne ze dne 21.9.2020
 Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko č.j. PM-33088/2020/5203/Fi ze
dne 27.10.2020
 Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno – sdělení č.j. SBS 33172/2019 ze dne 21.10.2019
 TSB a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno – vyjádření č.j. TSB/09139/2020 ze dne 25.8.2020
 ČEPRO a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha – vyjádření ze dne 21.1.2021
 ABLE agency s.r.o., Petra Jilemnického 361, 679 04 Adamov – vyjádření č.j. ABL20/SZ-2/BA
ze dne 28.9.2020
 Adavak s.r.o., Nádražní 455, 679 04 Adamov – vyjádření č.j. Ad/138/2020 ze dne 26.8.2020
 Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno – stanovisko č.j.
722/019386/2020/JŠn ze dne 4.9.2020
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 738211/20 ze dne 3.9.2020
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha – stanovisko č.j. 1202014126 ze dne
11.8.2020
 E-ON Distribuce a.s., F.A.Gernstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – vyjádření č.j. Z033827019861 ze dne 31.8.2020
 Faster CZ spol. s.r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno – vyjádření ze dne 3.1.2019
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 5002199987 ze dne
3.9.2020
 Vodárenská akciová společnost a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno – vyjádření č.j.
BV/4155/2020-Bal ze dne 9.9.2020
 Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření č.j. 200807-1219198555 ze dne
26.8.2020
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – vyjádření č.j.
UPTS/OS/248418/2020 ze dne 10.6.2020
 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení č.j. 0101327087 ze dne 10.6.2020 a
č.j. 0101327090 ze dne 10.6.2020
 ČEZ Energo s.r.o., Výčapy 195, 674 01 Třebíč – sdělení č.j. 146/2020 ze dne 10.6.2020
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ČEZ ICT Services a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha – sdělení č.j. 0700249086 ze dne 7.8.2020
Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – sdělení č.j. 0201109014 ze dne 7.8.2020
DialTelecom a.s. Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha – vyjádření č.j. BM817730 ze dne 7.8.2020
EEIKA Šafránek s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno – vyjádření ze dne 4.12.2018
Energo Adamov s.r.o., Adamov 466, 679 04 Adamov – vyjádření č.j. 11453/18 ze dne
5.12.20218
FTO s.r.o., Tylova 473/27, 301 00 Plzeň – vyjádření č.j. 22184 ze dne 7.8.2020
NetDataComm s.r.o., Jihlavská 2, 664 41 Troubsko – vyjádření ze dne 11.12.20218
UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00 Praha – vyjádření č.j. 133407653 ze dne 20.6.2020
SMART Comp. A.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – vyjádření č.j. V-0645/2020 ze dne
7.7.2020
Teplárny Brno a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – stanovisko č.j. 16462/2020/TB ze dne 10.8.2020
T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha – vyjádření č.j. E33672/20 ze dne 7.8.82020
a projektová dokumentace, vypracovaná firmou: SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26,
602 00 Brno, IČ: 44960417, oprávněná osoba pro vypracovaní projektové dokumentace: Ing.
Pavol Pukluš č. ČKAIT – 1006801.

Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Rozhodnutí dotčených
orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povoleni navazuje,
obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto stavebním povolením se
nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních
předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, speciální stavební úřad, Masarykovo nám. 100/7, 664
51 Šlapanice vydal rozhodnutí pro stavební povolení č.j. SLP-OV/29255-21/MUJ ze dne 14.4.2021,
kterým se povolují úpravy na místních a účelových komunikacích, na silničním propustku a úpravy
sil. II/374 pod mostem.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Svobody
32/3, 678 01 Blansko vydal rozhodnutí pro stavební povolení, kterým se povoluje úprava na ulice
Hybešova a úprava sil. II/374 pod mostem.
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko vydalo
rozhodnutí pro stavební povolení, kterým se povoluje přeložka vodovodu ADAVAK a přeložka
kanalizace na ulici Hybešova.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno stanovil, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb., o posouzeni
vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců a či uživatelů pozemků nebo staveb,
dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků,
nejsou součásti podmínek předepsaných tímto stavebním povolením, tyto požadavky budou řešeny
mezi investorem a těmito účastníky řízeni, správci inženýrských sítí či majetkovými správci
případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů. Do podmínek stavebního
povolení nebyly dále zahrnuty ty podmínky, kde povinnosti jejich plnění vyplývá přímo z platných
právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků řízení. Stanovisko
Českých drah a.s. RSM Brno č.j. 0497/20-RSMBRNO ze dne 10.2.2020 neobsahuje podmínky
týkající se technického řešení stavby, pouze stanovisko podmiňuje úpravu majetkoprávních vztahů.
Z toho důvodu podmínky uvedeného stanoviska nebyly mezi podmínkami pro realizaci stavby.
Drážní úřad po přezkoumaní podané žádosti a výše uvedených dokladů dospěl k názoru, že
podaná žádost obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona a současně jsou splněny
požadavky uvedené v § 111 stavebního zákona.
Stavba „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“ je veřejně prospěšná dle § 5 odst. 1 zákona a
dále ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění za veřejně
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prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k
zajištění její výstavby a řádného užívaní pro stanovený účel. Pro stavby stavebních a provozních
objektů povolovaných tímto stavebním povolením tedy Drážní úřad nepožadoval po stavebníkovi
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 získaní potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební
záměr nebo opatřeni stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Dále bylo Drážním úřadem přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek
technické specifikace interoperability (TSI) subsystému „Infrastruktura“, „Řízení a zabezpečení“,
„Energie“ a technické specifikaci pro interoperabilitu tykajících se přístupnosti železničního
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. K tomuto účelu byla doložena dílčí stanoviska Výzkumného ústavu železničního, a.s. o
ověření výše jmenovaných subsystémů. Při stanoveni podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad
vycházel z podkladů předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů.
Podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovaný do
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných
stanoviscích dotčených orgánů. Podmínkám uvedených v předložených vyjádřeních účastníků
řízeni bylo vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnuti.
V případě účastníků řízeni v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla
ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Pokud jde o požadavky na uváděni stavby do provozu uvedené v Prováděcím nařízeni Komise
(EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o přijeti společné bezpečnostní metodě pro hodnoceni a
posuzovaní rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/49/ES, dospěl Drážní úřad k závěru, že k žádosti o kolaudační souhlas musí být předloženo
osvědčeni o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES (viz bod č. 22 výrokové části tohoto
rozhodnuti).
Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází na dráze evropského železničního
systému a k projektové dokumentaci stavby bylo přiloženo dílčí stanovisko o ověřeni subsystémů
infrastruktura, energie, traťové řízeni a zabezpečeni, dílčí stanovisko o technické specifikaci pro
interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním
postižením a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace stavebník ke kolaudaci stavby doloží
kolaudační rozhodnuti podle § 49b odst. 2 zákona o ověření způsobilosti k užívaní nově budované
nebo modernizované dráhy železniční. Z tohoto důvodu byla Drážním úřadem stanovena podmínka
pod č. 23 ve výrokové části tohoto rozhodnuti.
Okruh účastníků stavebního řízeni byl stanoven podle § 109 stavebního zákona – podle písmene
a) je jim stavebník, podle § 109 písm. b), c), d) jsou účastníky řízení vlastníci stavby na niž má být
provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není
–li stavebníkem, a vlastník stavby na pozemku, na němž má být stavba prováděna a ten, kdo má k
tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena a podle § 109 písm. e), f) vlastnici 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.
Účastník řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona je 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.
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Účastníky podle citovaného ustanovení jsou:
v k.ú. Adamov -– vlastníci jednotlivých pozemků
515/3, 497, 458/110, 458/172, 458/200, 458/198, 458/197, 458/201, 458/239, 458/202, 458/119,
458/31, 458/240, 458/36, 435/4, 426/2, st. 277 – objekt občanské vybavenosti č.p. 305, 435/12,
435/6, 435/16, 435/14, 435/2, st. 198 – objekt pro bydlení č.p. 181, 435/15, 435/1, st. 114 – objekt
pro bydlení č.p. 109, 458/100, 449/2, 437/1, 437/2, st. 115 – stavba pro dopravu č.p. 108, st. 116 –
stavba pro dopravu bez č.p., 450/8
v k.ú. Babice nad Svitavou -– vlastníci jednotlivých pozemků
1320, 1305, 1304/1, 1321, 1223, 1322, 1323, 1205, 1203, 1200/1, 1175/2, 1176, 1177/1, 1174,
1178/2, 1178/1, 1179/1, 1179/2, 1182/3, 1198/8, 1293, 1214/1, 1214/2, 1215, 1213, 1218/2, 1218/1,
1219, 1220, 1228/3, 1299/7, 1299/5, 1299/8, 1294, 1292/4
v k.ú. Bílovice nad Svitavou -– vlastníci jednotlivých pozemků
1237/8, 1216/3, 1279, 1247/3, 1233, 1282, 1226/9, 1243, 1226/5, 1248, 1249, 1250, 1251/3, 1244,
1317, 1212/19, 1212/18, 17/2, 1283, 1212/43, 1286, 1287/1, 1260/5, 1217/2, 1217/1, 1207/10,
1207/14, 144/2, 222/4, 155/1, 1212/2, 218/4, 222/6, 218/5, 1212/51, 1288, 156, 1217/3, 1207/11,
1207/4, st. 162 – rodinný dům č.p. 182, st. 166 – objekt pro bydlení č.p. 179, st. 176 – objekt pro
bydlení č.p. 194, st. 142/3 – rodinný dům č.p. 48, 179/1, st. 142/1 – objekt pro bydlení č.p. 159, st.
193/1 – objekt pro bydlení č.p. 215, st. 193/2 – objekt pro bydlení č.p. 273, 184, 185/2, 186/1, 187,
188/1, st. 138 – objekt pro bydlení č.p. 154, 189/2, st. 110/2 – objekt pro bydlení č.p. 284, st. 110/3
– objekt pro bydlení č.p. 532, st. 174 – rodinný dům č.p. 191, 772/1, 772/2, 773/1, st. 190 –
víceúčelová stavba č.p. 210, 1207/11, 1207/7, 1209/3, 1209/20, 1208/24, st. 55/1 – objekt pro
bydlení č.p. 69, st. 55/2 – zemědělská stavba bez č.p., 1364, 786, 1208/8, st. 22 – objekt pro bydlení
č.p. 24, 751, 752/1, 752/2, 1213/1, 1212/28, 1208/2, 818/4, 818/2, 807, 838/1, 838/2, 844/2, 844/3,
844/1, 1180, 849, 848, 847/1, 1200/8, 846/1, 109/1, 1093/4, 1093/2, 1178, 1174/13, 1174/15,
1174/18, 1097/3, 1098/1, 1100, 1103/2, 1103/11, 1103/8, 1103/6, 1103/16, 1103/7, 1105/2, 1105/1,
1105/4, 1174/20, 1197/1, 1174/34, 1106, 1115/3, 1112/5, 1174/43, 1115/3, 1217/8, 1217/8, 1126/3,
1212/50, 1174/49, st. 100, 1212/21, 1128/1, 1199/6, 1303, 1217/11, 1174/52,
v k.ú. Komárov -– vlastníci jednotlivých pozemků
1114/1, 1005, 1003/3, 1003/1, 1001/1
v k.ú. Královo Pole -– vlastníci jednotlivých pozemků
4593, 4075/1, 3869/6, 4601/2, 3863/2
v k.ú. Maloměřice -– vlastníci jednotlivých pozemků
2551, 2548/1, 2549, 1896/2, 1895/4, 1895/9, 1895/11, 2552, 477/1, 1895/17, 1895/15, 1895/5,
1892/1, 1896/3, 1895/7, 1895/6, 1895/13, 1895/1, 1893/6, 1894/3, 1892/2, 1898, st. 1897/56 – jiná
stavba bez č.p., st.1897/76 – jiná stavba bez č.p., 1897/170, 1897/171, 1897/169, 1897/168, 1897/64
v k.ú. Obřany -– vlastníci jednotlivých pozemků
2035, 2036/1, 1757/1, 36/10, 2019, 2021, 2026, 2027, 2029, st. 2028 – jiná stavba č.p. 100, 2031/3,
2031/1, 2031/4,2032/2, 2587/1, st.2595, 2590, 2588, 2580, 2551/1, 2587/1, 2554, 2555/1, 2599,
2546, 2512/1, 2036/7
v k.ú. Řečkovice -– vlastníci jednotlivých pozemků
3161/9, 3161/26, 3161/27, 3167/8, 3167/7, 3167/6, 3167/5, 3167/1, 3161/1, 1068/3, 1068/1, 1053,
1052/1, 1051/1
v k.ú. Trnitá -– vlastníci jednotlivých pozemků
st. 768/59 – stavba pro dopravu bez č.p., st. 768/55 – stavba pro dopravu bez č.p., st. 768/56 stavba pro dopravu bez č.p., st. 768/82 – jiná stavba bez č.p., st. 768/49 - stavba pro dopravu bez
č.p., st. 768/44 - stavba pro dopravu bez č.p., st. 768/45 - stavba pro dopravu bez č.p., st. 768/40 stavba pro dopravu bez č.p., st. 872/1 – jiná stavba č.p. 354, st. 768/32 - stavba pro dopravu bez
č.p., st. 768/33 - stavba pro dopravu bez č.p., st. 873 – bytový dům č.p. 179, st. 874/1 – bytový dům
č.p. 178, st. 768/72, st. 768/61 , 770, 771/1, 791/1, 791/3, st.768/35 - stavba pro dopravu č.p. 535,
st.768/36 – stavba pro dopravu bez č.p. , st.768/39 – stavba pro dopravu bez č.p.
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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 zpracovaná v souladu s územně plánovací dokumentaci, nebylo-li ve
věci vydáno uzemní rozhodnutí nebo územní opatřeni, popřípadě nebyl-li vydán uzemni souhlas,
uzemním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou uzemní rozhodnutí nahrazující anebo
uzemním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemní
rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívaní stavby její soulad s
územně plánovací dokumentaci,
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu,
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasně vybudovaní technického, popřípadě jiného vybaveni
potřebného k řádnému užívaní stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- předložené podklady vyhovuji požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívaní stavby.
Drážní úřad vydává toto stavebný povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.
Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízeni s kladným výsledkem a neshledal důvod
pro nevydání stavebního povolení. Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s
veřejnými zájmy, podmínkám vyjádřeni dotčených orgánů a účastníků řízeni bylo vyhověno
podmínkami tohoto rozhodnuti. Z uvedených důvodu Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Vypořádaní s návrhy a námitkami účastníků:
Námitky a návrhy účastníků řízeni nebyly uplatněny.
Poučení o odvolání
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, 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.

Ing. Wagnerová Jarmila
ředitelka územního odboru Olomouc

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.
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Upozornění:
Stavba může byt zahájena v okamžiku, kdy stavebník k 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 zněni, nebo po nabyti právní moci rozhodnuti o vyvlastněni stavbou
dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezeni vlastnického práva k
pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastněni), v platném zněni, nebo po nabytí právní moci
mezitímního rozhodnuti dle § 4a zákona č. 416/2009 Sb., o urychleni výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikaci, v platném zněni.
Poplatek:
Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.
Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu.
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:










Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2
správního řádu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno
Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno
Obecní úřad Babice nad Svitavou, č.p. 197, 664 01 Babice nad Svitavou
Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad
Svitavou

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí
a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. Po sejmutí zašlete neprodleně zpět
správnímu orgánu, který písemnost vydal!
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V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychleni výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikaci, v platném zněni, doručuje
stavební úřad stavební povolení účastníkům stavebního řízeni dle § 109 písm. b) až d) stavebního
zákona veřejnou vyhláškou.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 stavebního zákona doručuje stavební úřad
stavební povolení účastníkům stavebního řízeni dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou.
Rozdělovník:
Účastnici řízeni: stavebník a obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn – doručení jednotlivě
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město adresa pro
doručovaní: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00
Olomouc
 Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno
 Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany, 612 93 Brno
 Statutární město Brno, městská část Brno – střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
 Obec Babice nad Svitavou, č.p. 197, 664 01 Babice nad Svitavou
 Obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Účastnici stavebního řízeni vymezeni ustanovením § 109 písm. b) až d) stavebního zákona –
doručení veřejnou vyhláškou v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném
zněni
Ostatní účastnici řízeni (doručení veřejnou vyhláškou) - Účastnici stavebního řízeni vymezeni
ustanovením § 109 písm. e) a f) stavebného zákona – doručení veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány: doručení jednotlivě

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
 Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
 Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
 Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
 Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno
 Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno
 Obecní úřad Babice nad Svitavou, č.p. 197, 664 01 Babice nad Svitavou
 Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno
 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Bezručova 31, DI, 678 01 Blansko
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno
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