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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC 
Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0402/21-11/Hn V Olomouci dne 20. září 2021 
Č. j.: DUCR-50888/21/Hn Telefon: +420 972 741 315 (linka 222) 
Oprávněná úřední osoba: Hauptová Aneta Ing. E-mail: hauptova@ducr.cz 

R O Z H O D N U T Í                                        

V E  S P O L E Č N É M  Ř Í Z E N Í  O  Z M Ě N Ě  S T A V B Y  
P Ř E D  J E J Í M  D O K O N Č E N Í M  

doručováno veřejnou vyhláškou 

 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle  
§ 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 1. července 2021 
žádost stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 
390 a Statutárního města Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 449 92 785,  
kteří jsou zastoupeni společností PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00, IČ: 255 64 901, 
 o vydání povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení  
pro stavbu dráhy: „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“ v rozsahu SO 426, SO 427,  
SO 460, SO 461, SO 463. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení o změně stavby před jejím 
dokončením. Společné územní a stavební řízení bylo vedeno v působnosti zákona 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 § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby, silnic I/42 je  
dle Přílohy zákona o urychlení výstavby zařazena mezi silnice I. třídy jako stavba dopravní infrastruktury 
zásadní z hlediska celorepublikových zájmů. 

Po posouzení předloženého návrhu podle § 94o stavebního zákona a na základě projednávání návrhu 
ve společném územním a stavebním řízení podle § 94p stavebního zákona a § 13a  vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravy územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a s přihlédnutím k § 118 odst. 2 stavebního zákona  Drážní úřad 

s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r  z m ě n y  s t a v b y  p ř e d  j e j í m  
d o k o n č e n í m  

stavby 

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

v rozsahu: 
SO 426 Přeložka kabelů DPmB 
SO 427 Napájecí kabely DPmB pro tramvaj na Tomkově náměstí 
SO 460 Trakční vedení Provazníkova ulice 
SO 461 Trakční vedení rampa Dukelská ul. - VMO – Karlova (ve stavebním povolení označen jako „SO 461 
Trakční vedení rampa Dukelská ul. - VMO - Karlova ul.“) 
SO 463 Trakční vedení Tomkovo nám. - Dukelská ulice 
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Základní informace: 
Stavba: „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“ v rozsahu SO 426, SO 427, SO 460,  
SO 461, SO 463. 
Druh řízení:  
Změna stavby před jejím dokončením se změnou územního rozhodnutí. Stavba byla umístěna územním 
rozhodnutím č. 316 Úřadu městské části města Brna, Brno – sever, č.j. STU/04/0502328/000/003  
ze dne 21. března 2006, které nabylo právní moci dne 23.srpna 2006 a územním rozhodnutím č. 435 Úřadu 
městské části města Brno, Brno-Židenice, č.j.. H/05/09946 ze dne 3. června 2008, které nabylo právní moci 
dne 12. prosince 2008. 
Pro objekty dráhy stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova“ vydal  
dne 15. dubna 2021 Drážní úřad stavební povolení pod č.j. DUCR-18173/21/Os s nabytím právní moci  
dne 19. května 2021.  

Pozemky, na kterých se změna stavby bude realizovat: 
Pozemky parc. č. 983, 985, 1004, 1005/1, 1005/2, 1005/4, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/5, 1006/6, 
1007, 1008/1, 1013/3, 1013/7, 1013/8, 1059/2, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1505/4, 1511/1, 1513/2, 1514/2, 
1514/9, 1780/9, 1790/15, 2557, 2564, 2570, 2571, 2577, 2578, 2582, 2583, 2584, 2593/1, 2593/9, 2593/10, 
2593/17, 2593/18, 2593/19, 2593/21, 2593/25, 2593/27, 2593/28, 2593/37, 2593/41, 2593/52, 2593/56, 
2593/57, 2594/1, 2595/3, 2618/38, 2618/41 a 2618/72 v k.ú. Husovice, obec Brno, okres Brno – město  
a pozemky parc. č. 1283/1, 1283/2, 1658/1, 1660/1 a 2591/14 v k.ú. Maloměřice, obec Brno, okres Brno – 
město 

Popis změny stavby: 
Dokumentace řeší změnu stavby „I/42 VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, I/42 VMO ROKYTOVA“, především 
pak výhledové napojení místní komunikace, tzv. ulice „Nová Dukelská“, řešící propojení oblasti VMO 
Tomkovo náměstí a přestavbových území bývalé motorárny a Zbrojovky.  

Změna koncepce se projeví ve dvou lokalitách původního rozsahu stavby: 
Provazníkova 
- zřízení zastávkového zálivu na ulici Provazníkově ve směru do Černých Polí pro budoucí provoz MHD  
po Nové Dukelské vyvolá dílčí úpravy šířky vozovky ulice Provazníkovy, zřízení nástupiště a přístupového 
chodníku, posun tras některých inženýrských sítí s ohledem na změnu průběhu okraje vozovky. Návrhová 
kategorie komunikace se nezmění. 
 
Rampa Dukelská - VMO 
- směrový odklon části jihovýchodní rampy MÚK Tomkovo nám. připojující Dukelskou třídu na VMO,  
její rozdělení na úsek, který je zárodkem budoucí městské třídy „Nové Dukelské“ a úsek rampy MÚK a s tím 
související posuny v trasách chodníků, opěrných zdí, tras inženýrských sítí, zřízení nových úseků 
protihlukových stěn atd. Část rampy dle původního návrhu se stane místní komunikací (ulicí Novou 
Dukelskou), vlastní rampa křižovatky silnice I. třídy se zkrátí a ukončí v zárodku budoucí stykové, světelně 
řízené křižovatky. Návrhová kategorie rampy se nezmění. Změnou stavby se upraví úroveň souběžné pěší 
trasy od Dukelské třídy, která zůstane v úrovni nově navržené místní Nové Dukelské, až po odbočení rampy 
klesá podél opěrných zdí a nového areálu směrem k lávce přes Svitavu. Nástupiště zastávky BUS  
se tak stane součástí pěší trasy, odstraní se původní schodiště mezi úrovněmi rampy a souběžného chodníku. 
Intenzity dopravy ani skladba dopravního proudu se změnou stavby nemění. 

SO 426 Přeložky kabelů DPmB 
Stavební objekt využívá kabelů, které byly povoleny územním rozhodnutím. Kabely budou naspojkovány 
popř. přepojeny na stávající kabely a budou sloužit jako trakční kabely pro potřeby DPMB. Celková 
koncepce tohoto stavebního objektu zůstává beze změny. V rámci změny stavby bude tedy provedeno 
propojení se stávajícími trakčními kabely. 
Dále v rámci změny stavby dojde k polohopisné úpravě trasy kabelovodu v lokalitě ulice Provazníkovy  
v úseku mezi kabelovými komorami Š16 až Š18 včetně polohy těchto kabelových komor. Délka kabelové 
trasy a obsazení kabelovodu zůstává dle původní koncepce. Dále v rámci změny stavby, z důvodu nového 
požadavku na dopravní napojení „Nové Dukelské“, polohopisně upravena navržená trasa kabelovodu  
v úseku mezi kabelovými komorami Š10 až Š13. Délka kabelové trasy se v rámci této změny prodlouží  
o 10 m a budou osazeny navíc oproti původnímu řešení dvě nové kabelové komory. 
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SO 427 Napájecí kabely DPmB pro tramvaj na Tomkově náměstí 
Stavební objekt využívá kabelů, které byly povoleny územním rozhodnutím. Kabely budou naspojkovány 
popř. přepojeny na stávající kabely a budou sloužit jako trakční kabely pro potřeby DPMB. Celková 
koncepce tohoto stavebního objektu zůstává beze změny. 
V rámci změny stavby bude tedy provedeno propojení se stávajícími trakčními kabely. Dále v rámci změny 
stavby dojde k polohopisné úpravě trasy kabelů uložených v kabelovodu, který je součástí SO 426. Ve dvou 
lokalitách dojde k úpravě tras oproti původní PD. V rámci tohoto SO dojde tedy k drobnému navýšení délky 
kabelové trasy jednotlivých trakčních kabelů o 10 m. 

SO 460 Trakční vedení Provazníkova ulice 
Stavební objekt SO 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. 
Změna stavby řeší změnu polohy a trasy trakčního vedení v úseku změna řešení v lokalitě ulice 
Provazníkova od staničení km 0,150 16 až po křižovatku ul. Provazníkova a Dukelská tř. Trakční stožáry 
umístěné na římse zárubní zdi SO 215 zůstanou beze změny. Ostatní budou usazeny do nové polohy  
dle prostorových možností. Upraveno je i směrové vedení trakce. 

SO 461 Trakční vedení rampa Dukelská ul. - VMO - Karlova ul. 
Stavební objekt SO 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, včetně zajištění odbočení  
z ulice Dukelská pro příjezd vozů z trolejbusové husovické vozovny. 
Změna stavby řeší změnu polohy a trasy trakčního vedení v úseku mezi křižovatkou Provazníkova x 
Dukelská tř. až za rampu SO 102 (Rampa Dukelská – VMO). V tomto prostoru je z důvodu výrazné změny 
směrového řešení silničních objektů navrženo zcela nové umístění trakčních stožárů a vedení trakce  
nad komunikacemi v objektech SO 102 (rampa Dukelská - VMO) a SO 124 (Nová Dukelská). 

SO 463 Trakční vedení Tomkovo nám. - Dukelská ulice 
Stavební objekt SO 463 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní tramvajové trati centrum - Obřany 
v úseku 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. 
V rámci změny stavby dojde v tomto objektu pouze ke zrušení jednoho trakčního sloupu. 

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu 

v území se zákresem stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb vlivů  
na okolí. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Drážního úřadu. 

3. Stavebník zajistí dodržení podmínek níže uvedených stanovisek a vyjádření vlastníků sítí technické  
a dopravní infrastruktury a dalších účastníků řízení v rozsahu týkajících se povolované stavby: 

 Vyjádření, Technické sítě Brno, a.s., vydané pod č.j. TSB/06417/2021 ze dne 24.6.2021 

 Vyjádření, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881, vydané 
pod č.j. 10618/2021/5040 ze dne 24. 6. 2021 

 Vyjádření, Brněnské komunikace a.s., vydané pod č.j. BKOM/12296/2021 ze dne 1. 7. 2021 

 Vyjádření, EG.D, a.s., vydané pod č.j. M18656 ze dne 23. 6. 2021  

 Souhlasné stanovisko, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vydané pod č.j. 011963/2021 ze dne 
16. 6. 2021 

 Stanovisko, GasNet Služby, s.r.o, vydané pod zn. 5002386524 ze dne 15. 6. 2021 

 Vyjádření CETIN, a.s., vydané pod č.j. 670216/21 ze dne 25. 5. 2021 
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 Vyjádření, Vodafone Czech Republic a.s., vydané pod zn. 210521 - 1856297177 ze dne  
31. 5. 2021  

 Vyjádření, Faster CZ spol.s r.o., vydané ze dne 24. 6. 2021  

 Vyjádření, ČD - Telematika a.s., vydané pod č.j. 1202110399 ze dne 28. 5. 2021 

 Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, vydané  
pod č.j. MMB/0336953/2021 ze dne 24. 6. 2021 

4. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených 
orgánů v rozsahu týkajících se povolované stavby, která jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace: 

4.1 Závazné stanovisko, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČ: 660 03 008, 
vydané pod č.j. MD-15974/2021-910/2 ze dne 14.6.2021 

 Samostatnému oddělení technické podpory provozu GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická 
dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2  
a Cl. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na stránkách 
wwvv.rsd.cz. Protokol o předání doloží příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

4.2 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67,  
601 67 Brno, vydané pod MMB/0259522/2021/Hus ze dne 7.6.2021   

 Záměr „1/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, 1/42 Brno VMO Rokytová“ bude umístěn  
v souladu s předloženou dokumentací pracovanou společností PK OSSENDORF s.r.o., 
Tomešova 503/1, 602 00 Brno, v dubnu 2021. Jakékoliv změny výše uvedeného záměru mající 
vliv na skutečnosti, které jsou posuzovány OÚPR MMB musí být znovu předloženy  
k posouzení. 

4.3 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané  
pod MMB/0259512/2021 ze dne 3.6.2021 

 O vyjádření nutno požádat Ministerstvo dopravy, které uplatňuje stanovisko v územním  
a společném územním a stavebním řízení z hlediska řešení silnic I. třídy (silnice I/42 ul. 
Provazníkova). 

 Realizace jednotlivých stavebních objektů, které jsou předmětem změny stavby budou časově 
zkoordinovány s ostatními stavebními pracemi v dané lokalitě, bude respektována vyhláška  
č. 08/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění 
vyhlášky č. 12/2014, v platném znění. Stavba bude zařazena do koordinačního harmonogramu 
výkopových prací. 

 Stavba bude povolena a provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), zákonem o pozemních 
komunikacích a prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Žádost o stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné pozemní komunikaci, v souladu 
s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, věznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích"), bude předložena Odboru dopravy Magistrátu města Brna min. 5 měsíců před 
dokončením stavby. 

4.4 Stanovisko, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 
Brno, vydané pod č.j. MMB/0259498/2021 ze dne 29.6.2021 

 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. 
 Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období,  

tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku. 
 Komunikace Valchařská (celá vozovka i chodníky) je v ochranné lhůtě do 6. 11. 2026. 

Komunikace Karlova (vozovka a chodník v úseku Karlova 38 - 80) je v ochranné lhůtě do  
15. 1. 2026. 
Realizací stavby nesmí dojít k narušení nových komunikačních ploch. 

 Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu: 
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VMO Tomkovo náměstí, přel VN, NN, investor EG.D. a.s., realizace 2021; 
VMO Tomkovo nám. - trasa kabelů pro dopravní zařízení, investor Brněnské komunikace a.s., 
realizace 2021; 
Rekonstrukce koordinačních kabelů k Husovickému tunelu, investor Brněnské komunikace a.s., 
realizace 2021; 
Výměna opotřebovaných kolejnic, v dl. 60 m ul. Valchařská - Tomkovo náměstí, investor 
Dopravní podnik města Brna a.s., realizace 2021; 
OP Brno 2010 - Husovice, investor Dial Telecom a.s., realizace 2021; 
Optická trasa SMART Comp. a.s. - sever, investor NetDataComm, s.r.o., realizace 2021; 
Rekonstrukce kanalizace ul. Bratří Mrštíků, investor Brněnské vodárny a kanalizace a.s., 
realizace 2021 - 2022; 
Optická trasa NetDataComm, tunel Husovice, investor NetDataComm, s.r.o., realizace 2022; 
Brno, Baarovo nábřeží, Soběšická, kab.VN, ZBB, investor EG.D. a.s., realizace 2022; 
RKS kabelů Provazníkova, investor Dopravní podnik města Brna a.s., realizace 2022; 
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Dukelská třída, Dačického, investor Brněnské vodárny  
‚a kanalizace a.s., realizace 2024 - 2025; 
Výměna NTL, rekonstrukce STL plynovodu Dukelská třída, investor GasNet, s.r.o., realizace 
2024 - 2025; 

 Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové 
práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného 
prostranství. 

 Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného 
provedení stavby. 

Vodohospodářská infrastruktura 
 Budou respektována vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále BVK) č.j. 011963/2021 ze dne 16.06.2021. 
 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona  

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 

 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich 
uvedené normy. 

 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich 
uvedené normy. 

 Odtok dešťových vod z celkové plochy řešené lokality, vypouštěných do kanalizace veřejnou 
potřebu, nesmí dle Generelu odvodnění města Brna překročit přípustné odtokové množství 
(specifický odtok 10 l/s/ha). 

 Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům  
dle Kanalizačního řádu města Brna. 

Veřejné osvětlení 
 Bude respektováno vyjádření obstaravatele veřejného osvětlení společnosti Technické sítě 

Brno, akciová společnost (dále TSB), zn. TSB/06417/2021 ze dne 24.6.2021. 
 70 nových světelných míst veřejného osvětlení navržených v rámci předložené dokumentace 

bude převzato do vlastnictví SMB a následně předáno k obstarání TSB, za podmínky uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti mezi SMB, TSB a vlastníkem pozemku, pokud vlastníkem 
nebude SMB. 

 Pro účely převzetí navrženého veřejného osvětlení bude toto nové veřejné osvětlení oceněno  
v rozpočtu jako samostatný objekt. 

4.5 Stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany a tvorby životního 
prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0262069/2021/Zah ze dne 11.6.2021 

 Podmínky uvedené ve stanovisku pro stavební řízení č.j. MMB/0174438/2019/Zah ze dne  
25. 9. 2019 zůstávají nadále v platnosti a je nutné je respektovat i při změně stavby  
před dokončením. 
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 Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství  
dle ustanovení § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (předcházení vzniku odpadů, recyklace 
a jiné využití, energetické využití, odstranění). 

 Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí být 
původcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 zákona o odpadech. 

 Závazné stanovisko č.j. MMB/0195869/2019/KROR ze dne 10.05.2019 vydané ve smyslu  
§ 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, ke stavení činnosti 
zůstává nadále v platnosti a jeho podmínky je nutné respektovat. 

4.6 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, 
Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0295554/2021 ze dne 8.6.2021 

 K zajištění ochrany ZPF provede stavebník z celé plochy pozemků dotčených odnětím 
podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF na vlastní náklad skrývku kulturních 
vrstev půdy - ornice a zúrodnění schopných vrstev půdy o mocnosti 0,20 m, v celkovém 
množství 67 m3. 

 Celý objem skryté ornice bude uskladněn po dobu výstavby na oddělené částí pozemku  
p.č. 1004 v k.ú. Husovice. Pozemek je ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Brno - 
Husovice, IČO 18825028, Dukelská třída 49/9, 614 00 Brno. Vlastník pozemku písemně 
zmocnil statutární město Brno k právním jednáním souvisejícím s projednáním dokumentace 
změny stavby: „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytová". 

 Pozemky byly v minulosti dotčeny antropogenní činností. Z tohoto důvodu není vhodná  
k rekultivaci zemědělských pozemků. Po dokončení stavby bude ornice použita pro vegetační 
úpravy, které budou provedeny na nezastavěných a nezpevněných částech pozemku p.č. 1013/3 
v k.ú. Husovice. Pozemek bude sloužit jako budoucí ozeleněná plocha oka křižovatky mezi 
ulicí Dukelskou a sil. I/42, v projektové dokumentaci se jedná o SO 802 terénní úpravy. 
Pozemek je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu  
pro Ředitelství silníc a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 je  
dle KN příslušné hospodařit s daným pozemkem. 

 Podle ust. § 14 odst. 5 zákona vyhlášky 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 
ZPF, vede o činnostech souvisejících se skrývkou oprávněný ze souhlasu k odnětí zemědělské 
půdy ze ZPF protokol, Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření 
či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní 
vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. Stavebník je povinen učinit 
opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho 
vegetační kryt. 

4.7 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, 
oddělení zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0318933/2021  
ze dne 24.6.2021 
 Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových  

nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými 
látkami. 

 V záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál ani nebezpečný odpad. 
 Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu 

povodňových průtoků nebo ledochodů. Vlastník stavby v záplavovém území je vázán 
povinnostmi uvedenými v ust. § 85 vodního zákona, zejména je povinen dbát o statickou 
bezpečnost a celkovou údržbu stavby, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod,  
a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou. Veškerá rizika možných povodňových škod 
nese stavebník, resp. vlastník stavby. 

 Pro stavbu v záplavovém území bude zpracován povodňový plán, který bude schválen 
příslušným povodňovým orgánem ÚMČ Brno-sever a ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany  
a havarijní plán, který bude schválen Odborem VLHZ MMB. 

 Bude respektováno vyjádření správce vodního toku a správce povodí - Povodí Moravy, s.p.,  
ze dne 23. 6. 2021 pod zn. PM-29248/2021/5203/MZ: 

 nadále zůstává v platnosti stanovisko správce vodního toku a správce povodí - Povodí Moravy, 
s.p., ze dne 6. 8. 2019 pod zn. PM-19808/2019/5203/Fi. 
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 Platnost tohoto souhlasu, jako podkladu pro vydání dodatečného stavebního povolení,  
se stanovuje 2 roky, tj. do 30. června 2023. 

4.8 Vyjádření, Úřad městské části města Brna, Brno - sever, Odbor životního prostředí, Bratislavská 70, 
601 47 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MCBSev/020269/21/ŽP/Ned ze dne 21.6.2021 

 Stavebník je povinen dodržovat zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny vc znění pozdějších předpisů. 

 Během realizace stavby bude důsledně dodržována vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně  
v městě Brně. 

 K ochraně zeleně na staveništi bude použito prostředků dle ČSN 83 9061 - zejména ochrana 
kmenů a kořenové zóny 

 Zeleň určenou k likvidaci, včetně jejího ocenění, je nutné projednat v komisi pro povolování 
zásahů do zeleně dle předložené žádosti investora (o kácení žádá vlastník pozemku na kterém 
strom, nebo keř roste) - bude vydáno samostatné rozhodnutí. 

 O vstupy na pozemky městské zeleně zažádat před zahájením realizace akce správce pozemku 
MČ Brno-sever. Přílohou bude podrobný plán zařízení staveniště a příjezdových  
a přístupových cest. 

 Umístit zařízení staveniště (sklad materiálu, stavební buňka, sociální zázemí atd..)  
na nezpevněných plochách je možné jen s písemným souhlasem správce pozemku MČ Brno-
sever. 

 Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození stromů, nebo jeho 
kořenů, je zhotovitel stavebních, nebo výkopových prací povinen zajistit okamžité odborné 
ošetření poškozených stromů, nebo jejich kořenů. 

 Pod stromy nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál. 

 V průběhu stavebních prací provádět taková opatření, aby byla zajištěna ochrana okolí  
před nepříznivými vlivy na ŽP (hlukem, prašností, exhalacemi apod.). 

 Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a předány správci 
pozemku MČ Brno-sever 

4.9 Závazné stanovisko, Úřad městské části města Brna, Brno - sever, Odbor životního prostředí, 
Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MCBSev/022691/21/ŽP/Ned                  
ze dne 29.6.2021 

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

 Pokud ke kácení má dojít během vegetačního období (tj. od 1.4. do 30.9. běžného roku),  
je nutné nechat porost prověřit ornitologem a zápis o kontrole předložit ÚMČ Brno-sever OŽP 
před započetím kácení. Doporučení ornitologa jsou závazná. 

4.10 Závazné stanovisko, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 
4, Brno, vydané pod č.j. KHSJM 29877/2021/BM/HOK ze dne 8.6.2021 

 KHS JmK požaduje provedení zkušebního provozu (příp. uvedení stavby do předčasného 
užívání), během kterého bude po realizaci stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí,  
I/42 Brno VMO - Rokytová" a zavedení běžné organizace dopravy v lokalitě provedeno měření 
hluku z dopravy na pozemních komunikacích dokladující v dotčených chráněných prostorech 
staveb nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  
(dále také jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), pro chráněné venkovní prostory staveb  
a pro denní i noční dobu. 

5. Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. DUCR-18173/21/Os ze dne 15. dubna 2021 zůstávají i nadále 
v platnosti. 

Účastnici řízení: 
- Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390  

a Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 449 92 785, kteří jsou 
zastoupení společností PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00, IČ: 255 64 901 

- Úřad městské části města Brna, Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 449 92 785  
- Úřad městské části města Brna, Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, IČ: 449 92 785 
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- Tělocvičná jednota Sokol Brno - Husovice, Dukelská třída 49/9, Husovice, 61400 Brno, IČ: 188 25 028 
- NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 275 78 925 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, IČ: 659 93 390 
- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 60200 Brno, IČ: 449 92 785 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

2, IČ: 697 97 111 
- Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno, IČ: 255 12 285 
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881 
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno, IČ: 607 330 98 
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ: 463 47 275 
- GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311 
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063 
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 257 88 001 
- Faster CZ spol.s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, IČ: 607 22 266 
- ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00  Praha 9, IČ: 614 59 445 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-

město, Kounicova 24, Brno, IČ: 751 51 499 
- Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 

601 67 Brno IČ: 449 92 785 
- INTRA DATA, a.s., Dukelská třída 39/11, Husovice, 61400 Brno 

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: 659 93 390 a Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 449 92 
785, kteří jsou zastoupeni společností PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00, IČ: 255 64 901, 
podal dne 1. července 2021 žádost o společné povolení změny stavby před jejím dokončením, týkající  
se stavby: „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“ v rozsahu SO 426, SO 427, SO 460, 
SO 461, SO 463 .  Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, vydal závazné stanovisko 
podle §96b stavebního zákona dne 7.6.2021 pod č.j. MMB/0259522/2021/Hus. 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 řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném územním  
a stavebním řízení.  

Jelikož se jedná o záměr posuzovaný podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                        
č. 100/2001 Sb.), je toto řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. navazujícím řízením a současně 
řízením, 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 § 1 odst. 2 písm. a) zákona 
o urychlení výstavby, silnice I/42 je dle Přílohy zákona o urychlení výstavby zařazena mezi silnice I. třídy 
jako stavba dopravní infrastruktury zásadní z hlediska celorepublikových zájmů. Speciální stavební úřad 
poučil účastníky řízení o této skutečnosti v souladu s § 2 odst. 1 téhož zákona. 

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka 
nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

K žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením byly doloženy tyto náležitosti: 

 Plná moc – Ředitelství silnic a dálnic ČR x PK OSSENDORF s.r.o. 
 Plná moc – Statutární město Brno x PK OSSENDORF s.r.o. 
 Souhlas, Úřad městské části města Brna, Brno – Židenice, Odbor výstavby a územního plánování, 

Gajdošova 7, 615 00 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. BZID 03335/19/OVÚP/Bur ze dne  
28. 2. 2019 

 Souhlas, Úřad městské části města Brna, Brno – Sever, odbor stavební, Bratislavská 70, 601 47 Brno,  
IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MCBSev/025761/18 ze dne 25. 6. 2018 
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 Sdělení, Exekutorský úřad Pelhřimov, JUDr. Jana Fojtová, soudní exekutor, Pražská 1156, 393 01 
Pelhřimov, IČ: 710 02 294, vydané pod zn. 049 EX 00318/14-043 ze dne 10. 10. 2014 

 Závazné stanovisko, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, IČ: 660 03 008, vydané 
pod č.j. MD-15974/2021-910/2 ze dne 14. 6. 2021 

 Sdělení, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 001 64 801, vydané 
pod MZP/2021/560/902 ze dne 31. 5. 2021 

 Vyjádření, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3,  
601 82 Brno, IČ: 708 88 337, vydané pod č.j. JMK 5052/2021 ze dne 13. 1. 2021  

 Stanovisko, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3,  
601 82 Brno, IČ: 708 88 337, vydané pod č.j. JMK 165343/2020 ze dne 2. 12. 2020 

 Vyjádření, Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 
Brno, IČ: 708 88 337, vydané pod č.j. JMK 91 751/2021 ze dne 22. 6. 2021  

 Rozhodnutí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3,  
601 82 Brno, IČ: 708 88 337, vydané pod č.j. S-JMK 57020/2018/OŽP/Što ze dne 5. 6. 2018 

 Žádost o ověřovací stanovisko podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.  
 Stanovisko, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 

vydané pod JMK 79979/2021 ze dne 24. 6. 2021 
 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 

Brno, vydané pod MMB/0259522/2021/Hus ze dne 7.6.2021  
 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané  

pod MMB/0259512/2021 ze dne 3. 6. 2021 
 Stanovisko, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno, 

vydané pod č.j. MMB/0259498/2021 ze dne 29. 6. 2021 
 Stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany a tvorby životního 

prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0262069/2021/Zah ze dne 11. 6. 2021 
 Souhlasné závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Referát ochrany 

ovzduší, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0195869/2019/KROR ze dne 10. 5. 2019  
 Stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany a tvorby životního 

prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0174438/2019/Zah ze dne 25. 9. 2019  
 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova  67, 601 67 Brno, 

vydané pod č.j. MMB/0150199/2016/folt ze dne 14. 4. 2016  
 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 

a hydrogeologie,  Kounicova  67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0396112/2019/Rezh ze dne  
23. 9. 2019  

 Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 
601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/327155/2021 ze dne 23.6.2021  

 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, 
Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0295554/2021 ze dne 8. 6. 2021 

 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení 
zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydané pod č.j. MMB/0318933/2021 ze dne 24. 6. 2021 

 Závazné stanovisko, Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí, 601 67 Brno, 
vydané pod č.j. MMB/0310225/2021/SZ/zs ze dne 17. 6. 2021 

 Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, vydané  
pod č.j. MMB/0336953/2021 ze dne 24. 6. 2021 

 Vyjádření, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, vydané  
pod č.j. MMB/0259530/2021 ze dne 10. 6. 2021 

 Úřad městské části města Brna, Brno - sever, Starosta, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 449 92 785, 
vydané pod č.j. MCBSev/020153/21VED/MAL ze dne 16. 6. 2021 

 Výpis z usnesení, Rada městské části Brno – sever, ze dne 9. 6. 2021 
 Sdělení, Úřad městské části města Brna, Brno - sever, Odbor stavební, Oddělení dopravy, inženýrských 

sítí a vodního hospodářství, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 449 92 785, vydané  
pod č.j. MCBSev/025149/21 ze dne 24.6.2021 

 Vyjádření, Úřad městské části města Brna, Brno - sever, Odbor životního prostředí, Bratislavská 70,  
601 47 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MCBSev/020269/21/ŽP/Ned ze dne 21. 6. 2021  
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 Závazné stanovisko, Úřad městské části města Brna, Brno - sever, Odbor životního prostředí, Bratislavská 
70, 601 47 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MCBSev/022691/21/ŽP/Ned ze dne 29. 6. 2021 

 Stanovisko, Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK Specializované pracoviště dopravního 
inženýrství Brno-město, Kounicova 24, Brno, vydané pod č.j. KRPB-87167-3/ČJ-021-0602DI-NEP  
ze dne 28. 6. 2021 

 Závazné stanovisko, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 
Brno, vydané pod č.j. KHSJM 29877/2021/BM/HOK ze dne 8. 6. 2021 

 Závazné stanovisko, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 
Brno, vydané pod č.j. KHSJM 40447/2019/BM/HOK ze dne 8. 8. 2019  

 Závazné stanovisko, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, Štefánikova 32, 
602 00 Brno, vydané pod č.j. HSBM-2573-2/2021 ze dne 22. 6. 2021  

 Závazné stanovisko, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno, vydané 
pod č.j. HSBM-6-44-1/1-OPST-2016 ze dne 6. 4. 2016 

 Koordinované vyjádření, Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4,  
IČ: 65993390, vydané pod č.j. RSD-324951/2021 ze dne 4.6.2021  

 Koordinované vyjádření, Ředitelství silnic a dálnic, závod Brno, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4,  
IČ: 65993390, vydané pod č.j. 11P/17.7./19-22200 ze dne 22. 7. 2019 

 Vyjádření, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881, vydané  
pod č.j. 10618/2021/5040 ze dne 24.6.2021 

 Stanovisko, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881, vydané  
pod č.j. 11612/2019/5040 ze dne 9. 9. 2019 

 Stanovisko, Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, vydané  
pod č.j. DUCR-36806/21/Os ze dne 29.6.2021 

 Vyjádření, Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno, IČ:, vydané  
pod č.j. BKOM/12296/2021 ze dne 1. 7. 2021 

 Souhlasné stanovisko, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno,  
IČ: 463 47 275, vydané pod č.j. 011963/2021 ze dne 16. 6. 2021 

 Souhlasné stanovisko, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, vydané  
pod č.j. 722/009954/2019/Ešk/Šk ze dne 17.5.2019 

 Souhlasné stanovisko, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, vydané  
pod č.j. 220/08772/2019/Mče ze dne 30.4.2019 

 Souhlasné stanovisko, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, vydané  
pod 310/010943/2019/Kje ze dne 29.5.2019 

 Stanovisko, Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, vydané  
pod č.j. PM-29248/2021/5203/MZ ze dne 23. 6. 2021 

 Stanovisko, Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, vydané  
pod č.j. PM-19808/2019/5203/Fi ze dne 6. 8. 2019 

 Vyjádření, ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00  Praha 9, IČ: 614 59 445, vydané  
pod č.j. 1202110399 ze dne 28. 5. 2021 

 Vyjádření, Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno, IČ: 255 12 285, vydané  
pod č.j. TSB/06417/2021 ze dne 24.6.2021 

 Vyjádření CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063, vydané  
pod č.j. 670216/21 ze dne 25. 5. 2021  

 Vyjádření, Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 281 75 492 vydané  
pod č.j. BM908533 ze dne 31. 5. 2021 

 Vyjádření, Faster CZ spol.s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, IČ: 607 22  266, vydané ze dne 2. 6. 2021  
 Vyjádření, Faster CZ spol.s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, IČ: 607 22  266, vydané ze dne 24. 6. 2021 
 Vyjádření, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, vydané  

pod č.j. B6941-26118023 ze dne 26. 5. 2021 
 Vyjádření, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, vydané  

pod č.j. M18656 ze dne 23. 6. 2021  
 Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 49 681, vydané 

pod č.j. E27290/21 ze dne 21. 5. 2021  
 Vyjádření, Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 257 88 001, vydané 

pod zn. 210521 - 1856297177 ze dne 31. 5. 2021 
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 Stanovisko, GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, vydané 
pod zn. 5002386524 ze dne 15. 6. 2021 

 Stanovisko GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, vydané  
pod zn. 5001977178 ze dne 4. 9. 2019  

 Stanovisko GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, vydané  
pod zn. 5001963330 ze dne 2. 8. 2019 

 Souhlasné závazné stanovisko, Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva 
obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, 
Brno, vydané pod č.j. 113775/2021-1150- OÚZ-BR ze dne 11.6.2021 

 Vyjádření, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor správy majetku, Oddělení 
správy nemovitého majetku, 611 32 Brno, vydané pod č.j. KRPB-1305-228/ČJ-2021-0600MN-MAT 
ze dne 3.6.2021 

 Stanovisko, TJ. SOKOL, Brno – Husovice, Dukelská 9, 614 00 Brno, vydané ze dne 10.6.2021 
 Projektová dokumentace, vypracovaná společností SUDOP Brno, spol. s r.o. a ověřená Ing. Petrem 

Kortyšem. 

Drážní úřad po přezkoumání podané žádosti a výše předložených dokladů dospěl k názoru, že podaná 
žádost obsahuje předepsané náležitosti a oznámením řízení ke změně stavby před jejím dokončením ze dne 
4. srpna 2021 pod č.j. DUCR-43024/21/Hn oznámil účastníkům řízení, kteří mu byli známi, a dotčeným 
orgánům zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném územním  
a stavebním řízení o záměru posuzovaném podle zákona č. 100/2001 Sb., na který bylo dle zákona  
č. 100/2001 Sb. vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí závazné 
stanovisko k ověření posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko 
KÚJMK“). Toto závazné stanovisko bylo vydáno dne 2. února 2018 pod č.j. JMK 19857/2018. Společné 
řízení  
o povolení změny stavby před jejím dokončením bylo tedy vedeno jako navazující řízení ve smyslu  
§ 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. 

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

Jelikož Drážnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, Drážní úřad upustil podle § 94m 
odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.  

Účastníci řízení a veřejnost mohli uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 30 dnů  
od vyvěšení oznámení na úřední desce. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány. 
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Drážního úřadu a dále  na úřední 
desce: Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, Úřadu městské části města Brna, Brno 
– Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno a na Úřadu městské části města Brna, Brno – sever, Bratislavská 70, 
601 47 Brno. Rozhodující pro běh lhůt bylo vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení, dotčeným orgánům i veřejnosti uvedené                           
v ustanovení § 3 písm. h) ZPVŽP nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to na adrese Drážní 
úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00  Olomouc. 

Ve stanovené lhůtě bylo Drážnímu úřadu doručeno závazné stanovisko k ověření posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, č.j. JMK 119773/2021 ze dne 11. srpna 2021. Drážní úřad v této lhůtě 
neobdržel žádné námitky ani připomínky účastníků řízení.  

Drážní úřad současně v oznámení o zahájení řízení společného územního a stavebního řízení 
účastníkům řízení sdělil, že ke dni 7. září 2021 bude mít shromážděny všechny podklady pro vydání 
rozhodnutí. Drážní úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníků řízení možnost vyjádřit  
se k podkladům rozhodnutí, k čemuž jim stanovil lhůtu 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Účastníci 
řízení se s těmito podklady mohli seznámit a nahlížet do nich u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní 
odbor Olomouc, na adrese Nerudova 1, Olomouc. Této možnosti žádný z účastníků ve stanovené lhůtě 
nevyužil. 

K záměru stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“ bylo vydáno Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí závazné stanovisko k ověření posouzení vlivů 
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provedení záměru na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko KÚJMK“). Toto závazné stanovisko 
bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3,           
601 82 Brno, dne 11. srpna 2021 pod č.j. JMK 119773/2021. V závazném stanovisku krajský úřad 
konstatoval, že veškeré podmínky uložené ve stanovisku EIA ze dne 2. února 2018 pod č.j. JMK 19857/2018 
jsou proveditelné a citované stanovisko EIA zůstává v platnosti v plném rozsahu.  

Společné řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením bylo tedy vedeno jako navazující 
řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. 

Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovanými zvláštními předpisy. Do podmínek rozhodnutí zahrnul pouze ty podmínky, které se týkají 
tímto rozhodnutím povolované části stavby, a které jsou nad rámec podmínek stanovených v již vydaném 
rozhodnutí pro stavbu „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“ č.j. DUCR-18173/21/Os 
ze dne 15.dubna 2021 s nabytím právní moci dne 19. května 2021.  

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto rozhodnutí a na která toto rozhodnutí 
navazují, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat. Tímto rozhodnutím se nemění 
platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštním předpisů, na tímto 
rozhodnutím povolovanou stavbu. 

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo 
z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

 Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona: 

Účastníkem řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona je stavebník, dále podle § 94k písm. b) 
stavebního zákona – obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn a podle § 94k písm. c), d) 
stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, a vlastník pozemku,  
na kterém má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku. (Poznámka: Účastníci řízení podle § 94k písm. a), b), c) a d) stavebního zákona jsou 
uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí).  

Účastníkem řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona je - osoba, jejíž právo nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno:  
 pozemky v k. ú. Husovice – parc. č. 918 (součástí je stavba č.p. 141), 960/1, 960/3, 960/5, 960/6, 960/7, 

961/1, 966/3, 966/9, 975 (součástí je stavba č.p. 658), 976, 977 (součástí je stavba č.p. 644), 978 (součástí 
je stavba č.p. 642), 979, 980 (součástí je stavba č.p. 639), 981 (součástí je stavba č.p. 636), 982 (součástí 
je stavba č.p. 655), 984 (součástí je stavba č.p. 631), 986 (součástí je stavba č.p. 630), 987 (součástí je 
stavba č.p. 479), 988 (součástí je stavba č.p. 478), 989 (součástí je stavba č.p. 450), 990 (součástí je 
stavba č.p. 328), 991 (součástí je stavba č.p. 327), 992 (součástí je stavba č.p. 321), 993 (součástí je 
stavba č.p. 320), 994 (součástí je stavba č.p. 315), 1001 (součástí je stavba č.p. 40), 1002 (součástí je 
stavba č.p. 39), 1003, 1005/3, 1005/5, 1008/2, 1013/4, 1013/5, 1013/6, 1013/9, 1013/10, 1013/11, 1059/4, 
1488/4, 1488/5, 1488/6, 1488/7, 1505/2, 1511/3, 1513/1, 1514/1, 1514/5, 1514/7, 1514/8, 1514/10, 
1514/11, 1514/12, 1780/1, 1780/3, 1780/5, 1780/7, 1780/8, 1790/14, 1790/28, 1790/43, 1790/44, 2548, 
2549/2, 2550, 2558, 2565, 2572, 2576, 2579, 2585, 2593/2, 2593/3, 2593/13, 2593/14, 2593/15, 2593/16, 
2593/20, 2593/23, 2593/26, 2593/38, 2593/39, 2593/40, 2593/46, 2593/55, 2593/58, 2593/59, 2594/34, 
2595/2, 2618/17, 2618/18, 2618/19, 2618/20, 2618/23, 2618/24, 2618/37, 2618/39, 2618/40, 2618/45, 
2618/67, 2618/68, 2618/69, 2618/70, 2618/71 a 2618/76 

 pozemky v k. ú. Maloměřice parc. č. 1281/1, 1283/3, 1283/7, 1658/2, 1659, 1660/2, 2591/5, 2591/8  
a 2591/13  

Drážní úřad usoudil, že další vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků a staveb  
ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem  
na poměrně velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či jiných 
práv jejich vlastníků a dalších osob (přičemž Drážní úřad zohlednil i další nemovitosti než jen nemovitosti 
bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od povolované stavby a dále 
nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení 
nad tento rámec. 

Požadavek na doložení souhlasu k provedení změny stavebního záměru podle § 184a stavebního 
zákona k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením ve společném řízení Drážní úřad vyhodnotil tak,  
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že stavba „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“, jejíž součástí jsou výše uvedené 
objekty dráhy (podmíněná stavba), je podle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), stavbou veřejně prospěšnou  
a dále 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. Pro stavby stavebních objektů popř. jejich změnu polovaných tímto  
rozhodnutím tedy speciální stavební úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat (podle § 110 odst. 2 písm. 
a) stavebního zákona) pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku 
nebo stavby v souladu § 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“.  

Drážní úřad vydává toto rozhodnutí na základě kladného výsledku řízení o změně stavby  
ve společném územním a stavebním řízení podle § 94n odst. 1 stavebního zákona s přihlédnutím  
k § 118 odst. 2 stavebního zákona. Po provedeném společném územním a stavebním řízení dospěl k závěru, 
že předmětnou stavbou nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva  
a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože v průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly 
shledány důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, rozhodl speciální stavební úřad tak,  
jak je uvedeno ve výroku. 

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, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.  

  
„otisk úředního razítka“  Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc  
 

Informace pro stavebníky: 
 Realizace uvedeného rozsahu změny stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude 

právní moci. 
 Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bodu 5 
bankovním převodem ve výši 1000 Kč. 

 Povolení o změně stavby pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Povolení o změně stavby 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. 

 Změna stavby 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 stavebníky (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 
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Toto rozhodnutí musí být v souladu s § 144 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 

a elektronické úřední desce Drážního úřadu a na úřední desce: Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 
3, 601 67 Brno, Úřadu městské části města Brna, Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno a na Úřadu 
městské části města Brna, Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno. Rozhodující pro běh lhůt 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  
 Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno,  
 Úřad městské části města Brna, Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno,  
 Úřad městské části města Brna, Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, úřední deska  
 
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!  
 

Obdrží: 
Účastníci řízení 
 podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník, jednotlivě: 

- 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, kteří jsou zastoupení společností PK 
OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00 

 
 podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn, 

jednotlivě:   
- Úřad městské části města Brna, Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno 
- Úřad městské části města Brna, Brno – Židenice, Odbor výstavby a územního plánování, Gajdošova 

7, 615 00 Brno 
 
 podle § 94k písm. c), d) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být požadovaný stavební záměr 

uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 
stavebníkem, a vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, veřejnou vyhláškou (v souladu s § 2 odst. 5 
zákona o urychlení výstavby):  
- Tělocvičná jednota Sokol Brno - Husovice, Dukelská třída 49/9, Husovice, 61400 Brno 
- NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 60200 Brno 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2  
- Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 822/5, 602 00 Brno 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  

razítko   
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- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 603 00 Brno 
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno 
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno 
- GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
- Faster CZ spol.s r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno 
- ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00  Praha 9 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-

město, Kounicova 24, Brno 
- Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Majetkový odbor, Malinovského 

náměstí 3, 601 67 Brno 
- INTRA DATA, a.s., Dukelská třída 39/11, Husovice, 61400 Brno 

 
 podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno a veřejnost - veřejnou vyhláškou  
 

Dotčené orgány – jednotlivě: 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
 Magistrát města Brna, OÚPaR, OD, OI, OŽP, OVaLHaZ, OPP,OSM, Kounicova 67, 601 67 Brno 
 Úřad městské části města Brna, Brno - sever, Starosta a OŽP, Bratislavská 70, 601 47 Brno 
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, Štefánikova 32, 602 00 Brno 

 
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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