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

Sp. zn.: MO-SDO0054/21-17/Nv V Olomouci dne 4. října 2021 
Č. j.: DUCR-56006/21/Nv Telefon: +420 972 741 315 (linka221) 
Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing. E-mail: nevrla@ducr.cz 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

V Y R O Z U M Ě N Í  
o  p o d a n é m  o d v o l á n í  a  v ý z v a  k  v y j á d ř e n í  

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 zákona odst. 1 písm. b) č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ve spojení se zákonem 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZPVŽP“), vydal dne 23. srpna 2021 rozhodnutí – stavební povolení č.j.: DUCR-
44395/21/Nv pro stavbu dráhy: 

      
“D á l n i c e  D 1 ,  s t a v b a  0 1 3 6  Ř í k o v i c e - P ř e r o v “ 

Stavba je členěna na: 
650 - Prodloužení koleje vlečky Precheza 
654 - Říkovice - Přerov, ZOK montáž, úprava. 
655 - Říkovice - Přerov, DK ČD úprava 
657 - Řikovice - Přerov, obcházecí kabelové vedení 
658 - Říkovice - Přerov, trolejové vedení, úprava 
659 - Říkovice - Přerov, ZOK zavěšení, úprava 
660 - Říkovice - Přerov, napájecí vedení, úprava 
661 - Říkovice - Přerov, ukolejnění, úprava 
677 - Přerov - Věžky, přeložka kabelů zab. zař.  
678 - Přerov - Věžky, sdělovací kabely, úprava  
679 - Přerov - Věžky, obcházecí kabelové vedení  
680 - Přerov - Věžky, trolejové vedení, úprava  
681 - Přerov - Věžky, ukolejnění, úprava 
688 - Dluhonice, obcházecí vedení 

 

Stavebník:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, IČO:65993390 

Zástupce stavebníka:  
Dopravoprojekt Brno a.s.,  Kounicova 271/13,  60200 Brno, IČO:46347488 
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Umístění stavby: 
v k.ú. Přerov, obec Přerov, okres Přerov: 
na pozemcích parc.č. 7108/167 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 7108/173 (ostat.plocha, jiná 
plocha), parc. č. 7108/174 (ostat.plocha, jiná plocha), parc. č. 7108/175 (ostat.plocha, jiná plocha), 
parc. č. 7108/177 (ostat.plocha, jiná plocha). 
 
v k.ú. Horní Moštěnice, obec Horní Moštěnice, okres Přerov: 
na pozemcích parc. č. st. 251 (zast. Plocha a nádvoří, součástí je stavba Horní Moštěnice č.p. 168, 
rod.dům), parc. č. 1111/4 (ostat.plocha, dráha), parc. č. 1111/5 (ostat.plocha, dráha), parc. č. 
1111/12 (ostat.plocha, dráha), parc. č. 1534/8 (ostat.plocha, jiná plocha), parc. č. 1534/23 
(ostat.plocha, jiná plocha), parc. č. 1534/24 (ostat.plocha, jiná plocha),  
 
v k.ú. Říkovice u Přerova, obec Říkovice, okres Přerov: 
na pozemku parc. č. 1330 (ostat.plocha, dráha), 
 
v k.ú. Lověšice u Přerova, obec Přerov, okres Přerov: 
na pozemcích parc. č. 367/1 (trvalý travní porost), parc. č. 367/5 (trvalý travní porost), parc. č. 
367/14 (trvalý travní porost), parc. č. 367/15 (trvalý travní porost), parc. č. 386/14 (orná půda), 
parc. č. 386/15 (orná půda), parc. č. 386/17 (orná půda), parc. č. 474/2 (ostat.plocha, ostatní 
komunikace), parc. č. 486 (ostat.plocha, ostatní komunikace.), parc. č. 491/1 (ostat.plocha, ostatní 
komunikace), parc. č. 520/1 ostat.plocha, ostatní komunikace), parc. č. 520/2 (ostat.plocha, ostatní 
komunikace), parc. č. 520/3 (ostat.plocha, ostatní komunikace),parc. č. 549/1 (ostat.plocha, ostatní 
komunikace), parc. č. 549/2 (ostat.plocha, ostatní komunikace), parc. č. 549/13 (ostat.plocha, 
ostatní komunikace), parc. č. 549/14 (orná půda), parc. č. 549/24 (travní p.), parc. č. 549/25 (orná 
půda), parc. č. 549/28 (trvalý travní porost), parc. č. 549/33 (ostat.plocha, ostatní komunikace) 
 
v k.ú. Bochoř, obec Bochoř, okres Přerov: 
na pozemku parc. č. 1649/1 (orná půda) 
 
v k.ú. Dluhonice, obec Přerov, okres Přerov: 
na pozemcích parc.č. 1014/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 1084/4 (trvalý travní 
porost), parc.č. 1103/1 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 1355 (ostatní plocha, ostatní komunikace). 
 
 

Dne 27. září 2021 byla prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem 
doručena na Drážní úřad přihláška subjektu Děti Země – Klub pro udržitelnou dopravu, Cejl 
866/50a, 602 00 Brno, IČ. 670 10 041 do stavebního řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“) a odvolání proti vydání rozhodnutí – stavebnímu povolení 
č.j. DUCR-44395/21/Nv ze dne 23. srpna 2021 pro výše uvedenou stavbu. 

Úplné znění výše uvedeného odvolání tvoří přílohu tohoto vyrozumění. 

 

Drážní úřad  v souladu s § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto vyrozumívá účastníky řízení o podaném 
odvolání a vyzývá účastníky řízení, aby se k podanému odvolání vyjádřily ve lhůtě 
 od 21. října 2021 do 27. října 2021.  

V této lhůtě mohou účastníci řízení též nahlédnout do spisu u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc a to v pondělí až čtvrtek od 
8:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek od 7:30 hodin do 12:30 hodin.  
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Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem objednat s oprávněnou úřední osobou. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání 
písemnou plnou moc. 

 
  

 Ing. Jarmila Wagnerová  
ředitelka územního odboru Olomouc 

 
Příloha: 

 Odvolání Děti Země – klub za udržitelnou dopravu ze dne 27. září 2021 

 

Toto vyrozumění 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 vyrozumění se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Magistrát města Přerova, odbor stavebního řádu a životního prostředí,  Bratrská 709/34,  

75011 Přerov 
 Obecní úřad Říkovice,  Říkovice 68/,  75118 Říkovice 
 Obecní úřad Horní Moštěnice,  Dr. A. Stojana 120/41,  75117 Horní Moštěnice 
 Obecní úřad Bochoř,  Náves 202/41,  75108 Bochoř, IČO:00301051 
(ve smyslu § 25 odst. 3 správního řádu s žádostí o bezodkladné vyvěšení na její úřední desce na 
dobu 15 dnů a její vrácení s vyznačeným dnem vyvěšení a sejmutí zpět Drážnímu úřadu) 
 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
Toto vyrozumění se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, v platném znění, následovně 
Jednotlivě: 
podle § 109 písm. a) stavebního zákona – žadatel (jednotlivě): 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, 

IČO:65993390 v zastoupení Dopravoprojekt Brno a.s.,  Kounicova 271/13,  60200 Brno, 
IČO:46347488 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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Obci, na jejichž území mí být záměr uskutečněn (doručenkou): 
 Statutární město Přerov,  Bratrská 709/34,  75011 Přerov, IČO:00301825 
 Obec Říkovice,    68/,  75118 Říkovice, IČO:00636568 
 Obec Horní Moštěnice ,  Dr. A. Stojana 120/41,  75117 Horní Moštěnice, IČO:00301264 
 Obec Bochoř,  Náves 202/41,  75108 Bochoř, IČO:00301051 
 
Veřejnou vyhláškou – vyvěšením na úřední desce správního Drážního úřadu jako orgánu, který 
písemnost doručuje (včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) Zveřejnění na 
www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude umístěno na elektronické úřední 
desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úředních deskách: 
 Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  Bratrská 709/34,  

75011 Přerov 
 Obecní úřad Říkovice,  Říkovice 68/,  75118 Říkovice 
 Obecní úřad Horní Moštěnice,  Dr. A. Stojana 120/41,  75117 Horní Moštěnice 
 Obecní úřad Bochoř,  Náves 202/41,  75108 Bochoř, IČO:00301051 
Účastníkům řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona: 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO:70994234 

organizační jednotka Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,  
Nerudova /1,  77258 Olomouc, IČO:70994234 

 PRECHEZA a.s.,  Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24,  75002 Přerov, IČO:26872307 
 Statutární město Přerov,  Bratrská 709/34,  75011 Přerov, IČO:00301825 
 Rail Cargo, Operator - CSKD s.r.o.,  Žerotínova 1132/34,  13000 Praha 3, IČO:45273081 
 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČO:70994226 adresa 

pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno,  Kounicova 688/26,  
61143 Brno, IČO:70994226 

 CHROMEČKOVÁ HELENA, Pavlovice u Přerova 69/, 75111 Pavlovice u Přerova 
 KAVKOVÁ RADMILA, Voskovcova 722/6, 77900 Olomouc 
 ROZKOŠNÝ JIŘÍ, Náves 24/15, 75002 Bochoř 
 ZICH JOSEF, Mírová 70/13, 75002 Přerov 
 HOFSCHNEIDER MIROSLAV, Bc., Mlýnská 523/, 79817 Smržice 
 PATSCH KRYSTYNA JANINA, Hraběšice 68/, 78815 Hraběšice 
 HYNKOVÁ LIBUŠE, Dvořákova 2655/37, 75002 Přerov 
 JANKŮ JIŘÍ, Bohuslava Němce 2703/15, 75002 Přerov 
Vlastníci technické a dopravní infrastruktury: 
 Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11/,  60175 Brno, IČO:70890013 
 Obec Horní Moštěnice ,  Dr. A. Stojana 120/41,  75117 Horní Moštěnice, IČO:00301264 
 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,  Šířava 483/21,  75002 Přerov, IČO:47674521 
 ČEPS, a.s.,  Elektrárenská 774/2,  10152 Praha 10, IČO:25702556 
 NET4GAS, s.r.o.,  Na Hřebenech II 1718/8,  14021 Praha 4, info@net4gas.cz, IČO:27260364 
 Obec Bochoř,  Náves 202/41,  75108 Bochoř, IČO:00301051 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Teplická 874/8,  40502 Děčín, IČO:24729035 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČO:61459445 
 itself s.r.o.,  Pálavské náměstí 4343/11,  62800 Brno, IČO:18826016 
 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČO:64949681 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČO:04084063 
 GasNet, s.r.o.,  Klíšská 940/,  40117 Ústí nad Labem, IČO:27295567 
 Obec Říkovice,    68/,  75118 Říkovice, IČO:00636568 
vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv 
odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a mohou-li být jejich vlastnická a jiná 
věcná práva prováděním stavby přímo dotčena: 



 

5 / 5 

v k.ú. Přerov, obec Přerov, okres Přerov: 
pozemky parc.č. 7106/72 (ostatní plocha),  parc.č. 7106/75 (ostatní plocha),parc.č. 7106/76 (ostatní 
plocha)  parc.č. 7106/84 (ostatní plocha), parc.č. 7106/85 (ostatní plocha),  parc.č.7106/98 (ostatní 
plocha),  parc. č. 7108/2 (zast. pl.), parc. č. 7108/170 (ostat.pl.), parc. č. 7108/172 (ostat.pl.), parc.č. 
7106/101 (ostat.pl.) 
v k.ú. Horní Moštěnice, obec Horní Moštěnice, okres Přerov: 
pozemky na pozemcích parc. č. 1111/7 (ostat.pl.), parc. č. 1111/8 (ostat.pl.), parc. č. 1111/9 
(ostat.pl.), parc. č. 1111/10 (ostat.pl.), parc. č. 1111/11 (ostat.pl.), parc. č. 1117/1 (ostat.pl.), parc. č. 
1166/1 (ostat.plocha), parc. č. 1166/3 (ostat.pl.), parc. č. 1166/4 (ostat.pl.), parc. č. 1174/50 (orná 
půda), parc. č. 1463/3 (vodní pl.), parc. č. 1492/1 (vodní pl.), parc. č. 1501/3 (vodní pl.), parc. č. 
1508/1 (vodní pl.), parc. č. 1535/23 (ostat.pl.), parc. č. 1558/22 (ostat.pl.), parc. č. 1558/23 
(ostat.pl.), parc. č. 1558/24 (ostat.pl.), parc. č. 1558/35 (vodní pl.). 
v k.ú. Dluhonice, obec Přerov, okres Přerov: 
pozemky parc. č. 1354 (ostat.pl.), parc.č. 1014/1 (ostat.pl.), parc.č. 1084/3 (trvalý travní porost), 
parc.č. 1084/2 (trvalý travní porost), parc.č. 197 (zahrada). 

Na vědomí: 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno,  Šumavská 33/,  65609 Brno, IČO:65993390 
Spis 
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