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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC 
sekce infrastruktury 

Sp. zn.: MO-SDO0280/22-14/Vb V Olomouci dne 22. února 2023 
Č. j.: DUCR-11076/23/Vb Telefon: +420 972 741 315 (linka 333) 
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. E-mail: vlachova@ducr.cz 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T 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 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

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 (liniový zákon), v platném 
znění ( dále jen „liniový zákon“) 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 

      
“R e k o n s t r u k c e  ž s t .  B r n o  –  K r á l o v o  P o l e “ 

Stavebník:  
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO:70994234 

Stavba je členěna na: 
PS 01-28-01 Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ pro 1TK  
                    Část A Úprava SZZ  
                    Část B Úprava AVV  
PS 03-28-01 Žst. Brno-Královo Pole, staniční zabezpečovací zařízení  
                    Část A Definitivní SZZ  
                    Část B Provizorní SZZ  
PS 05-28-01 Žst.Kuřim, navázání TZZ na SZZ  
                    Část A Rekonstrukce SZZ  
                    Část B Provizorní SZZ  
                    Část C Úprava AVV  
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení  
PS 02-28-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, TZZ  
                   Část A Úprava TZZ pro 1TK  
                   Část B Provizorní TZZ  
                   Část C Úprava AVV  
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PS 04-28-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, traťové zabezpečovací zařízení  
                    Část A Definitivní TZZ  
                    Část B Provizorní TZZ  
                    Část C Úprava AVV  
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení  
D.1.2.1 Místní kabelizace  
PS 03-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, MK  
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení  
PS 02-14-02 zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění  
PS 03-14-10 žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění  
PS 04-14-06 zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění 
PS 04-14-07 zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění  
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení  
PS 03-14-06 žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění  
PS 95-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění  
D.1.2.4 Elektronická požární a zabezpečovací signalizace  
PS 03-14-08 žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP  
PS 03-14-09 žst. Brno - Kr. Pole, ASHS  
PS 04-14-04 zast. Brno Řečkovice, EZS  
PS 04-14-05 zast. Česká, EZS  
D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel  
PS 02-14-01 t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC  
PS 03-14-02 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC  
PS 03-14-03 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK ČD-T  
PS 04-14-01 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek  
PS 04-14-02 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC  
PS 04-14-03 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK  
D.1.2.7 Informační systém pro cestující  
PS 03-14-11 žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení  
D.1.2.8 Traťové radiové spojení  
PS 03-14-13 žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava  
PS 03-14-14 žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění  
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení  
PS 03-14-05 žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava  
PS 03-14-07 žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení  
PS 03-14-12 žst. Brno - Kr. Pole, kamerový systém  
PS 03-14-15 žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC  
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT  
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)  
PS 02-05-01 T.ú. Brno -Maloměřice - Brno - Královo Pole, SpS Brno - Husovice, zařízení DŘT  
PS 03-05-01 Žst. Brno-Královo Pole, zařízení DŘT  
PS 95-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému  
D.1.3.5 Technologie trafostaničních stanic vn/nn  
PS 03-13-01 Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV  
PS 03-13-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ  
D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 75Hz pro napájení zab.zař.  
PS 03-08-01 Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV  
PS 95-08-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz  
D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu  
PS 03-07-01 Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn  
D.1.3.9 Dálková diagnostika železniční infrastruktury  
PS 03-05-03 Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení  
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D.1.4 Ostatní technologická zařízení  
D.1.4.1 Osobní výtahy, eskalátory  
PS 03-40-01 Žst. Brno-Královo Pole, technologie výtahů a eskalátorů  
D.2.1.1 Železniční svršek  
SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek  
SO 03-17-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek  
SO 03-17-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s.  
SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek  
D.2.1.2 Železniční spodek  
SO 02-16-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek  
SO 03-16-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek 
SO 04-16-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek  
SO 04-16-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900  
D.2.1.3 Nástupiště  
SO 02-16-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, rekonstrukce nástupiště u k.č.1 v zast.  
                      Brno-Lesná  
SO 03-16-02 Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště  
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi  
SO 02-19-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070  
SO 02-19-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu  
SO 02-19-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388  
SO 02-19-06 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453  
SO 02-19-40 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177  
SO 02-19-11 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova  
SO 02-19-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678  
SO 02-19-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880  
SO 02-19-18 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072  
SO 02-19-22 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686  
SO 02-19-30 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na  
                      Kociánku  
SO 03-19-01 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 6,866  
SO 03-19-02 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366  
SO 03-19-03 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod  
SO 03-19-04 Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165 **  
SO 03-19-05 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196  
SO 03-19-06 Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9  
SO 03-19-41 Žst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800  
SO 03-19-42 Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650  
SO 03-19-61 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675  
SO 03-19-62 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384  
SO 03-19-63 Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366  
SO 04-19-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí  
SO 04-19-05 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova  
SO 04-19-41 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547  
SO 04-19-09 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180  
SO 04-19-10 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887  
SO 04-19-63 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887  
SO 04-19-11 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085  
SO 04-19-12 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411  
SO 04-19-13 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235  
SO 04-19-14 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080  
SO 04-19-16 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487  
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SO 04-19-17 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837  
SO 04-19-40 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700  
SO 04-19-61 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835  
SO 04-19-62 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860  
SO 90-19-61 T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých  
stavbách  
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty  
D.2.1.5.1 Přeložky a ochrany sdělovacích zařízení  
SO 02-10-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole,  
                      přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 
SO 02-10-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole,  
                      přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T  
SO 02-10-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, *  
                      přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organizací  
SO 03-14-01 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC  
SO 03-14-02 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T  
SO 03-14-03 Žst. Brno - Královo Pole, *  
přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organizací  
SO 04-14-01 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC  
SO 04-14-02 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-T  
SO 04-14-03 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, *  
přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organizací  
D.2.1.5.2 Přeložky a ochrany silnoproudých zařízení mimodrážních  
SO 02-06-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, *  
                      zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn KORDIS JMK  
SO 02-12-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložka kabelů vn E.ON v km 3,017 *  
SO 02-12-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988 *  
SO 03-06-41 Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení *  
D.2.1.6 Potrubní vedení  
SO 02-22-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody ***  
SO 02-27-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace ***  
SO 03-22-01 Žst. Brno-Královo Pole, vodovody  
SO 03-27-01 Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace **  
SO 04-22-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody ***  
SO 04-27-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace ***  
D.2.1.7 Pozemní komunikace  
SO 03-18-01 Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky  
SO 03-18-01.1 Část A - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky  
SO 03-15-01.2 Část B - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB  
SO 03-18-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366 **  
SO 03-18-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10  
D.2.1.8 Kabelovody, kolektory  
SO 03-15-05 Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod  
D.2.1.9 Protihlukové objekty  
SO 02-33-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření  
SO 03-33-01 Žst. Brno Královo Pole, protihluková opatření  
SO 04-33-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření  
D.2.2 Pozemní stavební objekty  
D.2.2.1 Pozemní objekty budov  
SO 03-15-02 Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova  
SO 04-15-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek  
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SO 04-15-01.1 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek –  
                        samostatné řízení  
SO 04-15-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast.Česká-technologický domek  
SO 05-15-01 Žst. Kuřim, úprava místností technologie SZZ  
D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích  
SO 03-15-03 Žst. Brno-Královo Pole, zastřešení nástupišť  
SO 03-15-04 Žst. Brno-Královo Pole, zastřešení výstupu z podchodu  
D.2.2.3 Individuální protihluková opatření  
SO 01-33-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, IPO ***  
D.2.2.4 Orientační systém  
SO 03-15-06 Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém 
D.2.2.5 Demolice  
SO 03-15-01 Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy – samostatné řízení  
SO 03-15-07 Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV – samostatné řízení  
D.2.3 Trakční a energetická zařízení  
D.2.3.1 Trakční vedení  
SO 02-01-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení  
SO 02-01-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS Husovice na TV  
SO 02-01-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV  
SO 03-01-01 Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení  
SO 03-01-04 Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV  
SO 04-01-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení  
SO 04-01-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV  
SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení  
D.2.3.2 Ohřev výměn – EOV  
SO 03-06-01 Žst. Brno-Královo Pole, EOV  
D.2.3.3 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů  
SO 02-06-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC  
SO 02-06-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOÚO  
SO 02-12-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN  
SO 03-06-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn  
SO 03-06-03 Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení  
SO 03-06-04 Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť  
SO 03-06-05 Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO  
SO 03-06-06 Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC  
SO 04-06-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC  
SO 04-06-02 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Řečkovice, úprava rozvodů nn  
SO 04-06-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn  
SO 04-12-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN  
SO 95-04-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV  
D.2.3.4 Ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 02-01-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 03-01-02 Žst. Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 04-01-02 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim,ukolejnění kovových konstrukcí  
D.2.3.5 Vnější uzemnění  
SO 03-06-07 Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy  
SO 03-06-08 Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ  
D.2.4 Ostatní stavební objekty  
SO 95-00-01 Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby * 
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* objekty povoleny územní rozhodnutím  
** objekty povolované jinými příslušnými stavebními úřady  
*** objekty nevyžadující povolení 
 
 
Umístění stavby: 
k.ú. Maloměřice, obec Brno  
p.č. 477/1 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 478/2 (ostatní plocha- 
zeleň), 478/4 (ostatní plocha-zeleň), 479/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 480/1 (ostatní 
plocha-ostatní komunikace), 480/13 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1819/56 (ostatní plocha- 
manipulační plocha), 1897/1 (ostatní plocha-dráha), 1897/2 (ostatní plocha-dráha), 1897/3 (ostatní 
plocha-dráha), 1897/34 (ostatní plocha-dráha), 1897/49 (ostatní plocha-dráha), 1897/50 (ostatní 
plocha-dráha), 1897/61 (ostatní plocha-dráha), 1899 (ostatní plocha-manipulační plocha)  
k.ú. Obřany, obec Brno  
p.č. 22 (ostatní plocha-dráha), 36/10 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 
81/24 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 81/25 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 81/32 
(ostatní plocha-ostatní komunikace), 138/3 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené), 145/9 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 283 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 493 
(ostatní plocha-dráha), 499/3 (zahrada), 522 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 523 (ostatní 
plocha-dráha), 524/1 (ostatní plocha-dráha), 524/2 (ostatní plocha-dráha), 524/3 (ostatní plocha-
dráha), 525/1 (ostatní plocha-dráha), 526 (ostatní plocha-dráha), 527/1 (ostatní plocha-dráha), 527/2 
(ostatní plocha-dráha), 636/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace)  
k.ú. Husovice, obec Brno  
p.č. 2414 (ostatní plocha-dráha)  
k.ú. Lesná, obec Brno  
p.č. 1298/1 (ostatní plocha-dráha), 1298/6 (ostatní plocha-dráha), 1300 (zast. plocha a nádvoří-
stavba pro dopravu bez č.p.), 1302 (ostatní plocha-ostatní komunikace)  
k.ú. Královo Pole, obec Brno  
p.č. 28/4 (ostatní plocha-zeleň) 28/59 (ostatní plocha-zeleň), 28/61 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), 28/67 (ostatní plocha-zeleň), 28/69 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 28/72 
(ostatní plocha-zeleň), 28/73 (ostatní plocha-zeleň), 29/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 29/9 
(ostatní plocha-zeleň), 29/13 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1300/2 (ostatní plocha-jiná 
plocha), 3862 (ostatní plocha-dráha), 3863/1 (ostatní plocha-dráha), 3863/2 (ostatní plocha-dráha), 
3863/50 (ostatní plocha-dráha), 3863/60 (ostatní plocha-dráha), 3863/61 (ostatní plocha-dráha), 
3863/62 (ostatní plocha-dráha), 3863/67 (ostatní plocha-dráha), 3863/68 (ostatní plocha-dráha), 
3863/69 (ostatní plocha-dráha), 3863/70 (ostatní plocha-dráha), 3864/4 (zast. plocha a nádvoří - 
stavba pro dopravu č.p. 2719), 3864/5 (ostatní plocha-jiná plocha), 3864/6 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), 3868 (ostatní plocha-jiná plocha), 3869/1 (ostatní plocha-dráha), 3869/4 (ostatní 
plocha-dráha), 3869/5 (ostatní plocha-dráha), 3870/1 (ostatní plocha-jiná plocha), 3871/1(ostatní 
plocha-ostatní komunikace), 3871/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 3871/3 (ostatní plocha-
ostatní komunikace), 4073/19 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 4074/1 (ostatní plocha-zeleň), 
4075/4 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 4075/6 (vodní plocha-koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené), 4077/5 (ostatní plocha-zeleň), 4078/1 (ostatní plocha-
ostatní komunikace), 4078/2 (ostatní plocha-jiná plocha), 4078/3 (ostatní plocha-jiná plocha), 
4078/4 (ostatní plocha-jiná plocha), 4134/25 (ostatní plocha-jiná plocha), 4134/26 (ostatní plocha-
jiná plocha), 4134/27 (ostatní plocha-jiná plocha), 4200/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 
4207/1 (ostatní plocha-dráha), 4207/2 (ostatní plocha- dráha), 4207/3 (ostatní plocha-dráha), 4207/4 
(ostatní plocha-dráha), 4207/5 (ostatní plocha-jiná plocha), 4207/6 (ostatní plocha-jiná plocha), 
4207/8 (ostatní plocha-jiná plocha), 4207/14 (ostatní plocha-jiná plocha), 4207/15 (ostatní plocha-
jiná plocha), 4207/16 (ostatní plocha-jiná plocha), 4207/17 (ostatní plocha-zeleň), 4208/1 (ostatní 
plocha-dráha), 4208/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 4208/3 (ostatní plocha-jiná plocha), 
4208/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 4208/5 (ostatní plocha-jiná plocha), 4208/6 (ostatní 
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plocha-ostatní komunikace), 4215 (lesní pozemek), 4217/1 (lesní pozemek), 4601/1 (vodní plocha-
koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 4601/2 (vodní plocha-koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené), 5367/1 (ostatní plocha-ostatní komunikace)  
k.ú. Řečkovice, obec Brno  
p.č. 1047/15 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 1048 (ostatní plocha- 
jiná plocha), 1049/2 (ostatní plocha-jiná plocha), 1049/5 (ostatní plocha-jiná plocha), 1049/7 
(ostatní plocha-jiná plocha), 1051/1 (ostatní plocha-jiná plocha), 1052/1 (ostatní plocha-jiná 
plocha), 1053 (ostatní plocha-jiná plocha), 1054 (orná půda), 1068/1 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), 1068/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2862/1 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), 2862/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 2862/6 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), 2862/8 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 3159/37 (ostatní plocha-silnice), 3161/1 
(ostatní plocha-zeleň), 3161/5 (ostatní plocha-zeleň), 3161/6 (ostatní plocha-zeleň), 3161/7 (ostatní 
plocha-zeleň), 3161/9 (ostatní plocha-zeleň), 3161/10 (ostatní plocha-zeleň), 3161/11 (ostatní 
plocha-zeleň), 3161/12 (ostatní plocha-zeleň), 3161/13 (ostatní plocha-zeleň), 3161/14 (ostatní 
plocha-zeleň), 3161/15 (ostatní plocha-zeleň), 3161/26 (ostatní plocha-zeleň), 3167/1 (ostatní 
plocha-jiná plocha), 3167/5 (ostatní plocha-jiná plocha), 3167/6 (ostatní plocha-jiná plocha), 3168/1 
(ostatní plocha-dráha), 3424 (ostatní plocha-jiná plocha), 3427/1 (ostatní plocha-neplodná půda), 
3427/3 (ostatní plocha- ostatní komunikace), 3435/1 (ostatní plocha-dráha), 3435/2 (ostatní plocha-
dráha), 3435/4 (ostatní plocha-dráha), 3435/5 (ostatní plocha-dráha), 3437/3 (ostatní plocha-jiná 
plocha), 3437/4 (ostatní plocha-manipulační plocha), 3438/1 (zast. plocha a nádvoří - stavba pro 
dopravu č.p. 1202), 3438/2 (ostatní plocha-jiná plocha), 3439/5 (ostatní plocha-zeleň), 3446 (ostatní 
plocha-dráha), 3456/1 (ostatní plocha-neplodná půda), 3456/2 (ostatní plocha-neplodná půda)  
k.ú. Mokrá Hora, obec Brno  
p.č. 612/4 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 613/1 (ostatní plocha- 
dráha), 613/4 (ostatní plocha-dráha), 613/5 (ostatní plocha-dráha), 613/6 (ostatní plocha-dráha), 614 
(ostatní plocha-dráha), 621/1 (ostatní plocha-dráha)  
k.ú. Lelekovice, obec Lelekovice  
p.č. 1119 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1816/1 (ostatní plocha-silnice), 1816/25 (ostatní 
plocha-jiná plocha), 1816/26 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 1816/27 (ostatní plocha-jiná 
plocha)  
k.ú. Jehnice, obec Brno  
p.č.821/1 (ostatní plocha-dráha), 821/18 (ostatní plocha-jiná plocha), 821/19 (ostatní plocha-dráha)  
k.ú. Česká, obec Česká  
p.č. 468 (ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha), 657/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 
661/2 (ostatní plocha-silnice), 663/1 (ostatní plocha-dráha), 663/5 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), 663/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 663/7 (ostatní plocha-jiná plocha), 664 
(ostatní plocha-dráha), 665 (ostatní plocha-dráha), 673/20 (ostatní plocha-silnice)  
k.ú. Kuřim, obec Kuřim  
p.č. 448/3 (vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 518/3 (zast. plocha a 
nádvoří - stavba pro dopravu č.p.1100), 518/8 (ostatní plocha-dráha), 519/1 (ostatní plocha-ostatní 
komunikace), 1197 (ostatní plocha-jiná plocha), 1199 (ostatní plocha-dráha), 1200/1 (ostatní 
plocha-dráha), 1200/2 (ostatní plocha-dráha), 1200/5 (ostatní plocha-dráha), 3500/1 (ostatní plocha-
dráha) 

Stručný popis stavby: 
Předmětná stavba se nachází na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod zařazenou do sítě TEN-T, v 
traťovým úseku od km 2,940 do km 17,962. Traťová třída zatížení D4, průjezdný průřez Z-GC. V 
rámci stavby dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku koleje č. 1 v mezistaničním úseku 
Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole a Brno-Královo Pole – Kuřim, kompletního kolejiště v žst. 
Brno-Královo Pole, rekonstrukci a sanaci mostních objektů, přestavbě výpravní budovy, výstavbě 
protihlukových stěn, rekonstrukci trakčního vedení. Dále budou rekonstruována energetická 
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zařízení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení. Dojde k ochraně a přeložkám dotčených 
mimodrážních sítí. 

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. Kamil Chmela 
č. ČKAIT – 1003410. 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.  

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 
vyplývající z přiložených situací, jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při 
realizaci stavby respektovány v celém rozsahu:  

 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno- vyjádření č.j. R11708-27063617 ze dne 27.7.2022 
 GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 5002519837 ze dne 

13.1.2022 
 Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – vyjádření č.j. 

BKOM/08432/2022 ze dne 19.5.2022  
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 Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno – stanovisko č.j. 
BVK/20942/2021 ze dne 21.10.2021 

 Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – stanovisko č.j. 01101/2021/TB ze dne 
10.1.2022 

 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno – vyjádření č.j. TSB/09145/2022 ze dne 
23.8.2022 

 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření č.j. 583084/22 ze dne 
17.3.2022 

 Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření č.j. MW9910188861369971 ze 
dne 3.1.2022 

 Faster CZ s.r.o., jarní 44g, 614 00 Brno –vyjádření ze dne 12.1.2022 
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 1202123895 ze dne 

4.1.2022 
 SMART Comp a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – vyjádření č.j. V-0024/2022 ze dne 

10.1.2022 
 T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha – vyjádření č.j. E62188/21 ze dne 14.12.2021 

 
11. 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.  

12. 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.  

13. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 
zaměření situačními a výškovými kótami.  

14. 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.  

15. Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby na 
cizím majetku.  

16. Hlučné stavební práce nebudou prováděny v noční době.  
17. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční 

správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.  
18. 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.  

19. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky z níže uvedených závazných stanovisek, 
stanovisek a vyjádření: 

 
- z koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Brna, odbor územního plánování a 
rozvoje, Kounicova 67, 602 00 Brno – koordinované závazné stanovisko č.j. 
MMB/0637522/2021/Med ze dne 24.2.2022 
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Odbor životního prostředí: 

 Při provádění stavebních výkopových prací bude prováděno kropení vzniklých prašných 
ploch staveniště. Četnost kropení staveniště bude přizpůsobena povětrnostním podmínkám 
na stavbě. 

 Bude prováděna kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a 
v případě způsobeného znečištění bude bezodkladně prováděno jejich důkladné čištění. 

 Ve spolupráci se všemi smluvními dopravci bude prováděna pravidelná kontrola čistoty 
vozidel a stavebních strojů opouštějících staveniště a v případě zjištěného znečištění bude 
ihned prováděna jejich očista. 

 Sypké stavební materiály budou skladovány takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich 
roznosu do okolního prostředí vlivem větru. 

 K přepravě sypkých stavebních materiálů a zeminy budou využívány výhradně uzavíratelné 
kontejnery, nebo bude převážený sypký náklad důkladně zaplachtován. 

 Při řezání stavebních materiálů budou využívány výhradně řezačky a vodní clonou nebo 
budou řezané materiály důkladně smáčeny. 

 
- ze stanoviska Úřadu městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany – stanovisko č.j. 
McBMOb/01523/23 ze dne 27.1.2023 

 Zpevněné plochy na p.č. 478/2, 480/13, 1897/2, 1897/34 v k.ú. Maloměřice a p.č. 527/2 
v k.ú. Obřany jsou připravené jako nouzové parkování pro obyvatelé Obřan v době, kdy 
bude probíhat kompletní rekonstrukce ulice Fryčajova. V této době (předpoklad rok 2024-
2025) musí zůstat tato místa volná. 

 Musí zůstat průjezdná místa na pozemky za tratí. 
 Travnaté plochy ve vlastnictví města Brna dotčené stavbou v k.ú. Maloměřice a Obřany 

budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu. 
 
- ze závazného stanoviska Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany 
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha – závazné stanovisko č.j. 
123742/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 18.1.2022 

 Před zahájením stavby zaslat plánovaný termín zahájení a ukončení akce 
 
- z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – vyjádření č.j. 
RSD-579641/2021-4 ze dne 14.2.2022 

 Součástí a příslušenstvím silnic I. třídy budou výhradně objekty, které slouží pouze pro 
potřeby stavby silnic I. třídy a tyto budou po dokončení realizace majetkově vypořádány 
bezúplatným převodem do majetkové správy ŘSD ČR. 

 Stavba dočasných sjezdů ze silnice I/43 bude realizována na základě smluvního vztahu mezi 
investorem stavby a ŘSD ČR. 

 Provizorní sjezdy ze silnice I/43 nebudou součástí silnice I/43 a jejich vlastník bude povinen 
zajišťovat řádnou údržbu sjezdů po celou dobu životnosti stavby. 

 Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I. třídy včetně nových částí tak, aby nedocházelo 
ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob. Stavbou nesmí být narušeny 
odtokové poměry silnic I/42 a I/43, vody ze sjezdů budou odvedeny mimo tyto silnice. 

 Zahájení a ukončení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu 
inspektorovi, který místa zkontroluje. 

 Zahájení a ukončení stavebních prací v okolí silničního mostu ev.č. 43-012 bude s časovým 
předstihem oznámeno mostnímu specialistovi ŘSD ČR. 

 Před zahájením stavebních prací bude provedena a odsouhlasena pasportizace dotčených 
míst silnic I/42 a I/43 v rozsahu 20 m na každou stranu od míst dočasných připojení na 
silnici I/43 a pasportizace silničního mostu ev.č. 43-012. 
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 Po skončení stavebních prací na železnici budou provedeny práce k navrácení jednotlivých 
připojení na silnice I/42 a I/43 do původního stavu. Po odstranění provizorních sjezdů budou 
zkontrolovány odvodňovací příkopy a následné propustky, jestli nedošlo k zanesení 
zeminou. 

 Dále budou navráceny do původního stavu všechny drobné stavební úpravy, které bylo 
nutno udělat pro přístup vozidel, tj. bude obnoveno oplocení pozemků, provedení nového 
zábradlí, bude provedena zpětná montáž svodidel. 

 Po ukončení stavby bude provedena opětná pasportizace výše uvedených níst a 
konstrukčních prvků silničního mostu ev.č. 43-012, zjištěná poškození budou odstraněna na 
náklady investora výše uvedené stavby. 

 Při provádění prací spojených s realizací předmětné stavby nesmí být ohrožen bezpečný a 
plynulý provoz na silnicích I/42 a I/43, silnice nesmí být znečišťovány a nesmí na nich být 
bez povolení silničního správního, resp. speciálního stavebního úřadu prováděny stavební 
práce, zřizovány nové nepovolené sjezdy, umísťovány žádné věci, zařízení a materiál. 

 Průběžnou údržbu, opravy a čištění silnice a údržbu přechodného dopravního značení bude 
během stavby zajišťovat na vlastní náklady investor stavby, každé znečištění provozované 
části silnice musí být bez vyzvání bezodkladně odstraněno. 

 Souhlas s umístěním přechodného dopravního značení je pouze předběžný a bude potvrzen 
před zahájením realizace v závislosti na aktuálních podmínkách. Návrh dopravních opatření 
musí být před realizací stavby odsouhlasen dopravní Policií ČR a zástupcem provozního 
úseku ŘSD ČR. 

 ŘSD ČR připravuje realizaci stavby „I/43 Brno, ul. Hradecká – oprava krytu vozovky v km 
1,23 – 5,00 včetně vybraných součástí silnice“ s předpokládaným zahájením stavby 
v 04/2022. V případě časového posunu silniční stavby může dojít k časovému souběhu obou 
staveb. V tom případě nebude možné realizovat dočasné sjezdy ze silnice I/43 v úseku ulice 
Hradecká. Stavba „Rekonstrukce žst. Brno – Královo Pole“ nesmí narušit časový 
harmonogram této silniční stavby. 

 Případná náhradní autobusová doprava vedená v souvislosti s předmětnou stavbou po 
silnicích I/43 a I/42 nesmí omezit průběh staveb, které bude realizovat ŘSD ČR na těchto 
komunikacích. 

 
- ze stanoviska Povodí Moravy s.p. , dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko č.j. PM-
27474/2022/5203/Fi ze dne 10.6.2022  

 Pro provádění opravy mostu přes Svitavu bude zpracován havarijní a povodňový plán. 
Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na 
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a 
termíny provádění stavby. 

 Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným 
orgánem ochrany přírody. Způsob dotčení břehového porostu podél toku ve správě Povodí 
Moravy, s.p., tj. kácení a případná náhradní výsadba, bude odsouhlasena ekologem závodu 
Dyje a přímým správcem vodního toku. 

 Zařízení staveniště nebude situováno v záplavovém území vodních toků. 
 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 toku Svitava a Ponávka, tj. Povodí Moravy, s.p. bude v časovém předstihu 
7dní oznámeno zahájení opravy mostu přes Svitavu a kanalizace u Ponávky, správce bude 
přizván k předání staveniště, k zahájení a ukončení stavebních prací a bude zván ke 
kontrolním dnům. 
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 Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a 
veškerý přebytečný materiál, včetně materiálu případně napadaného do koryta vodního toku, 
beze zbytku odstraněn. 

 Povodí Moravy s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani 
majetku. 

 
- z vyjádření Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření č.j. 
LCR942/123491/2021 ze dne 28.3.2022 

 Správci toku bude oznámeno zahájení prací a to min. 10 dní před zahájením stavebních 
prací. 

 Dojde li vlivem stavby k zanesení korata toku splaveninami nebo k devastaci jeho koryta, 
bude provedeno odstranění nánosů nebo oprava koryta na náklady investora stavby. 

 
- ze stanoviska Magistrát města Brna, odbor investiční, Kounicova 67, 602 00 Brno – stanovisko 
č.j. MMB/0349218/2022 ze dne 29.6.2022 a č.j. MMB/0326888/2022 ze dne 9.12.2022 

 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. 
 Stavba bude koordinována s těmito stavbami zařazenými v harmonogramu: 

- Souvislá údržba komunikace, ul. Muslínová 
- RVDSL 1925 M B BOKP13806 BOKP2HR MET, ul. Muslínová 
- Parkovací domy Kr. Pole – 101 – nádraží + datová síť 

 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 MMB zaměření skutečného provedení 
stavby. 

 Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn. BVK/20942/2021 ze dne 21.10.2021. 

 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

 Požaduje se respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a 
„Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 – 
Prostorová uspořádání sítí technického vybavení. 

 Odtok dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit přípustné 
odtokové množství Qpov=5,52 l/s. 

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

 Bude respektováno vyjádření obstaravatele veřejného osvětlení Technické sítě Brno, 
akciová společnost ze dne 23.8.2022 zn. TSB/09145/2022. 

 Z hlediska ochranného pásma veřejného osvětlení požaduje se respektovat ustanovení 
„Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna“. 

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

 
- z vyjádření Dopravní podnik města Brna a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno – vyjádření č.j. 
14665/2020/5040 ze dne 10.11.2020 

 V prostoru pro umístění provizorní čekárny je umístěna železniční vlečka v majetku a 
správě DPMB a.s., zapojená do koleje č. 11 v žst. Brno-Královo Pole a dále do tramvajové 
trati vedené ze smyčky Královo Pole. 
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 Železniční vlečka DPMB a.s. je nedílnou součástí kolejového systému DPMB a.s. V rámci 
stavebního objektu SO 03-17-02 bude její příslušná část rekonstruována a po ukončení prací 
související s rekonstrukcí železniční stanice Brno-Královo Pole bude zpět napojena na 
železniční síť Správy železnic, s.o. 

 Umístění provizorní čekárny je součástí platného ÚR č.j. BKPO/298/19/2300/14/Jan-5 ze 
dne 31.10.2019. 

 Umístění provizorní čekárny bude koordinováno s mj. s obdobím vyloučení provozu 
vlečkové koleje z důvodu realizace SO 03-17-02 a to na dobu nezbytně nutnou pto zajištění 
odbavení cestujících během rekonstrukce žst. Brno-Královo Pole. Prostor po odstranění 
provizorní čekárny včetně dotčené vlečkové koleje bude rekultivován do původního, 
provozního stavu. 

 Umístěním provizorní čekárny nebude dotčen průjezdný profil souběžně vedené tramvajové 
koleje ze smyčky Královo Pole. 

 
20. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí, souhlasy s pracemi v ochranných pásmech vedení 

a stanoviska dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost, 
budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny.  

21. 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.  
22. 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.  
23. K žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku a vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží 

průkaz způsobilosti dráhy podle § 49d odst. 1 zákona, pro uvedení subsystémů tvořící dráhu do 
provozu.  

24. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné  
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 vracení pozemků a 
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich 
vlastníkům.  

27. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2025.  
 
 
Účastníci řízení:  
 
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona  
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, adresa pro 

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

 Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim  
 Obec Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice  
 Obec Česká, č.p. 26, 664 31 Česká  
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 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
 Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
 Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 ČD a.s., nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1  
 ČD Cargo a.s. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Holešovice  
 ŘSD ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha  
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2  
 Cementárna Maloměřice s.r.o., Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno  
 EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno  
 GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
 Brněnské komunikace.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno  
 Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno  
 DPMB a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno  
 Teplárny Brno a.s., Okružní 25, 638 00 Brno  
 TSB a.s. Barvířská 5, 602 00 Brno  
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha  
 Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha  
 FASTER.CZ s.r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno  
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha  
 SMART Comp.a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno  
 T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha  
 Kocman Jiří, Zažmolí 611/12, 614 00 Brno  
 Vávra Jaromír, č.p. 136, 664 67 Sobotovice  
 Kubeš Zdeněk Prof., Riegrova 1142/42, Brno-Královo Pole  
 Havlíčková Andrea, Poňava 157/45, 664 31 Lelekovice  
 Šebelová Magdalena, Poňava 157/45, 664 31 Lelekovice  
  Seďa Ivo Ing., Podstránská 663/39, 627 00 Brno  
 

O d ů v o d n ě n í  
 
      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 6. května 2022 žádost o stavební povolení. Úřad městské části 
města Brna, Brno-Královo Pole, odbor územního a stavebního řízení, Palackého tř. 59, 612 93 Brno 
vydal – Územní rozhodnutí č.j. BKPO/298/19/2300/14/Jan-5 ze dne 31. 10. 2019 a Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno vydal – změnu územního rozhodnutí č.j. JMK 134980/2021 ze dne 13.9.2021 a souhlas podle 
§ 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. JMK 64104/2022 ze dne 2. 5. 2022 
       Dnem podaní žádosti bylo podle §44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), v této věci zahájeno stavební řízení.  
       Drážní úřad po prostudovaní projektové dokumentace dospěl k názoru, že žádost nebyla úplná 
pro její řádné posouzení, a proto vyzval Drážní úřad stavebníka podle § 45 odst. 2 správního řádu   
k doplnění žádosti výzvou č.j. DUCR-32425/22/Vb ze dne 31. května 2022 a řízení podle § 64   
odst. 4 správního řádu přerušil usnesením č.j. DUCR-32889/22/Vb ze dne 31. května 2022.  

Podle § 39 odst. 1 správního řádu Drážní úřad určil přiměřenou lhůtu k provedení úkonu 
usnesením č.j. DUCR-32899/22/Vb ze dne 31. května 2022. Dále na žádost stavebníka z důvodu 
chybějících dokladů k doplnění žádosti, Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-55012/22/Vb ze dne     
9. září 2022 prodloužil lhůtu k provedení úkonu. Dne 19. prosince 2022 byly odstraněny všechny 
nedostatky žádosti a Drážní úřad oznámil veřejnou vyhláškou pokračovaní stavebního řízení        
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č.j. DUCR-2594/23/Vb ze dne 18. ledna 2023 ve věci povolení stavby, všem známým účastníkům 
řízení. Jelikož mu byly známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu povolení, 
upustil Drážní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledaní na místě i ústního jednaní a 
stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení pokračovaní stavebního řízení pro uplatňovaní 
závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení                      
s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 
nebude přihlédnuto. Současně v přípise o pokračovaní stavebního řízení byli účastnici řízení 
upozorněni, že k námitkám které byly nebo mohly byt uplatněny při uzemním řízení, 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 řízení s velkým počtem účastníků se písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 
odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27    
odst. 1 správního řádu jsou vždy účastnici řízení 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 řízení a další písemnosti v řízení doručuji vždy veřejnou vyhláškou podle 
§ 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle    
§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V oznámení o pokračování stavebního řízení Drážní úřad 
poučil účastníky řízení, že v souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o pokračování 
řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze 
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným organům; ostatním 
účastníkům řízení se doručuji veřejnou vyhláškou. Současně Drážní úřad uvědomil účastníky řízení, 
že nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné pro vydaní rozhodnutí ve shora 
uvedené věci. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastnici řízení právo se před vydáním 
rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu a seznámit se s 
nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli účastnici řízení ve lhůtě od 
14. února 2023 do 17. února 2023. Tohoto práva žádný z účastníků řízení 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, Úřadu městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, 
Městského úřadu Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, Úřadu městské části města Brna, 
Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno, Úřadu městské části města Brna, Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, Úřadu městské části města Brna, Brno-
Jehnice, náměstí 3. května 221/5, Brno, Úřadu městské části města Brna, Brno-sever, Bratislavská 
70, 601 47 Brno, Obecního úřadu Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice, Obecního úřadu 
Česká, č.p. 26, 664 31 Česká. Rozhodující pro běh lhůty bylo vyvěšení na úřední desce Drážního 
úřadu v terminu od 19. ledna 2023 do 3. února 2023. 

 
 

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Plán kontrolních prohlídek 
 Výskumný ústav dopravný a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina – ES Certifikát o dílčím ověření 

č. 1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1019/V01 ze dne 28.3.2022, ES Certifikát o dílčím ověření č. 
1358/8.6/SG/2022/INF/CS/1020/V01 ze dne 28.3.2022, ES Certifikát o dílčím ověření č. 
1358/8.6/SG/2022/ENE/CS/1021/V01 ze dne 28.3.2022, ES Certifikát o dílčím ověření č. 
1358/8.6/SG/2022/CCT/CS/1022/V01 ze dne 28.3.2022 
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 Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, odbor územního a stavebního řízení, 
Palackého tř. 59, 612 93 Brno – Územní rozhodnutí č.j. BKPO/298/19/2300/14/Jan-5 ze dne 31. 
10. 2019 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo 
náměstí 3, 601 82 Brno – změna územního rozhodnutí č.j. JMK 134980/2021 ze dne 13.9.2021  

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo 
náměstí 3, 601 82 Brno – souhlas podle § 15 odst. 2  stavebního zákona č.j. JMK 64104/2022 ze 
dne 2.5.2022 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno – závěr zjišťovacího řízení č.j. JMK 150010/2017 ze dne 18.10.2017 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno – vyjádření k povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 
živočichů – č.j. JMK 39254/2018 ze dne 9. 3. 2018 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno – sdělení k možnému vlivu záměru na soustavu Natura 2000 – č.j. 109724/2022 ze dne 
25.7.2022 

 Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 602 00 Brno – 
koordinované závazné stanovisko č.j. MMB/0637522/2021/Med ze dne 24.2.2022 

 Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67,     
602 00 Brno – vyjádření dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) – č.j. MMB/01719982022 ze dne 18.3.2022 

 Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67,     
602 00 Brno – rozhodnutí o povolení dočasného odnětí části lesního pozemku – č.j. 
MMB/0091105/2022 

 Magistrát města Brna, odbor investiční, Kounicova 67, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 
MMB/0349218/2022 ze dne 29.6.2022 a č.j. MMB/0326888/2022 ze dne 9.12.2022 

 Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, odbor majetkový a správní-oddělení 
správní, Palackého tř. 59, 612 93 Brno – Rozhodnutí ve věci připojení pozemku p.č. 28/67 k.ú. 
Královo Pole – č.j. BKPO/026893/2520/KOVJ ze dne 14.12.2022 

 Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení státní 
správy vodního hospodářství, Kounicova 67, 601 67 Brno – Rozhodnutí o povolení vodního díla 
– č.j. MMB/0586979/2022 ze dne 1.12.2022 

 Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, odbor územního a stavebního řízení, 
Palackého tř. 59, 612 93 Brno – stavební povolení  č.j. BKPO/017809/2022/2300/Jk ze dne 
29.8.2022 – (SO 03-19-04 Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165)  

 Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany – stanovisko č.j. 
McBMOb/01523/23 ze dne 27.1.2023 

 Městský úřad Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim – vyjádření č.j. MK/21070/22/OSŽP 
ze dne 17.3.2022 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánkova 32, 602 00 Brno – závazné 
stanovisko č.j. HSBM-282-2/2022 ze dne 7.1.2022 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – 
závazné stanovisko č.j. KHSJM 77478/2021/BM/HOK ze dne 10.1.2022 

 Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha – závazné stanovisko č.j. 123742/2022-7460-
OÚZ-BR ze dne 18.1.2022 

 ČD a.s., GŘ Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha – souhrnné stanovisko č.j. 2/2022-O32 ze 
dne 3.1.2022 

 ČD a.s. RSM Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno – stanovisko č.j. 4144/21-RSMBRNO ze 
dne 17.12.2021  
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 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – vyjádření č.j. RSD-
579641/2021-4 ze dne 14.2.2022 

 Povodí Moravy s.p. , dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko č.j. PM-27474/2022/5203/Fi ze 
dne 10.6.2022  

 Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření č.j. 
LCR942/123491/2021 ze dne 28.3.2022 

 Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – vyjádření č.j. 
BKOM/08432/2022 ze dne 19.5.2022  

 Dopravní podnik města brna a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno – vyjádření č.j. 14665/2020/5040 
ze dne 10.11.2020 a č.j. 23488/2021/5040 ze dne 5.1.2022 a č.j. 21863/2022/5040 ze dne 
21.11.20222 

 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno- vyjádření č.j. R11708-27063617 ze dne 27.7.2022 
 GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 5002519837 ze dne 

13.1.2022 
 Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno – stanovisko č.j. 

BVK/20942/2021 ze dne 21.10.2021 
 Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – stanovisko č.j. 01101/2021/TB ze dne 10.1.2022 
 Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno – vyjádření č.j. TSB/09145/2022 ze dne 

23.8.2022 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření č.j. 583084/22 ze dne 

17.3.2022 
 Vodafone a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření č.j. MW9910188861369971 ze 

dne 3.1.2022 
 Faster CZ s.r.o., jarní 44g, 614 00 Brno –vyjádření ze dne 12.1.2022 
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha – vyjádření č.j. 1202123895 ze dne 

4.1.2022 
 SMART Comp a.s., Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno – vyjádření č.j. V-0024/2022 ze dne 

10.1.2022 
 T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha – vyjádření č.j. E62188/21 ze dne 14.12.2021 
 Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/1a, 602 00 Brno – vyjádření 

č.j. S/2/47/22 ze dne 7.1.2022 
 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. Kamil Chmela č. ČKAIT – 1003410. 

 
      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.  
     Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, odbor územního a stavebního řízení, 
Palackého tř. 59, 612 93 Brno, vydal rozhodnutí pro stavební povolení, kterým se povoluje silniční 
nadjezd v km 9,135 pod  č.j. BKPO/017809/2022/2300/Jk ze dne 29.8.2022, s nabytím právní moci 
dne 20. září 2022. 
     Magistrát města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení státní 
správy vodního hospodářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, vydal Rozhodnutí o povolení vodního 
díla – č.j. MMB/0586979/2022 ze dne 1.12.2022, s nabytím právní moci dne 4. ledna 2023. 
     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.  
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    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. 4144/21-RSMBRNO ze dne 17.12.2021 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 „Rekonstrukce žst. Brno – Královo Pole“ 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 
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“, „Traťové 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 stanovení 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 
řízení bylo vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
    V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla 
ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.  
    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  
průkaz způsobilosti dráhy podle § 49d odst. 1 zákona, pro uvedení subsystémů tvořící dráhu do 
provozu. 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 



 

19 /23 

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. 
Účastníky podle citovaného ustanovení jsou: 
k.ú. Černá Pole – vlastníci jednotlivých pozemků  
471/3, 471/6, 472/1, 472/2, 472/4, 476, 477, 478, 480, 3942/1, 3942/30  
k.ú. Česká – vlastníci jednotlivých pozemků  
424, 425, 466/2, 469/1, 477, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 478/6, 478/7, 478/9, 478/10, 478/11, 
478/12, 478/13, 478/14, 478/15, 478/16, 478/17, 478/18, 478/19, 478/20, 478/21, 478/22, 478/23, 
478/24, 478/25, 478/26, 478/27, 478/28, 478/29, 478/30, 478/31, 478/32, 478/33, 479/1, 479/2, 
479/3, 480, 481/8, 482/3, 483/1, 650/13, 650/87, 650/258, 650/259, 650/260, 650/261, 650/262, 
650/263, 650/265, 650/266, 650/267, 650/268, 650/269, 650/270, 650/271, 650/272, 650/273, 
650/274, 650/275, 650/276, 650/277, 650/280, 650/287, 650/290, 650/292, 650/301, 650/303, 
650/305, 650/306, 650/308, 650/309, 650/310, 650/311, 650/375, 652/2, 653/2, 653/7, 654/3, 656/1, 
656/2, 656/3, 656/4, 657/1, 658/1, 658/2, 659/5, 659/6, 663/3, 663/4, 663/9, 666, 668, 673/13, 
673/21, 675/1, 676/18, 676/20, 676/117  
k.ú. Husovice – vlastníci jednotlivých pozemků  
1361/1, 2233/1, 2233/22, 2234, 2236, 2257/1, 2258, 2259/3, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2304/1, 2305, 
2306/1, 2306/8, 2307, 2411/1, 2418/1, 2420/1, 2421, 2422/1, 2422/13, 2423/7, 2423/8  
k.ú. Ivanovice -– vlastníci jednotlivých pozemků  
686/2, 686/7, 796/1, 796/2, 891/4, 946, 947/1, 948, 950, 965/36, 965/56, 965/57, 965/58, 965/59, 
965/60, 965/62, 965/68, 967/2, 967/4, 969/9, 970  
k.ú. Jehnice – vlastníci jednotlivých pozemků  
741/1, 741/2, 741/3, 741/5, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 744/9, 750/1, 750/3, 750/5, 750/6, 
750/7, 819, 820/1, 820/10, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 821/6, 821/7, 821/8, 821/9, 821/10(včetně 
stavby pro rodinou rekreaci ev.č.59), 821/11(včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.324), 821/12 
(včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.58), 821/13(včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.2), 
821/14(včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.49), 821/15(včetně stavby pro rodinou rekreaci 
ev.č.53), 821/16(včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.42), 821/17(včetně stavby pro rodinou 
rekreaci ev.č.43), 821/20(včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.18), 821/21(včetně stavby pro 
rodinou rekreaci ev.č.315), 821/25(včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.335), 821/26 (včetně 
stavby – garáž), 822 
k.ú. Královo Pole – vlastníci jednotlivých pozemků  
28/28, 29/2, 29/5, 29/6, 29/7 (včetně stavby – garáž), 29/8, 29/24, 31/1, 1300/11, 1300/12, 3863/3, 
3863/8, 3863/9, 3863/10, 3863/38 (včetně stavby – garáž), 3863/39, 3863/40 (včetně stavby – 
garáž), 3865/2, 3867, 3870/2 (včetně stavby pro rodinou rekreaci ev.č.568), 4075/2, 4075/14, 
4076/1, 4077/1, 4077/4, 4135/1, 4135/13, 4140/5, 4140/21, 4140/30, 4140/31, 4140/32, 4140/43, 
4144/1, 4145, 4147/1, 4148, 4152/1, 4153/1, 4156/1, 4157, 4158, 4159, 4160/1, 4162, 4163/1, 
4165/1, 4168, 4169/1, 4188/1, 4193/1, 4195/4, 4196, 4200/6, 4200/7, 4207/9, 4209/2, 4209/3, 4213, 
4217/1, 4593  
k.ú. Kuřim – vlastníci jednotlivých pozemků  
288/4, 320/2, 320/6, 320/16, 375, 432/1, 432/6, 448/1, 494/6, 494/16, 516, 518/1, 518/2, 518/5, 
518/6, 518/7, 543, 544, 1080/1, 1103, 1104/8, 1127/1, 1129, 1138/1, 1138/24, 1138/27, 1138/28, 
1138/30, 1138/61, 1138/62, 1138/64, 1138/65, 1138/66, 1138/67, 1138/68, 1163, 1164/1, 1165, 
1166, 1167, 1168/1, 1168/2, 1173, 1174, 1183/2, 1186/1, 1186/2, 1188, 1194, 1195, 1196, 1198, 
1200/3, 1200/4, 1201, 1258, 2383/1, 2612/1, 2613, 2615/1, 2615/4, 2616/1, 2617, 2621/1, 2623/3, 
2623/4, 2623/5, 2623/6, 2623/7, 3043/11, 3500/2, 3500/3, 3500/4, 3500/5, 3501, 3523/1, 3523/2, 
3523/3, 3524, 3525/6, 3525/12, 3525/13, 3525/14, 3526/1, 3526/2  
k.ú. Lelekovice – vlastníci jednotlivých pozemků  
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1120, 1123/1, 1247/4, 1247/5, 1247/14, 1247/29, 1247/31, 1247/33, 1247/38, 1247/41, 1247/52, 
1247/53, 1247/59, 1247/62, 1247/82, 1247/110, 1247/112, 1247/113, 1247/114, 1247/115, 
1247/117, 1763, 1764/1, 1764/31, 1765, 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1767, 1768/1, 1768/2, 1768/3, 
1768/4, 1768/5, 1768/6, 1768/7, 1768/8, 1768/9, 1768/10, 1768/11, 1769/1, 1769/2, 1769/3, 1769/4, 
1769/5, 1769/6, 1773, 1816/30, 1823/2, 1823/30, 1823/36  
k.ú. Lesná – vlastníci jednotlivých pozemků  
320/88, 320/89, 324/1, 324/2, 324/105, 332/1, 332/2, 332/3, 334, 335, 676, 685, 686/1, 689/2, 
913/2, 1042/1, 1044/1, 1044/9, 1075/1, 1283/50, 1287/2, 1287/3, 1287/6, 1290/1, 1290/2, 1290/3, 
1290/4, 1290/6, 1297/2, 1297/3, 1298/5, 1298/7, 1298/9, 1298/10, 1298/11, 1301, 1303, 1343, 
1347/5, 1347/6, 1347/24, 1347/60, 1347/62, 1347/64, 1348/2, 1349/2, 1350/1, 1353, 1357/1, 
1358/1, 1360, 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1380/1, 1380/4, 
1380/5, 1383/4, 1383/5, 1394/1, 1394/19, 1394/45, 1895/2, 1895/5  
k.ú. Maloměřice – vlastníci jednotlivých pozemků  
480/1, 554/1, 1808/46, 1809/1, 1809/17, 1819/12, 1819/15, 1819/33, 1819/44, 1819/101, 1819/102, 
1819/103, 1819/104, 1830, 1831/1, 1833, 1895/1, 1897/60  
k.ú. Mokrá Hora – vlastníci jednotlivých pozemků  
612/1, 612/5, 612/6, 612/7, 612/9, 612/10, 612/11, 612/12, 612/13, 612/14, 612/15, 612/16, 613/2, 
613/3, 615/1, 615/2, 616, 619, 620/1, 620/2, 620/6, 620/7, 620/8, 620/9, 620/10, 620/11, 620/12, 
620/13, 620/15, 620/16, 620/17, 620/20, 621/2, 621/3, 621/4, 621/7, 621/14, 625/1  
k.ú. Obřany – vlastníci jednotlivých pozemků  
2, 4/1, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19/1, 21, 31/5, 32/1, 33/1, 33/2, 34/1, 35, 104/1, 119/2, 138/9, 146/1, 
146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 147/1, 176, 177, 178/2, 180/2, 181, 182, 183/1, 183/2, 184, 185, 
186, 187/1, 196/1, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/1, 211/1, 420, 423, 424/1, 427, 430, 433, 436, 438/1, 
440/1, 445, 448, 451, 454, 455, 457, 460, 463, 466, 489, 494, 497, 499/1, 500/1, 525/2, 528/1, 
529/1, 531, 532, 534, 538/1, 553, 560, 561, 563, 569, 572/1, 572/2, 574, 576, 577/1, 577/4, 579/2, 
581, 582, 585, 586, 668/1, 668/2, 848/43, 848/52, 851/2, 852, 853, 854, 855, 856/2, 856/3, 856/4, 
856/5, 856/9, 856/10, 858, 934/1, 935, 936, 937/1, 1584/1, 1592/1, 1736, 1737, 1739/1, 1741, 1743, 
1745, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1757/1, 1758  
k.ú. Řečkovice – vlastníci jednotlivých pozemků  
1046/1, 1046/3, 1046/4, 1046/7, 1046/8, 1047/5, 1049/1, 1049/3, 1049/4, 1049/6, 1051/5, 2824, 
3159/33, 3159/34, 3159/36, 3159/37, 3159/38, 3159/39, 3161/16, 3161/17, 3161/18, 3161/19, 
3161/21, 3161/22, 3161/23, 3161/24, 3161/25, 3161/27, 3167/7, 3167/8, 3168/2, 3168/3, 3168/4, 
3168/5, 3168/6, 3169, 3170/1, 3171, 3172/1, 3173, 3174, 3175/1, 3176/1, 3177/1, 3178/1, 3179, 
3180/1, 3181, 3182, 3184/1, 3185, 3187/1, 3187/2, 3188/1, 3192, 3194, 3196, 3197, 3198, 3199, 
3200, 3202, 3203/1, 3204, 3205, 3206, 3207/1, 3420/1, 3421/1, 3422/1, 3422/2, 3423/1, 3426, 
3429/1, 3429/2, 3429/5, 3429/10, 3432/1, 3436/1, 3436/2, 3436/7, 3436/8, 3436/24, 3436/26, 
3436/28, 3436/29, 3437/1, 3437/2, 3437/7, 3439/3, 3441, 3442/1, 3442/2, 3445/1, 3445/2, 3447/1, 
3447/2, 3448, 3467/7, 3470/7, 3586/1, 3586/34 (včetně stavby – garáž), 3586/43, 3586/44 (včetně 
stavby – garáž), 3586/49, 3586/50, 3586/51, 3586/52, 3593/2, 3593/3, 3593/5, 3593/8, 3593/10  
k.ú. Sadová – vlastníci jednotlivých pozemků  
7/3, 22/4, 22/5, 31/5 
 
      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 opatření, popřípadě nebyl-li vydán uzemní 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,  
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- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasně vybudovaní technického, popřípadě jiného vybavení 
potřebného k řádnému užívaní stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,  
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.  
 
     Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívaní stavby.  
       
     Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. Tyto 
skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro 
nevydání stavebního povolení. Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými 
zájmy, podmínkám 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.  
 

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, Nerudova 1, 77900 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.  

 

 

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. 

 
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 znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnuti o vyvlastnění stavbou 
dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastněni), v platném znění, nebo po nabytí právní moci 
mezitímního rozhodnutí dle § 4a liniového zákona.  
 
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.  

 

  
 Ing. Wagnerová Jarmila  

ředitelka územního odboru Olomouc 
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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  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
 Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Jehnice, náměstí 3. května 221/5, Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno  
 Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice  
 Obecní úřad Česká, č.p. 26, 664 31 Česká  

 
 
 
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!  
 
 
Rozdělovník: 
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  

 Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
 Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
 Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno  
 Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 

Brno  
 Statutární město Brno, městská část Brno-Jehnice, náměstí 3. května 221/5, Brno  

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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 Statutární město Brno, městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno  
 Obec Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice  
 Obec Česká, č.p. 26, 664 31 Česká  
 
 
Účastníci stavebního řízení vymezeni ustanovením § 109 písm. b) až d) stavebního zákona – 
doručení veřejnou vyhláškou  
 
Ostatní účastníci řízení - Účastníci stavebního řízeni vymezeni ustanovením § 109 písm. e) a f) 
stavebného zákona – doručení veřejnou vyhláškou 
 
Dotčené orgány: (doručováno jednotlivě)  
 Magistrát města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno  
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 

Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-Jehnice, Náměstí 3. května 221/5, Brno  
 Úřad městské části města Brna, Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno  
 Obecní úřad Lelekovice, Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice  
 Obecní úřad Česká, č.p. 26, 664 31 Česká  
 Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánkova 32, 602 00 Brno  
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
 Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha  
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