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DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ 
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň 

Sp. Zn.: ML-SDL0039/23-2/Ml V Plzni dne 15. 3. 2023 
Č. j.: DUCR-15913/23/Ml Telefon: +420 722 979 753 
Oprávněná úřední osoba: Mandous Ladislav Mgr. DiS. E-mail: mandous@ducr.cz 

I. Informace o navazujícím řízení dle ustanovení § 9b, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

II. Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou  

I. Informace o navazujícím řízení dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) 
informuje o záměru pro stavbu dráhy 

      
“I / 2 0  -  Č e s k é  B u d ě j o v i c e ,  s e v e r n í  s p o j k a “ 

Spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení je dle ustanovení § 9b odst. 1 „zákona“ zveřejněna 
následující informace. 

Záměr s názvem „Silnice I/20 České Budějovice, Severní spojka“ byl předmětem posuzování vlivů 
na životní prostředí a krajský úřad k němu dne 17. 3. 2015 pod č. j. KUJCK 14054/2015/OZZL 
vydal souhlasné závazné stanovisko (dále jen „stanovisko“).  

Každé řízení uvedené v § 3 písm. g) zákona je tzv. navazujícím řízením k záměru nebo jeho změně 
a vztahují se na něj ustanovení § 9b a 9c zákona. Oznamovatel je proto povinen v souladu 
s § 9a odst. 6 zákona nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, 
nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předložit příslušnému úřadu, 
který stanovisko vydal, dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu 
případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části 
nebo etapy záměru, která je předmětem záměru.  

Na základě předložených podkladů vydá příslušný úřad v souladu s § 9a odst. 6 zákona 
k příslušnému navazujícímu řízení závazné stanovisko. 
 
Veřejnost může v tomto řízení v souladu s § 9c odst. 1 „zákona“ uplatňovat připomínky k záměru 
ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 „zákona“ na úřední desce Drážního 
úřadu. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.  

Pokud se v souladu s § 9c odst. 3 „zákona“ podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů 
od zveřejnění obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bod 2 „zákona“, 
tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského 
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností 
není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění 
tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy 
musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e „zákona“, stává se též účastníkem 
stavebního řízení.  

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení může podat také dotčená veřejnost 
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 „zákona“, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním 
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stupni. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 „zákona“ doloží dotčená veřejnost v podání 
písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4 „zákona“. 

II. Oznámení zahájení stavebního řízení 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) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 
22. 12. 2022 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  140 00 Praha 4, 
IČO 65993390 zastoupena na základě plné moci PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 
147 00 Praha, IČO 45272387 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy 
 

      
“I / 2 0  -  Č e s k é  B u d ě j o v i c e ,  s e v e r n í  s p o j k a “ 

v rozsahu: 
SO 223.1 Podchod pod železnicí 
SO 450 Přeložka kabelizace ČD Telematika 
SO 451 Přeložka kabelizace TÚDC 
SO 660 Výhybna Nemanice I, železniční svršek 
SO 661 Výhybna Nemanice I, železniční svršek vlečky Budvar 
SO 662 Výhybna Nemanice I, železniční spodek 
SO 670 Železniční most žkm 216,727 
SO 681 Přeložky kabelizace SEE 
SO 682 Přeložky zabezpečovacího zařízení SSZT 
SO 683 Přeložky zařízení trakčního vedení SEE 
SO 684 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 690 Úprava trakčního trolejového vedení 
SO 691 Úprava trakčního kabelového vedení 
 

Umístění stavby: 
Parc. č. 687/4, 687/5, 687/12, 687/21, 687/22, 941/1, 949/1, 949/2, 993/1, 1063, 1121/1, 1121/5, 
1149, 1150/4, 1171/3, 1174, 1178/3, 1178/10, 1178/11, 1179/1, 1179/25, 1180/2, 1195/15, 1195/29, 
1195/32, 1201/76, 1201/79, 1201/121, 1202/1, 1202/4, 1202/5, 1202/9, 1217, 4725/1, 4725/3, 
4725/6, 4725/7, 4725/8, 4725/9, 4725/10, 4725/11, 4725/12, 4725/13, 4725/17, 4725/18, 4725/19, 
4725/20, 4725/21, 4725/22, 4725/24, 4725/25, 4725/32, 4725/33, 4725/34, 4726, 4733/1, 4733/6, 
4733/7, 4733/18, 4733/19, v k.ú. České Budějovice 3 

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad podle 
§ 112 odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. 
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.  

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději d o  3 0  d n ů  o d  d o r u č e n í  t o h o t o  o z n á m e n í . 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo 
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nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení 
jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený 
ve větě první, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, 
při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží.  

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební - na výše 
uvedené adrese.  

Drážní úřad poučuje účastníky řízení o tom, že se na něj vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., 
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací. Podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací se oznámení o zahájení 
řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze 
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním 
účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Drážní úřad poučuje ostatní účastníky řízení 
o tom, že ostatní písemnosti (tedy i stavební povolení) jim nebudou doručovány jednotlivě, 
ale veřejnou vyhláškou. 

  
 Ing. František Kuška  

ředitel územního odboru Plzeň 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Drážního úřadu 
a Magistrátu města České Budějovice. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. 
Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 

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

správního řádu 
 Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 2/, 370 92 České Budějovice 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  140 00 Praha 4 zastoupena na základě 

plné moci PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 
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 Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser 
Budvar, Entreprise Nationale,  Karolíny Světlé 4/,  370 21 České Budějovice 

 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.,  Novohradská 40/738,  370 33 České 
Budějovice 

 KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.,  Vodičkova /20,  110 00 Praha 1 
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  Branišovská 1160/31,  370 05 České 

Budějovice 5 
 Teplárna České Budějovice, a.s.,  Novohradská 32/,  372 15 České Budějovice 
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  Nemanická 2133/10,  370 10 České Budějovice 
 Statutární město České Budějovice,  nám. Přemysla Otakara II. 1,2/,  370 92 České 

Budějovice 
 Obec Hrdějovice,  Dlouhá 221/,  373 61 Hrdějovice 
 SETERM CB REALITY s.r.o.,  Nemanická 2208/16,  370 10 České Budějovice 
 ČEVAK, a. s.,  Severní 2264/8,  370 10 České Budějovice 
 Povodí Vltavy, státní podnik,  Holečkova 8/,  150 24 Praha 5 
 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  130 00 Praha 
 České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  169 00 Praha 
 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  148 00 Praha 4 
 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  155 00 Praha 5 
 STARNET, s.r.o.,  Žižkova tř. 226/3,  370 01 České Budějovice 
 Česká pošta, s.p.,  Politických vězňů 909/4,  225 99 Praha 1 
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  Rašínovo nábřeží 390/42,  128 00 Praha 
 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.,  Dolní 1/,  372 14 České Budějovice 
 E.ON Energie, a.s.,  F. A. Gerstnera 2151/6,  370 01 České Budějovice 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1 
 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  190 00 Praha 9 
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  Želetavská 1525/1,  140 00 Praha 4 
 EG.D, a.s.,  Lidická 1873/36,  602 00 Brno 
 Kotrbová Ludmila, Pražská tř. 1255/19, 370 04 České Budějovice 
 Šimonková Ludmila, J. Plachty 2079/7, 370 04 České Budějovice 
 Petrowitz Miloslav, Jižní 2603/82, 370 10 České Budějovice 
 ACR auto, a.s.,  Pod Stromovkou 211/,  370 01 Litvínovice 
 NEJ REAL s.r.o.,  Rybná 669/4,  110 00 Praha 

Dotčené orgány: 
 Krajský úřad  Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hopodářství,  U Zimního 

stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice 
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,  

Na Sadech 25/25,  370 71 České Budějovice 
 Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí,  Nám. Přemysla 

Otakara II 1,2/,  370 92 České Budějovice 
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,  Pražská /52b,  370 04 České Budějovice 
 Ministerstvo obrany,  Tychonova 221/1,  160 00 Praha 
 Krajský úřad  Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědlěství a lesnictví,  

U Zimního stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice 
 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  Plavská 2/,  370 04 České Budějovice 
 Státní plavební správa - pobočka Praha,  Jankovcova 4/1534,  170 00 Praha 
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Regionální pracoviště Jižní Čechy,  nám. 

Přemysla Otakara II 34/,  370 01 Praha 
 Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků,  nám. Přemysla Otakara II. 

1/1,  370 01 České Budějovice 
 


		2023-03-15T11:04:38+0000


		2023-03-15T11:04:38+0000


		2023-03-15T11:04:38+0000


		2023-03-15T11:04:38+0000




