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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC 
sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0621/19-12/Os V Olomouci dne 4. února 2021 
Č. j.: DUCR-7347/21/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220) 
Oprávněná úřední osoba: Osina Dušan Ing. arch. E-mail: osina@ducr.cz 

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í   
S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í  

v e ř e j n o u  v y h l á š k o u  
 

  
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 8. listopadu 2019 žádost stavebníka, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a Statutární 
město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, zastoupeného společností 
Brněnské komunikace a.s.,  Renneská /1a,  65768 Brno, bkom@bkom.cz, IČ:60733098, o stavební povolení 
pro stavbu dráhy: 

 

 

„1/42 VMO Tomkovo náměstí, 1/42 VMO Rokytova“ 

 
v rozsahu: 
 

SO 107 Rekonstrukce tramvajové trati Tomkovo nám. 
SO 428 Úprava kabelů DPmB na ul. Rokytová 
SO 460 Trakční vedení Provazníkova ulice 
SO 461 Trakční vedení rampa Dukelská ul. - VMO - Karlova ul. 
SO 462 Trakční vedení Karlova ul. - rampa VMO - Kaloudova ulice 
SO 463 Trakční vedení Tomkovo nám. - Dukelská ulice 
SO 480.1  Úprava trakčního vedení 
SO 480.2  Úprava závěsného optického kabelu (ZOK) -ČD-T 
SO 481 Ochrana kabelů SŽDC 
SO 482 Úprava venkovního osvětlení SŽDC 
SO 483 Úprava a přeložky sdělovacích zařízení SŽDC 
SO 484 Úprava zabezpečovacího zařízení 
SO 465 Úprava trakčního vedení Rokytová ulice 

 

Stavebník:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a Statutární 
město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785,  
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Zástupce stavebníka:  
Brněnské komunikace a.s.,  Renneská /1a,  65768 Brno, bkom@bkom.cz, IČ:60733098 

 

Umístění stavby: 

Stavba prochází zastavěným územím města Brna, konkrétně městskými částmi Brno – sever, Brno – 
Maloměřice a Obřany, Brno – Židenice. 

 
kú: Husovice - dotčené pozemky: 
1007, 2557, 2571, 2583, 2584, 2585, 1005/4, 1006/2, 1008/1, 1013/3, 1013/5, 1013/7, 1013/8, 1176/6, 
1177/1, 1177/2, 1488/1, 1488/2, 1505/2, 1505/4, 1513/2, 1514/2, 1514/9, 1780/1, 1780/3, 1780/5, 1780/8, 
1780/9, 1790/15, 2593/11, 2593/12, 2593/15, 2593/16, 2593/17, 2593/18, 2593/19, 2593/2, 2593/21, 
2593/24, 2593/25, 2593/27, 2593/28, 2593/29, 2593/37, 2593/43, 2593/50, 2593/51, 2593/52, 2593/56, 
2593/8, 2593/9, 2594/1, 2594/12, 2594/14, 2594/17, 2594/2, 2594/29, 2594/34, 2595/3, 2596/1, 2596/2, 
2596/4, 2596/6, 2596/7, 2597/2, 2618/26, 2618/38, 2618/41, 2618/76 
 
kú: Maloměřice - dotčené pozemky: 
1388/3, 1398/2, 1634, 1636/108, 1636/112, 1649/1, 1657/1, 1660/1, 1666/1, 1668/1, 1668/2, 1710/12, 
1897/1, 1897/172, 2591/13, 2591/14, 2591/3, 2591/4, 2591/8, 2592/11, 2592/16, 2592/20, 2712/15, 2712/16, 
2712/20, 2712/4, 2712/7 
 
kú: Židenice - dotčené pozemky: 
6615, 6625/1, 6625/16, 6625/19, 6625/20, 6625/21, 6625/23, 6625/50, 6625/56, 6625/60, 6625/69, 7487/1, 
7502/5, 7512/1, 7519/3, 7521/2, 7521/3, 7524, 7526/8, 8390/13, 9756/51, 9756/68, 9756/69, 9756/70, 
9756/73, 9756/74, 9756/77, 9756/79 
 

Popis stavby: 
Obecné informace: 
Účel stavby je vybudování další části Velkého městského okruhu Brno. Jedná se o novostavbu. Předložená 
dokumentace této stavby má dva úseky, tj. úsek Tomkovo náměstí a úsek Rokytova.  
 
Úsek VMO Tomkovo náměstí řeší vybudování velkého městského okruhu města Brna v úseku od 
jihovýchodního portálu Husovického tunelu po ulici Karlovu. Celková délka tohoto úseku činí 680 m. Nový 
městský okruh je v této části veden ve stávající trase silnice I/42 s mimoúrovňovým křížením Tomkova 
náměstí, dále přes řeku Svitavu a nad ulici Karlovu v navázání na část Rokytova. 
Nově jsou v této trase navrženy čtyři třípolové mostní objekty. Dva mostní objekty jsou navrženy kvůli 
přemostění Tomkova náměstí, další dva kvůli překonání řeky Svitavy. 
Křížení VMO s Tomkovým náměstím je řešeno mimoúrovňovým křížením MÚK deltovitého tvaru 
umožňující všesměrné napojení obou komunikací. 
 
Úsek VMO s Rokytova kříží mimoúrovňově ulici Karlova, Maloměřické seřaďovací nádraží, areál autoparku 
Svatoplukova ulici Kulkovu. Výhledově má na tuto stavbu navázat úsek „MÚK Rokytova – Jedovnická“ 
s vedením trasy nad Rokytovou ulicí do plánovaného tunelu pod „Akátkami“.  
Nově navržená komunikace na VMO umožní přímou jízdo vozidel ve směru od Tomkova náměstí na 
Vinohrady bez nutnosti průjezdu kolem Židenických kasáren, která je v současnosti vzhledem k intenzitě 
provozu a kapacitě stávajících komunikací nevyhovující.  
Celková délka úseku VMO Rokytova je 569 m, přičemž prvních 54 m se nachází na terénu a zbývajících  
515 m na estakádě.  
 
Popis drážních objektů: 

SO 107 Rekonstrukce tramvajové trati Tomkovo nám. 
Navržené úpravy tramvajové tratě jsou vyvolány komunikačními úpravami a změnami dopravní situace 
v rámci stavby. 
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Nové vedení tramvajové tratě je navrženo ve vazbě na celkovou koncepci nového řešení, hlavním 
principem nového řešení je umístění tramvajových zastávek „Tomkovo náměstí“ v nové poloze pod mostní 
estakádou VMO (SO 201 a 202), vstřícně a v obou směrech v přímé.  

Rozsah úprav je dán obvodem staveniště. Začátek úprav je v Dukelské třídě u domů č.o. 15 a 16 
(hranice křižovatky Dukelská / Bratří Mrštíků) a konec v ulici Valchařské u domů č.o. 12 a 13. 
 Nová tramvajová dráha je v celé délce navržena jako dvoukolejná pojížděná trať na nezvýšeném 
tramvajovém tělese s osovou vzdáleností minimálně 3,00 m (v místě napojení na stávající stav na začátku a 
konci úseku) a maximálně 3,50 m (v místě zastávek). Žlábkové kolejnice tvaru NT 3 (na začátku úseku po 
první směrový oblouk o poloměru 50 m) a NT 1 (ve zbývající části) jsou uloženy na železobetonových 
panelech typu DZP. Z důvodu snížení hlučnosti a vibrací jsou pod patou kolejnice uloženy pryžové pásy a 
mezi kolejové lože a panely DZP antivibrační rohož. Odvodnění tramvajové tratě je jednak 
mezikolejnicovými odvodňovači (povrchová voda), jednak podélným trativodem v ose os kolejí (průsaková 
voda v podloží). Nástupiště zastávky „Tomkovo náměstí“ mají délku 32 m, výšku nástupní hrany 200 mm 
nad TK a jsou vybaveny bezbariérovými obrubníky. Kryt tramvajové trati je shodný s povrchem přilehlé 
vozovky – asfaltový beton.   

SO 428 – Úprava kabelů DPmB na ul. Rokytova  

Přeložka kabelů č.1 - ul.Kulkova 
Podmínkou realizace přeložky trakčních kabelů na ulici Kulkova je v předstihu vybudovat kabelovod s 9-ti 
otvory podél zdi oplocení kasáren. Začátek pokládky kabelovodu je navržen v ulici Podsednická v kabelové 
komoře KK 1. Kabelové komory budou typu 2448-1220, v místě křížení s komunikací typu 2448-1520. 
Osazování jednotlivých komor v navržené trase se musí provádět se zvýšenou opatrností, protože pokládka 
se bude provádět v obsazené trase, kde se nacházejí kromě trakčních kabelů i kabely sdělovací jiných 
majetkových správců. Křížení trasy na konci ulice Kulkova se bude provádět v otevřeném výkopu přes 
komunikaci. Ukončení pokládky kabelovodu je situováno v ulici Rokytova v místě, kde končí připojení 
VMO na ulici Rokytova. 
Délka přeložky kabelů je 265m. 
V daném úseku dojde k přeložení dvou napájecích skříní ke stožárům č.33 a 37. Budou dodány nové skříně.  
Přeložka kabelů č.2 - ul. Rokytova 
V ulici Rokytova ve směru na městskou část Vinohrady, kde jsou stávající trakční kabely uloženy vlevo, se  
v důsledku terénních úprav (připojení rampy VMO a rozšíření stávajícího silničního tělesa) ulice Rokytovy 
uloží do nové trasy do nového kabelovodu s 9-ti otvory. V úseku je navrženo celkem 13 kabelových komor. 
Kabelové komory budou typu 2448-1220, v místě křížení s komunikací typu 2448-1520. V případě vedení 
kabelovodu ve svahu budou použito systémových zemních kotev. 
V předstihu se vybuduje kabelový prostup pod novou připojovací rampou VMO. Tento prostup bude osazen 
jedním devíti-otvorovým multikanálem 9W-42 v délce 19 m. Multikanál bude uložen v hloubce s min.krytím 
1,0m. 
Pokládka čtyř trakčních kabelů je navržena v místě, kde se připojí rampa VMO k ulici Rokytova. Ukončení 
pokládky nových kabelů je navrženo v místě navazující stavby rekonstrukce kabelů DpmB ve směru od 
Vinohrad u trakčního stožáru č.29 v místě napájecí skříně. 
Délka přeložky kabelů je 330m. 
 
Přeložka kabelů č.3 - křižovatka ul. Podsednická - Svatoplukova 
V tomto úseku se v důsledku stavebních úprav stávající křižovatky musí přeložit stávající trakční kabely. 
Vyústění ulice Podsednická do ulice Svatoplukova bude rozšířeno a kabely budou touto úpravou narušeny. 
Kabely se přeloží do kabelových chrániček 9x PE75mm pod ulicí Svatoplukova. Chráničky budou 
instalovány pomocí řízeného protlaku ø 500mm. Tento řízený protlak se provede v předstihu v délce 29 m. 
Protlak bude prováděn ve směru od ul.Podsednická směrem ke stávající komoře v ul.Svatoplukova. 
Přepojování jednotlivých kabelů se bude provádět za vypnutého stavu.        
Délka přeložky kabelů je 35m. 
Ve všech úsecích stavby budou připoloženy 6xHDPEØmm barvy modrá, hnědá, bílá, červená, fialová, černá. 
Trubky budou vedeny podél kabelovodu a nebudou procházet přes kabelové komory. 

SO 460 Trakční vedení Provazníkova ulice 

Stavební objekt 460 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní trolejbusové trati v rozsahu nového 
směrového a výškového komunikačního uspořádání VMO. Uspořádání trolejového vedení v novém stavu 
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sleduje úsek od počátku úprav na dnešní ulici Provazníkova u Husovického tunelu, přes upravenou 
(odsunutou) Provazníkovu včetně zajištění odbočení do ulice Dukelská a odbočení z ulice Dukelská pro 
příjezd a odjezd vozů do trolejbusové husovické vozovny na Nováčkově ulici. 
Délka nového dvoustopého trolejového obousměrného vedení: cca 600 m, součástí stavebního objektu je 
rovněž odpovídající demontáž stávajícího rušeného vedení (stožárů včetně odbourání základů, trolejového 
vodiče, závěsů a lanových převěsů, odpojovačů, napájecích vývodů a bleskojistek). 
V rámci navržených úprav TV dojde u objektů 460-462 k úpravě stávajícího uspořádání napájení a 
dělení trolejového vedení dle energetického výpočtu zpracovaného v rámci DÚR. Tato změna je 
koordinována se souvisejícími stavebními objekty 426 a 427. 

SO 461 Trakční vedení rampa Dukelská ul. - VMO-Karlova        

Stavební objekt 461 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní trolejbusové trati v rozsahu nového 
směrového a výškového komunikačního uspořádání VMO. Uspořádání trolejového vedení v novém stavu 
sleduje úsek od křižovatky Dukelská po rampu Dukelská s nájezdem na VMO na rekonstruované ulici 
Provazníkova, včetně zajištění odbočení z ulice Dukelská pro příjezd vozů z trolejbusové husovické vozovny 
na Nováčkově ulici. Uspořádání trolejového vedení v novém stavu dále sleduje úsek od začátku výjezdové 
rampy z VMO směrem k ulici Karlova po křižovatku s komunikací po konec silničních úprav v místě 
napojení na ulici Karlova před železničním mostem. 
Délka nového dvoustopého trolejového vedení: cca 700 m, součástí SO je rovněž odpovídající demontáž 
stávajícího rušeného vedení (stožárů včetně odbourání základů, trolejového vodiče, závěsů a lanových 
převěsů, odpojovačů, napájecích vývodů a bleskojistek). 

SO 462 Trakční vedení Karlova – rampa VMO-Kaloudova ulice        

Stavební objekt 462 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní trolejbusové trati v rozsahu nového 
směrového a výškového komunikačního uspořádání VMO. 
Uspořádání trolejového vedení v novém stavu sleduje úsek přes výjezdovou rampu Kaloudova po křižovatku 
s komunikací a tramvajovou tratí na Tomkově náměstí, včetně křížení trolejbusového vedení s tramvajovým, 
a zajištění nájezdu do ulice Dukelská a odbočení do odsunuté Provazníkovy ulice pro příjezd vozů z 
trolejbusové husovické vozovny na Nováčkově ulici. Součástí objektu je rovněž zajištění uchycení 
trolejového vedení pod novým mostním objektem nad stávající úrovňovou křižovatkou 
Provazníkova – Tomkovo nám. 
Délka nového dvoustopého trolejového vedení: cca 1000 m, součástí SO je rovněž odpovídající 
demontáž stávajícího rušeného vedení (stožárů včetně odbourání základů, trolejového vodiče, 
závěsů a lanových převěsů, odpojovačů, napájecích vývodů a bleskojistek). 
Součástí objektu je rovněž zajištění uchycení trolejového trolejbusového vedení na spodní hraně 
nového mostního objektu. 
V souvislosti s tím bude nutné osazení izolační zábrany na spodní hraně mostu nad trolejovým 
vedením. Technické řešení této zábrany je součástí PD objektu mostu 202. 

SO 463 Trakční vedení Tomkovo nám. – Dukelská ulice (tramvaj)        

Stavební objekt 463 obsahuje rekonstrukci trolejového vedení dnešní tramvajové trati v úseku (směr centrum 
– Obřany) od konce ulice Dukelská před křižovatkou s ul. Provazníkova po začátek ulice Valchařská. V 
novém uspořádání v rámci VMO budou dvě nová křížení tramvajové a trolejbusové trati - v prostoru nové 
nájezdové rampy Dukelská a výjezdové rampy Kaloudova včetně nového MÚK v prostoru dnešní úrovňové 
křižovatky.  
Stávající stožáry budou posléze demontovány včetně odbourání základů. 
Součástí objektu je rovněž zajištění uchycení trolejového tramvajového vedení na spodní hraně nového 
mostního objektu. 
V souvislosti s tím bude nutné zřízení izolační zábranu na spodní hraně mostu nad trolejovým vedením. 
Technické řešení této zábrany je součástí PD objektu mostu 202. 
Navržené úpravy spočívají v doplnění provizorního převěsu v místě kolejové úvratě a současně doplnění 
izolačních rozpěrných tyčí nad výhybkami pro připevnění nové troleje ke stávajícím vodičům tak, aby byla 
zajištěna sjízdnost tramvajových vozidel. Po ukončení tohoto provizoria bude trolejové vedení nad spojkou 
mezi oběma kolejemi demontováno včetně izolačních rozpěrných tyčí. 
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SO 465 – Úprava trakčního vedení Rokytova ulice       

Navržené úpravy trolejového vedení jsou vyvolány komunikačními úpravami a změnami dopravní situace 
v rámci stavby. 
Nové trolejové vedení trolejbusové trasy je navrženo ve vazbě na celkovou koncepci nového řešení.  
Nové trolejové vedení trolejbusové tratě je navrženo jako prosté kompenzované s napínáním trolejí 
pohyblivým závažím v délce kotevních úseků dle stávajícího stavu. Troleje jednotlivých stop budou 
zavěšeny pružnými závěsy na lanových převěsech zakotvených mezi stožáry na obou stranách vozovky, 
resp. na jednostranně vyvěšených výložnících na trakčních stožárech. 
 

SO 480.1 – Úprava trakčního vedení SŽDC 

Stávající stožáry č. 21, 22 a 101, které jsou v kolizi s novým nadjezdem, budou nahrazeny novými trakčními 
podpěrami, a to typovými v provedení se svorníky – TS a BP. Základy stožárů budou svorníkového typu z 
typové sestavy, kdy je uvažována běžná únosnost zeminy. 
Z důvodu délky stavebních prací na silničním nadjezdu by nebylo možné zajistit požadovaný počet 
napěťových výluk elektrizovaných kolejí, přistoupilo se k takovému technickému řešení úpravy trolejového 
vedení, že se do stávajícího trolejového vedení vloží na požadovanou vzdálenost úsekové děliče (provedení – 
teflonové tyče, vložené do troleje). Nosné lano v rozpětí (ve všech kolejích) pod novým nadjezdem bude 
izolované. Překlenutí neutrálního pole (pro zajištění vodivé cesty) bude zajištěno obcházecím kabelovým 
vedením pro každou kolej. 

SO 480.2 Ochrana závěsného optického kabelu (ZOK) ČD-T 

Úpravy se týkají stávajícího závěsného optického kabelu, který je zavěšen na trakčních podpěrách podél 
koleje č.T8 v žst. Brno Maloměřice v místě uvažovaného silničního nadjezdu nad tělesem dráhy v žkm cca 
159,230. Železniční trať je elektrifikována proudovou soustavou 25 kV AC.  
Vyvolané zásahy mají charakter provizorních úprav, které jsou požadovány na dobu výstavby nového 
silničního mostu VMO Rokytova k ochraně optického kabelu. 

SO 481 Ochrana kabelů SŽDC 

V rámci výstavby mostních opěr nového přemostění kolejiště žst. Brno – Maloměřice je třeba zajistit 
provozuschopnost stávajících kabelových vedení ve správě SŽDC, s.o., které jsou v dotčeném prostoru 
uloženy. Vzhledem k rozsahu stavebních prací a vzhledem k navrženým stavebním postupům a s tím 
spojených stavebních mechanizmů, je navrhována pouze mechanická ochrana stávajících kabelových sítí NN 
i VN, protože při stavebních pracích nedojde k přímému poškození stávajících kabelových vedení.  
Vyvolané úpravy mají charakter provizorních úprav, které jsou požadovány na dobu výstavby nového 
silničního mostu VMO - Rokytova k ochraně stávajících kabelových rozvodů. 

SO 482 Úprava venkovního osvětlení SŽDC 

V rámci výstavby nového silničního mostu VMO - Rokytova dojde k zásahu do stávajícího venkovního 
osvětlení kolejiště žst. Maloměřice. V kolejové mezeře mezi kolejemi č.T2a a 1a je v kolizi s novou mostní 
konstrukcí osvětlovací stožár OS20, v blízkosti výhybky č.101 jsou v kolizi s novou mostní konstrukcí 
osvětlovací stožáry OS19 a OS21 a u koleje č.563k – depo je v kolizi s novou mostní konstrukcí osvětlovací 
stožár OS703. Kolidující osvětlovací stožáry budou nahrazeny novými osvětlovacími stožáry instalovanými 
dle možností mimo prostor pod mostní konstrukcí anebo budou v prostoru pod mostní konstrukcí osazeny 
osvětlovací stožáry, jejichž výška bude odpovídat volnému světlému prostoru pod novým mostem VMO - 
Rokytova.  
Všechny kolidující osvětlovací stožáry jsou napojeny na stávající kabelový rozvod, který bude v místě 
budování mostních opěr č. 6 poškozen a bude nahrazen novým kabelovým rozvodem v rozsahu dle 
požadavků správce venkovního osvětlení. Nový kabelový rozvod bude rovněž upraven dle nového situování 
kolizních osvětlovacích stožárů.  
Vyvolané úpravy mají charakter definitivních úprav, které jsou požadovány pro konečný stav přemostění 
kolejiště novým mostem VMO - Rokytova.  
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SO 483 – Úpravy a přeložky sděl. zařízení SŽDC 

V oblasti stavby vede rozhlasový kabel 5XN0,8 ZE v majetku OŘ Brno, SSZT. Trasa je společná s trasou 
zabezpečovacích kabelů. 
Při stavbě pilířů L6 a P6 mostu bude kabel dotčen a je nutno jej přeložit do nové trasy. 
Stávající kabelová trasa vedená mezi kolejemi 2a a 53a se přeloží před zahájením stavebních prací společně 
se zabezpečovacími kabely. Před započetím prací na nových pilířích mostu je nutno provést uvolnění 
dotčeného prostoru.  
V rámci „SO 484 - Úprava zabezpečovacího zařízení“ se vybuduje nová trasa a nové podchody pod kolejemi 
1a, 2a, 3k a 53a. Popis tras a jejich uložení vč. lomových bodů je podrobně řešen v SO 484 - sdělovací kabel 
bude přiložen do této trasy.  
V rámci tohoto SO 483 se musí vybudovat cca 18 m nové trasy k stávajícímu rozhlasovému stožáru - nový 
kabelový žlab 10x10 v podpovrchové trase. 
Rozhlasový kabel bude na obou koncích přerušen a bude naspojkován nový kabel stejného typu a dimeze. 
Kabel bude poté uložen do nové kabelové trasy. Připojení stávajícího rozhlasového stožáru bude na stávající 
svorkovnici. 
Na metalickém sdělovacím kabelu se musí provést měření před i po provizorní pokládce a také se musí 
změřit po uložení do definitivní trasy. Budou vypracovány měřicí protokoly. 
Aby bylo prokazatelné, že se parametry optického kabelu prováděnými stavebními pracemi nezměnily, 
provede se měření před zahájením prací a po jejich definitivním skončení. 

SO 484 Úprava zabezpečovacího zařízení       

Výstavbou velkého městského okruhu vznikne nový nadjezd nad kolejištěm v žst. Brno – Maloměřice. Mezi 
kolejemi č.2a a č.53a bude vybudován nový mostní pilíř. Výstavbě mostního pilíře v požadovaném místě 
brání zabezpečovací zařízení (návěstidlo Se6 a výstroj kolejových obvodů) a kabelizace pro závislosti a 
napájení zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s výstavbou pilíře budou přeloženy kabely 
zabezpečovacího zařízení, vnější výstroj kolejových obvodů a seřaďovací návěstidlo Se6. Stávající 
návěstidlo Sp1V bude nahrazeno novým v souvislosti s úpravami trakčního vedení a venkovního osvětlení. 
Stanice zůstane zabezpečena stávajícím způsobem, tzn. RZZ typu AŽD 71. Konfigurace kolejiště zůstane 
stávající. Dopravní program se nemění. Navěštění rychlostí zůstane stávající. Závěrová tabulka nového stavu 
je shodná se stávající závěrovou tabulkou, a proto se v projektu nedokladuje. 
Seřaďovací návěstidlo Se6 (trpasličí se zvýšenou světlovou skříní) se před zahájením prací na výstavbě 
mostního pilíře demontuje. Po dobu vyloučení koleje 53a bude návěstidlo demontované. Ke konci kolejové 
výluky bude opětovně namontováno zpět ke koleji 53a do nové polohy před mostní pilíř tak, aby izolovaný 
styk se nacházel maximálně 6m za návěstidlem a nebude nutno jej překládat. Předpokládaná doba kolejové 
výluky je 2 měsíce. Nová poloha návěstidla Se6 bude v km 159,224. Přesná poloha návěstidla bude vytýčena 
komisí dráhy během výstavby. Umístění základu návěstidla vzhledem k nově vybudovanému mostnímu 
pilíři a jeho základu je znázorněno na výkrese č. 0102 Polohopisný výkres – příčný řez (viz pozn.). 
V souvislosti s výstavbou mostu dojde v rámci souvisejících stavebních objektů k  novému rozmístění 
osvětlovacích a trakčních stožárů, tím dojde k zhoršení viditelnosti návěstidla SpV1, tyto změny vyvolávají 
požadavek na vytočení návěstního štítu na návěstidle Sp1V. U stávajícího návěstidla, které je vzoru SSSR, 
vytočení štítu nelze provést a proto je uvažováno s výměnou stávajícího návěstidla za nové návěstidlo typu 
AŽD. Návěstidlo bude umístěno na stávající základ. 
Prostor mezi kolejemi č. 2a a 53a je nutno uvolnit pro zakládání a budování pilířů mostu. Stávající kabelová 
trasa vedená mezi kolejemi 2a a 53a, se bude muset před zahájením stavebních prací proto přeložit. V trase 
je vedeno celkem 24 kabelů zab. zař.. Kabely budou přeloženy mezi koleje 1a a T2a do definitivní polohy a 
to z důvodu technologického postupu při zakládání pažících stěn. Kabely se prodlouží naspojkováním 
krátkých kabelů stejné dimenze a typu jako stávající kabely, nebo budou nahrazeny novými kabely v celé 
délce (mezi skříněmi RS11 a RS12). Úprava jednotlivých kabelů je patrná z výkresu č. 0701. Poloha 
kabelové trasy je znázorněna na výkresu č.0101. Kabely budou v nově přeložené trase mezi kolejemi 1a a 
T2a uloženy ve žlabech s mělkým krytím min. 100 mm. Vzhledem k počtu kabelů je nutno v trase položit 
vedle sebe tři žlaby 200x120 a jeden 100x100. Pod kolejemi budou kabely vedeny v obetonovaných rourách 
NOVOTUB s minimálním krytím 700 mm pod niveletou pražce. K přeloženým stykovým transformátorům 
u Se6 a k návěstidlu Se6 se zřídí kabelová trasa ve žlabu 100x100 také s mělkým krytím.  
Pozn.: Citované výkresy a popis stavby je k dispozici na Drážním úřadě a budou součástí schválené 
projektové dokumentace stavby. 
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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. Toto řízení se považuje za navazující řízení podle § 3 
písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, s o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.) a zároveň řízením, na které dopadá 
zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), 
předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby a 
speciální stavební úřad o této skutečnosti poučuje účastníky řízení v souladu s § 2 odst. 1 téhož zákona. 

  Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo 
stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-70945/19/Os ze 
dne 13.12.2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-70948/19/Os ze dne 
13.12.2019. Na žádost stavebníka usnesením č.j.: DUCR-51678/20/Os ze dne 8.9.2020 Drážní úřad 
prodloužil lhůtu k odstranění nedostatků žádosti. ˇžádost byla doplněna dne 5.2.2021. Po doložení 
požadovaných náležitostí Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na § 9b odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), s odkazem na § 144 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

o z n a m u j e  
 

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení o záměru 
posuzovaném podle zákona č. 100/2001 Sb., na který bylo dle zákona č. 100/2001 Sb. vydáno Krajským 
úřadem, odborem životního prostředí závazné stanovisko k ověření posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“). Toto závazné stanovisko bylo vydáno dne 2.2.2018. pod 
č.j. JMK 19857/2018. Stavební řízení je tedy vedeno jako navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona           
č. 100/2001 Sb. Současně s oznámením o pokračování stavebního řízení je na úřední desce v souladu s § 9b 
odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. zveřejněna žádost o vydání stavebního povolení. 
 
Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle správního řádu. (§ 9b 
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.) 
 
Vzhledem k tomu, že Drážnímu úřadu 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 do 10 dnů následujících po dni  doručení tohoto oznámení .  K později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Za den doručení se považuje patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.  

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby 
nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
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 infrastruktury, územní 
odbor Olomouc, na adrese Nerudova 1, Olomouc (termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem 
projednat s oprávněnou úřední osobou). 
 
Poučení veřejnosti:  
Veřejnost může podle § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001Sb. v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k 
záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední 



 

8 / 11 

desce. Oznámení se podle § 9b odst. 1 považuje za zveřejněné vyvěšením na úřední desce Drážního úřadu. 
Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. K později podaným připomínkám nebude přihlédnuto. 
Do podkladů žádosti o stavební povolení, vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla 
vydána pro účely navazujícího řízení (§ 9b odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001Sb.), lze nahlédnout u 
Drážního úřadu, stavební sekce, územní odbor Olomouc na adrese Nerudova 1, Olomouc (termín nahlédnutí 
do spisu doporučujeme předem projednat s oprávněnou úřední osobou).  

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 
dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001Sb., stává se účastníkem 
navazujícího řízení též obec dotčená záměrem, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. zákona 
č. 100/2001Sb., t.j. 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 informací o navazujícím 
řízení podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001Sb., případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 
zákona č. 100/2001Sb., nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob (podle § 9 odst. 3 zákona č. 
100/2001 Sb.). 

V souladu s § 9b odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. Drážní úřad informuje veřejnost, že 
výsledkem navazujícího řízení má být stavební povolení pro stavbu dráhy ve shora uvedeném rozsahu stavby 
„Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO - Rokytova“. 
V souladu s § 9b odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb.  Drážní úřad informuje, že s dokumenty pořízenými 
v průběhu procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí zveřejněnými podle § 16 odst.1 
písm. f) a g)  zákona č. 100/2001 Sb. se může veřejnost seznámit na informačním systému  EIA spolu 
s posudkem na úřední desce Jihomoravského kraje. 
 V souladu s § 9c zákona č. 100/2001 Sb. může odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení 
podat také veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení 
v prvním stupni. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. doloží dotčená 
veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4. 
 
Upozornění: 
Drážní úřad považuje shora uvedenou stavbu podle § 5 odst. 1 zákona, s vazbou na § 184a odst. 3 stavebního 
zákona, za stavbu ve veřejném zájmu, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem. 
V souladu s § 2 odst.. 5) zákona o urychlení dopravní infrastruktury 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 dotřeným orgánům, ostatním účastníkům se doručuje veřejnou 
vyhláškou. 
 
Okruh účastníků řízení je stanoven: 
 podle §109 písm. a)  
Stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Statutární město 
Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené společností Brněnské komunikace a.s.,  
Renneská /1a,  657 68 Brno 
 podle § 109 písm. b), c), d) - vlastník stavby, na níž má být provedena změna, vlastník pozemku, na němž 

má být stavba prováděna, a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo 
má k tomuto pozemku, nebo stavbě právo odpovídajících věcnému břemenu, mohou–li být tato jejich 
práva prováděním stavby přímo dotčena: 
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno 
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 

Praha  
- Jihomoravský kraj zastoupený Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, 

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
- Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 

Brno 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 
- Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno 
- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno 
- Teplárny Brno a.s., PO Box 215, 657 02 Brno 
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- Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno 
- ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno 
- Správa železnic, státní organizace, (dříve SŽDC, s.o.), Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 

611 43 Brno 
- ALITECH Plus s.r.o., Cejl 892/32, Zábrdovice, 60200 Brno 
- KB - BLOK Czech, S.E., Masarykova 635, 43942 Postoloprty 

 
 podle §109 písm. e), f) - vlastník sousedního pozemku, nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu 

pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, mohou – li být tato jejich práva prováděním stavby 
přímo dotčena: 
kú: Husovice: 
917, 918, 1001, 1002, 1003, 1004, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 
1077, 1079, 1080, 1081, 1171, 1172, 1440, 1442, 1443, 1519, 1521, 1522, 2548, 2550, 2551, 2552, 
2558, 2559, 2564, 2565, 2566, 2567, 2570, 2572, 2573, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2582, 2586, 
1005/2, 1005/3, 1005/5, 1006/1, 1006/3, 1006/4, 1006/6, 1008/2, 1013/10, 1013/11, 1013/4, 1013/6, 
1013/9, 1055/1, 1055/2, 1056/1, 1059/1, 1059/10, 1059/11, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/7, 
1059/8, 1059/9, 1074/1, 1074/2, 1076/1, 1076/2, 1078/1, 1078/2, 1170/1, 1170/8, 1170/9, 1176/2, 
1439/2, 1439/3, 1439/4, 1439/5, 1444/1, 1471/4, 1488/3, 1488/4, 1488/5, 1488/6, 1488/7, 1505/1, 
1511/1, 1511/3, 1513/1, 1514/1, 1514/10, 1514/11, 1514/12, 1514/5, 1514/7, 1514/8, 1517/1, 1727/1, 
1727/2, 1780/4, 1780/7, 1783/9, 1790/14, 1790/16, 1790/25, 1790/26, 1790/28, 1790/40, 1790/42, 
1790/43, 1790/44, 2549/1, 2549/2, 2593/1, 2593/10, 2593/13, 2593/14, 2593/20, 2593/22, 2593/23, 
2593/26, 2593/3, 2593/30, 2593/31, 2593/32, 2593/36, 2593/39, 2593/40, 2593/41, 2593/42, 2593/44, 
2593/45, 2593/46, 2593/47, 2593/48, 2593/49, 2593/53, 2593/54, 2593/55, 2593/57, 2593/58, 2593/59, 
2593/60, 2593/7, 2594/13, 2594/15, 2594/16, 2594/18, 2594/19, 2594/20, 2594/21, 2594/22, 2594/23, 
2594/24, 2594/26, 2594/27, 2594/28, 2594/3, 2594/30, 2594/31, 2594/32, 2594/33, 2594/4, 2594/6, 
2594/7, 2594/8, 2595/2, 2596/10, 2596/3, 2596/5, 2596/8, 2596/9, 2597/1, 2597/3, 2597/8, 2618/17, 
2618/18, 2618/19, 2618/20, 2618/22, 2618/23, 2618/24, 2618/25, 2618/31, 2618/39, 2618/40, 2618/45, 
2618/47, 2618/62, 2618/64, 2618/67, 2618/68, 2618/69, 2618/70, 2618/71, 2618/72, 2618/73, 961/1 
 
kú: Maloměřice: 
1615, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1648, 1650, 1659, 1711, 1713, 1721, 1722, 
1723, 1724, 1726, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1245/1, 1245/3, 1245/4, 1387/2, 1387/3, 1388/2, 
1390/2, 1390/3, 1393/2, 1393/3, 1393/4, 1394/4, 1394/5, 1396/1, 1396/2, 1397/1, 1397/2, 1398/1, 
1398/3, 1399/3, 1400/3, 1400/4, 1636/10, 1636/11, 1636/110, 1636/115, 1636/12, 1636/13, 1636/14, 
1636/2, 1636/83, 1636/9, 1637/17, 1637/18, 1637/25, 1637/4, 1639/1, 1639/2, 1643/2, 1643/3, 1645/3, 
1647/2, 1647/3, 1649/2, 1651/1, 1651/2, 1652/1, 1653/1, 1654/1, 1654/2, 1655/1, 1655/2, 1656/1, 
1656/2, 1656/3, 1657/2, 1658/1, 1658/2, 1660/2, 1661/1, 1661/2, 1666/2, 1668/3, 1670/1, 1670/3, 
1681/2, 1681/3, 1710/10, 1710/11, 1710/12, 1710/13, 1710/14, 1712/1, 1712/2, 1718/1, 1897/1, 1897/22, 
1897/43, 1897/5, 2591/10, 2591/11, 2591/12, 2591/15, 2591/2, 2591/5, 2591/6, 2591/7, 2591/9, 2592/1, 
2592/10, 2592/12, 2592/13, 2592/15, 2592/18, 2592/19, 2592/22, 2592/23, 2592/6, 2592/8, 2592/9, 
2712/1, 2712/10, 2712/11, 2712/12, 2712/13, 2712/14, 2712/17, 2712/18, 2712/19, 2712/2, 2712/21, 
2712/3, 2712/5, 2712/6, 2712/8, 2712/9 
 
kú: Židenice: 
6604, 6606, 6607, 6609, 6612, 6597/1, 6600/1, 6602, 6608/1, 6608/3, 6610/1, 6610/2, 6610/3, 6610/4, 
6613/3, 6613/4, 6623/1, 6623/11, 6625/15, 6625/17, 6625/22, 6625/24, 6625/25, 6625/26, 6625/27, 
6625/47, 6625/48, 6625/51, 6625/53, 6625/54, 6625/57, 6625/59, 6625/61, 6625/62, 6625/70, 7482/12, 
7486/2, 7486/4, 7487/4, 7498/4, 7499/1, 7502/1, 7511/2, 7514/1, 7519/1, 7519/2, 7521/1, 7526/1, 
7526/12, 7526/13, 7528/4, 7529/2, 8390/2, 8390/37, 9756/29, 9756/39, 9756/42, 9756/43, 9756/47, 
9756/48, 9756/49, 9756/50, 9756/52, 9756/53, 9756/54, 9756/62, 9756/65, 9756/66, 9756/67, 9756/71, 
9756/72, 9756/75, 9756/76, 9756/78, 9756/80 

 
 
Drážní úřad oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení k uplatnění 
stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve 
věci. Drážní úřad v souladu s  § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se mohou s těmito 



 

10 / 11 

podklady seznámit ve dnech od 8. března do 11. března 2021. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí 
ve věci.  

 

 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
 
Toto oznámení včetně přílohy (žádost o stavební povolení) musí být v souladu s  § 144 správního řádu a 
v návaznosti na § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce a 
elektronické úřední desce Drážního úřadu a na úřední desce Magistrátu města Brna a Úřadu městské části 
Brno – Žabovřesky. Rozhodující pro běh lhůt je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 
Poznámka: informace o předmětu a povaze rozhodnutí je uvedena v popisu tohoto oznámení. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00  Olomouc, úřední deska k vyvěšení – zde a zveřejnění na www.ducr.cz 

(elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup) podle § 25 odst. 2 správního řádu 
 Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno – úřední deska k vyvěšení a podání zprávy 

Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
 Úřad městské části města Brna, Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, úřední deska k vyvěšení a 

podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
 Úřad městské části města Brna, Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, úřední deska k vyvěšení a 

podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
 

 

 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou) 
- Stavebník – Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Statutární 

město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené společností Brněnské 
komunikace a.s.,  Renneská /1a,  657 68 Brno 

 podle § 109 písm. b), c) d) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 
vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku, nebo stavbě právo odpovídajících věcnému 
břemenu, mohou –li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (doručenkou): 

- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno 
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha  
- Jihomoravský kraj zastoupený Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor majetkový, Žerotínovo 

náměstí 3/5, 601 82 Brno 
- Statutární město Brno zastoupené Magistrátem města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 

Brno 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 
- Správa a údržba silnic JMK, Ořechovská 35, 619 64 Brno 
- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno 
- Teplárny Brno a.s., PO Box 215, 657 02 Brno 
- Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno 
- ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno 
- Správa železnic, státní organizace, (dříve SŽDC, s.o.), Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 

43 Brno 
- ALITECH Plus s.r.o., Cejl 892/32, Zábrdovice, 60200 Brno 
- KB - BLOK Czech, S.E., Masarykova 635, 43942 Postoloprty 
 podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona -  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 a veřejnost 
(veřejnou vyhláškou). 
Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na 
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úředních deskách Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, Úřadu 
městské části města Brna, Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, Úřadu městské části města Brna, 
Brno – sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno 

 
Dotčené orgány: 
- Úřad městské části města Brna, Brno – Židenice, OVaÚP, Gajdošova 7, 615 00 Brno 
- Úřad městské části města Brna, Brno – sever, OVaÚP, ODISaVH, OŽP, Bratislavská 70, 601 47 Brno 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, OD, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, 
- Magistrát města Brna, OVHLZ, OÚPaR, OŽP, OD, OI,  Kounicova 67, 601 67 Brno 
-  Magistrát města Brna, OPP, MO, Malinovského nám.3, 67, 601 67 Brno 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno 
- Krajská hygienická stanice Jm kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Na vědomí: 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
- Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
 
Spis 
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