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Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č .  106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím – protihluková opatření  

Drážní úřad obdržel dne 23. listopadu 2022 Vaší „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, ve které jako právní zástupce pana Daniela 
Kuse, bytem Svojšice 102, 53362 Svojšice, žádáte o prověření parametrů výstavby protihlukových 
opatření, které jsou budovány na pozemkové parcele p.č. 2798/13 a na pozemkové parcele p.č. 
2798/36 v katastrálním území Pardubice sousedící s pozemkem parc.č. st. 618/1 v k.ú Pardubice, 
jehož podílovým spoluvlastníkem je Váš výše uvedený klient. 

V této souvislosti žádáte o: 
- poskytnutí kopie příslušného povolovacího rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební 

povolení či jiného rozhodnutí), kterými je předmětná stavba povolena. 

- poskytnutí informace o spisových značkách řízení, které měly za následek povolení záměru 

výstavby protihlukových opatření. 

Drážní úřad, jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějším předpisů, k Vaší žádosti sděluje následující: 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění tehdejších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby 
na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění tehdejších předpisů (dále jen “stavební zákon“), vydal na 
základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 
stavební povolení pro stavbu dráhy „Modernizace železničního uzlu Pardubice“, pod č.j.:DUCR-
41686/20/Bn dne 27.7.2020. Stavebníkem je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, IČ:70994234.  

Na základě Vaší žádosti Drážní úřad zasílá v příloze kopii Rozhodnutí o vydání stavebního 
povolení „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ pod č.j.: DUCR-41686/20/Bn dne 27.7.2020 a 
pod sp.zn.: MP-SDP0720/19-14/Bn. Zaslané rozhodnutí poskytuje informace o spisových značkách 
řízení, které měly za následek povolení záměru výstavby protihlukových opatření. Uvedené 
Rozhodnutí obsahuje mimo jiné i stavební objekt SO 02-40-05 ŽST Pardubice hl.n., PHS 2L v km 
304,750 – 304,850 (vlevo). Váš klient, jako vlastník pozemku parc.č. st. 618/1 v k.ú. Pardubice byl 
zároveň ve výše uvedeném stavebním povolení veden mezi ostatními účastníky řízení. 
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         Ing. Jitka Kotásková 
 ředitelka odboru kanceláře ředitele DÚ 

Příloha: 
- Rozhodnutí o vydání stavebního povolení „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ pod 
č.j.: DUCR-41686/20/Bn 


