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DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
Sekce stavební, územní odbor Plzeň
Sp. zn.: ML-SDL0077/17-13/Ks
V Plzni dne 28. května 2018
Č. j.: DUCR-23613/18/Ks
Telefon: +420 972 524 098 (linka 229)
Oprávněná úřední osoba: Klášterka Jiří D.T.
E-mail: klasterka@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
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
a stavby na dráze 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“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební

povolení

pro stavbu dráhy:
“D3 0310/II Hodějovice - Třebonín v rozsahu SO 651, SO 671, SO 673, SO 675, SO 672, SO
674, SO 676“
v rozsahu:
SO 651 - Přeložka železniční tratě České Velenice - Plzeň v žkm 208, 9 - 210,3
SO 671 - Úprava zabezpečovacího zařízení na železniční trati České Velenice - Plzeň v žkm 208,9 - 210,3
SO 672 - Ochrana kabelů ČD SSZT na železniční trati České Velenice -Plzeň v žkm 99,727
SO 673 - Přeložka telekomunikačních kabelů ČD na železniční trati České Velenice - Plzeň v žkm 208,9 - 210,3
SO 675 - Přeložka trakčního vedení na železniční trati České Velenice - Plzeň v žkm 208,9 - 210,3
SO 674 - Ochrana telekomunikačních kabelů ČD na železniční trati Horní Dvořiště - České Budějovice v žkm
99,727
SO 676 - Úprava trakčního vedení železniční tratě Horní Dvořiště - České Budějovice v žkm 99,727

a) Stavebním záměrem přímo dotřené pozemky a jejich části dle katastrálních území podle zpracované
projektové dokumentace:
Staré Hodějovice
627/9, 634/10, 634/12, 629/13, 667/76, 624/56, 667/77, 627/3, 629/9, 667/73, 667/80, 667/82, 673/6, 667/74,
624/59, 667/72, 629/11, 667/81, 624/60, 627/14, 629/8, 667/75, 667/78, 624/58, 629/10.
Doubravice u Nedabyle
604/19, 603/1, 603/3, 604/20
Dolní Svince
693/1.
b) Stavebním záměrem nepřímo dotřené pozemky a jejich části dle katastrálních území podle zpracované
projektové dokumentace:
Staré Hodějovice
627/2, 621/1, 629/17, 624/86, 629/16.
Doubravice u Nedabyle
636.
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c) Pozemky sousedící s pozemky dotčené stavebním záměrem, u nichž může být vlastnické právo
prováděním stavby dotčeno podle zpracované projektové dokumentace (účastnici řízení uvědoměni veřejnou
vyhláškou) :
Staré Hodějovice
602/1, 603/1, 603/2, 621/9, 624/6, 624/7, 624/8, 624/79, 624/80, 624/82, 624/85, 627/4, 627/10, 627/11,
627/18, 627/27, 629/4, 629/5, 629/12, 629/14, 629/15, 634/11, 634/18, 634/19, 659/5, 667/24, 667/25,
667/27, 667/30, 667/62, 667/79, 667/81, 667/83, 667/84, 667/85, 667/86, 667/87, 667/90, 667/91, 667/92,
667/93, 667/94, 667/95, 667/96, 673/56, 621/11, 621/15, 621/9, 623/1, 624/10, 624/11, 624/13, 624/14,
624/15, 624/17, 624/18, 624/19, 624/20, 624/21, 624/22, 624/30, 624/31, 624/32, 624/38, 624/45, 624/46,
624/47, 624/48, 624/49, 624/5, 624/51, 624/52, 624/57, 624/6, 624/61, 624/62, 624/63, 624/64, 624/65,
624/7, 624/73, 624/74, 624/75, 624/77, 624/78, 624/79, 624/8, 624/80, 624/81, 624/82, 624/83, 624/84,
624/85, 624/86, 624/87, 624/88, 624/89, 624/9, 624/90, 624/93, 624/94, 626/14, 626/15, 626/4, 626/5, 626/6,
626/7, 627/1, 627/11, 627/12, 627/13, 627/18, 627/2, 627/4, 627/8, 629/12, 629/14, 629/15, 629/16, 629/17,
629/4, 629/5, 629/6, 629/7, 634/11, 634/16, 634/17, 634/18, 634/19, 659/5, 667/11, 667/2, 667/24, 667/25,
667/26, 667/27, 667/28, 667/3, 667/30, 667/31, 667/32, 667/33, 667/34, 667/35, 667/36, 667/38, 667/39,
667/40, 667/41, 667/42, 667/43, 667/49, 667/50, 667/51, 667/52, 667/53, 667/62, 667/69, 667/79, 667/8,
667/84, 667/86, 667/89, 667/9, 667/90, 667/92, 667/93, 667/94, 667/95, 667/96, 667/97, 670/1, 670/21,
670/231, 670/232, 670/3, 670/4, 670/79, 670/86, 670/87, 673/5
Doubravice u Nedabyle
602/1, 602/2, 603/2, 604/1, 604/9, 629/12, 629/13, 629/14
Dolní Svince
17/1, 56/17, 56/18, 202/8, 202/9, 202/14, 202/15, 202/16, 202/17, 202/18, 202/25, 206/6, 262/15, 262/17,
262/18, 262/23, 262/24, 262/25, 262/33, 262/34, 262/35, 280/4, 280/7, 281/6, 309/1, 309/6, 309/8, 335,
338/3, 338/11, 338/16, 338/17, 420/2, 420/4, 420/5, 420/6, 670, 673, 678/4, 687/1, 687/6, 687/7, 693/2,
693/3, 693/4, 693/5
Krasejovka
779, 800/3, 968/1

Popis stavby:
Předmětem stavebního objektu SO 651 je vybudování nové části železniční trati České Velenice – Plzeň v
žkm 208,9 – 210,3. Zcela nově bude konstruován železniční spodek a železniční svršek předmětné části
dráhy. Pláň tělesa železničního spodku je navržena jako jednostranně skloněná s dostředným sklonem. Návrh
konstrukce pražcového podloží proveden dle předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek s ohledem na výsledky
geotechnického průzkumu. V místech přechodu tělesa železničního spodku na stavby železničního spodku
(mostní objekty) je navržena přechodová oblast - konstrukci přechodové oblasti tvoří přechodový klín a
zesílená konstrukce pražcového podloží. Odvodnění je navrženo vyústěním zemní pláně do souběžných
otevřených drážních příkopů, opatřených příkopovými tvárnicemi. Konstrukce železničního svršku zajišťuje
bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro
třídu zatížitelnosti D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. Kolejnice
budou svařeny v bezstylovou kolej. Nově budovaná část trati bude náležitě vystrojena značkami pro
provozní a stavebnětechnickou orientaci dle předpisu SŽDC M21.
Předmětem stavebního objektu SO 671 je úprava zabezpečovacího zařízení na trati v žkm 208,9 – 210,3.
V mezistaničním úseku bude ponecháno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie (AHP-03).
Traťový úsek bude nadále vybaven prostředky indikace volnosti, které budou upraveny. Stávající přejezd
NC5 bude zrušen a nahrazen mimoúrovňovým křížením. Na přejezdu NC5 bude zrušena veškerá vnější
výstroj, která je tvořena čtyřmi výstražníky z nichž jsou dva doplněny doplňkovými výstražníky. Součástí
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předmětného objektu je úprava kabelizace, kabelizace na mostních objektech bude uložena do žlábků. Pro
propojení venkovních prvků TZZ a PZS se stavědlovou ústřednou bude zřízena nová kabelizace. Celá trať je
řízena z dispečerského pracoviště, které je umístěno v ŽST České Budějovice. Bude provedena změna
konfigurace softwaru na pracovištích, které jsou určeny pro řízení této trati.
Předmětem stavebního objektu SO 672 je ochrana kabelů ČD SSZT na železniční trati Horní Dvořiště České Velenice v žkm 99,727. V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnažení kabelizace v délce cca.
200 m od km 99,627 po 99,827. V této délce dojde k následnému ochránění kabelizace a jejímu přeložení do
nového prostoru.
Předmětem stavebního objektu SO 673 je přeložka telekomunikačních kabelů ČD na železniční trati České
Velenice – Plzeň v žkm 208,9 - 210,3. Ochrana stávajících metalických a optických kabelů bude řešena
přeložkami stávajících telekomunikačních kabelů do nové trasy, zvětšením krytí stávajících kabelů, novými
kabelovými vložkami v nových trasách, uložením stávajících kabelů do chrániček nebo kombinací výše
uvedeného. Ochrana kabelů bude prováděna postupně v předstihu před realizací stavby dálnice.
Předmětem stavebního objektu SO 675 je přeložka trakčního vedení na železniční trati České Velenice –
Plzeň v žkm 208,9 – 210,3. V rámci předmětného stavebního objektu je řešena konstrukce trakčního vedení
na překládaném úseku včetně demontáže stávajícího trakčního vedení na odstraňovan é části trati. Předmětný
SO řeší taktéž ukolejnění trakčních stožárů. Nové trakční vedení je navrženo podle Vzorové dokumentace
sestavy „S“ pro trakční vedení železničních drah jednofázové střídavé soustavy AC 25kV 50Hz pro rychlost
jízdy naklápěcích souprav větší než 120 km/h.
Předmětem stavebního objektu SO 674 je ochrana telekomunikačních kabelů ČD na železniční trati Horní
Dvořiště – České Budějovice v žkm 99,727 Ochrana stávajících metalických a optických kabelů bude řešena
přeložkami stávajících telekomunikačních kabelů do nové trasy, zvětšením krytí stávajících kabelů, novými
kabelovými vložkami v nových trasách, uložením stávajících kabelů do chrániček nebo kombinací výše
uvedeného. Ochrana kabelů bude prováděna postupně v předstihu před realizací stavby dálnice a dálničního
mostu.
Předmětem stavebního objektu SO 676 je úprava trakčního vedení železniční tratě Horní Dvořiště – České
Budějovice v žkm 99,727. V rámci předmětného stavebního objektu je řešena úprava stávajícího trakčního
vedení v úseku železniční trati Holkov – Kamenný Újezd včetně vložení neutrálního pole pro realizaci mostu
SO 217.
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ:65993390, zatoupený na
základě plné moci Ing. Ivanou Vyskočilovou, Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.
2.

3.
4.

5.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
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“) a ustanoveními stavebního
zákona.
Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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.
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.
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

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.
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.
Před započetím stavebních prací stavebník 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.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění
stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky
(správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení
stavebních prací.
Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle § 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Stavebník splní podmínky koordinovaného závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 29.9.2016 vydaného pod
č.j.: KUJCK 127834/2016/OZZL v rozsahu dotýkajícím se povolované stavby.
Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany
životního prostředí ze dne 10.10.2017 vydaného pod č.j.: OOZP/12980/2017 Sn v rozsahu dotýkajícím
se povolované stavby.
Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany
životního prostředí ze dne 26.6.2017 vydaného pod č.j.: OOŽP/1489/2017/Ky v rozsahu dotýkajícím
se povolované stavby.
Stavebník splní podmínky stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního
prostředí ze dne 8.6.2016 vydaného pod č.j.: OOZP/5800/2016/Kot v rozsahu dotýkajícím se
povolované stavby.
Stavebník splní podmínky a doporučení vyjádření ke stavbě Magistrátu města České Budějovice,
odboru památkové péče ze dne 12.9.2017 vydaného pod č.j.: OPP/2255/2017 v rozsahu dotýkajícím se
povolované stavby.
Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR sekce ekonomické a
majetkové vydaného pod č.j.: 33323/2016-8201-OÚZ-ČB v rozsahu dotýkajícím se povolované
stavby.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

Stavebník splní podmínky stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a
silničního hospodářství ze dne 31.5.2016 vydaného pod č.j.: ODaSH/8106/16/St v rozsahu
dotýkajícím se povolované stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 18.5.2016 vydaného pod č.j.: MUCK 28339/2016/OŽPZ/Ra v rozsahu dotýkajícím
se povolované stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy Lesy České republiky, s.p., ze dne 19.7.2016
vydaného pod č.j.: KPO-2016-001838 a podmínky vyjádření ze dne 26.5.2016 vydaného pod
č.j.: KPO-2016-1444 v rozsahu dotýkajícím se povolované stavby.
Stavebník splní podmínku vyjádření Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích vydaného dne
3.5.2016 jakož i podmínky Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Českých
Budějovicích ze dne 9.5.2016 vydaného pod č.j.: KPO-2016-001447 v rozsahu dotýkajícím se
povolované stavby.
Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne
4.11.2016 vydaného pod č.j.: KHSJC 24561/2016/HOK.JK v rozsahu dotýkajícím se povolovaného
stavby.
Stavebník splní podmínku souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
vydaného pod č.j.: HSCB-2481-6/2015 KŘ.
Stavebník splní podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihočeského kraje
ze dne 1.9.2016 vydaného pod č.j.: KRPC-81515-1/ČJ-2016-0200DP v rozsahu dotýkajícím se
povolované stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 11.5.2016
vydaného pod č.j.: SÚS Jek/7603/2016/D3 v rozsahu dotýkajícím se povolované stavby.
Stavebník splní podmínku vyjádření Úřadu pro civilní letectví ze dne 23.5.2016 vydaného pod
č.j.: 004607-16-701 jakož i podmínku vyjádření obchodní firmy Jihočeské letiště České Budějovice ze
dne 1.6.2016 vydaného pod č.j.: JLCB/160601/176.
Stavebník zajistí splnění podmínek a upozornění souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace ze dne 17.5.2016 vydaného pod č.j.: 12087/2016-SŽDC-OŘ PLZ-OPS-461čap.
Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených jako součást souhrnného stanoviska společnosti ČD –
Telematika a.s., jako správce komunikačního vedení a zařízení ze dne 20.5.2016 vydaného pod č.j.:
1201605149 a vyjádření ze 22.5.2017 vydaného pod č.j.: 5649/2017-O v rozsahu dotýkajícím se
povolované stavby.
Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených jako součást vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 3.8.2016 vydaného pod
č.j.: 581462/16 v rozsahu dotýkajícím povolované stavby.
Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených jako součást vyjádření o existenci zařízení distribuční
soustavy E.ON servisní, s.r.o, ohledně elektrické sítě ze dne 9.1. 2018 a dodržení podmínek
uvedených jako součást vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy E.ON servisní, s.r.o,
ohledně plynové soustavy ze dne 9.1. 2018 a podmínky vydaného stanoviska ze dne 6.10.2016
v rozsahu dotýkajícím se povolované stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy ČEVAK a.s., ze dne 15.6.2016 vydaného pod
č.j.: O16010019320 v rozsahu dotýkajícím se povolované stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy ČEPRO a.s., ze dne 18.4.2018 vydaného k
č.j.: DUCR-21199/18/Ks
Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení všech kabelových tras a produktovodů od
oprávněných správců technické infrastruktury. Při provádění stavby musí stavebník respektovat platné
předpisy pro provádění stavebních a montážních prací v příslušných ochranných pásmech těchto sítí a
produktovodů.
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41.

42.
43.

44.

45.

46.
47.

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.
Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, pořádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
nezávislého posuzovatele – hodnocení a posuzování rizik dle prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013.
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 technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení
Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného
Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání
kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona
a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb,
které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.5.2021.

Rozhodnutí o námitkách:
Ve stanovené lhůtě nebyly Drážnímu úřadu doručeny žádné námitky
Účastníci řízení:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ: 65993390

zastoupené Ing. Ivanou Vyskočilovou, Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 60200 Brno, IČ: 46347488
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ: 70994234
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, IČ: 1312774
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice, IČ: 70971641
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ: 70994226
Jihočeské letiště České Budějovice a.s., U Zim. stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, IČ: 26093545
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 37001 České Budějovice, IČ:
ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice, IČ: 60849657
ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ: 61459445
E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČ: 25186213
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ: 04084063
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, IČ: 60193531
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1106, 37341 Hluboká nad
Vltavou, IČ: 42196451
Blažek Zdeněk, Horní 141/, 37008 Staré Hodějovice, nar. 29.11.1972
Dolan Antonín, Kubatova 1538/5, 37004 České Budějovice, nar. 22.10.1935
Farka Václav, Jiráskovo nábř. 1843/1, 37004 České Budějovice, nar. 30.12.1955
Maříková Jaroslava, Pod Hrází 1047, 37341 Hluboká nad Vltavou, nar. 28.9.1948
Hirsch Pavel, Borovnice 44/, 37007 Borovnice, nar. 26.6.1950
Farka Miroslav, Jasanová 1572/30, 37008 České Budějovice, nar. 21.4.1953
Korčáková Marie, Střížovská 1397/4, 37008 České Budějovice, nar. 21.4.1949
a dále účastníci uvědomění veřejnou vyhláškou.
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Odůvodnění
Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ:65993390, zatoupený na
základě plné moci Ing. Ivanou Vyskočilovou, Kounicova 271/13, 602 00 Brno na podal dne 30. března 2017
žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl
vydán Magistrátem města Český Krumlov, stavebním úřadem pod č.j.: SU/1828/2017-4 ze dne 24.4.2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, vyzval Drážní úřad žadatele svým opatřením ze dne 5. dubna 2017 k doplnění
požadovaných dokladů a stanovil termín pro jejich doplnění do 31. prosince 2017, stavební řízení usnesením
ze dne 5. dubna 2017 přerušil. Lhůta k doplnění podkladů byla na základě žádosti stavebníka následně
prodloužena, a to do 31. května 2018. Protože ke dni 13. dubna 2018 žadatel svým podáním doplnil
požadované doklady, Drážní úřad opatřením ze dne 13. dubna 2018 oznámil účastníkům řízení, kteří jsou mu
známi a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení a současně nařídil ústní jednání spojené
s místním šetřením na den 17. 5. 2018. Dotčené orgány a mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky nejpozději při ústním jednání. Veřejnost mohla v souladu s ustanovením § 9 c) zák. č.
100/2001 Sb., uplatňovat připomínky k záměru v zákonné lhůtě 30 dnů od zveřejnění informace na úřední
desce. V této zákonné lhůtě nebyla Drážnímu úřadu doručena žádná připomínka veřejnosti. Vzhledem
k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, Drážní úřad poskytl účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovil lhůtu 8 dní ode dne konání ústního jednání. Žádný ze známých
účastníků řízení tohoto práva ve stanovené lhůtě nevyužil.
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:


Doklady prokazující vlastnické právo ke stavbě a pozemkům (výpisy z katastru nemovitostí), doklady
prokazující jiná práva k pozemkům stavbou přímo



Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy



Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem



Doklad o splnění požadavku technické specifikace interoperability pro subsystém infrastruktura –
číslo certifikátu 1714/8/SG/17/INF/CS/2330 (dílčí stanovisko Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.,
ze dne 19.1.2017)



Stanovisko k posouzení stavby z hlediska požadavků na interoperabilitu pro subsystém traťové řízení
a zabezpečení č.j.: VUZ KAO – 115/17 ze dne 5.5.2017 a stanovisko k posouzení stavby z hlediska
požadavků na interoperabilitu pro subsystém energie č.j.: VUZ KAO – 123/2017 ze dne 4.5.2017



Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí k ověření změn prioritního dopravního
záměru vydané pod č.j.: MZP/2018/510/617.



Projektová dokumentace vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha,
IČ: 25793349, jednotlivé dílčí části projektové dokumentace (projekty stavebních objektů) ověřeny
zodpovědnými projektanty s oprávněními v projektovaném rozsahu, oprávnění vydaná ČKAIT
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad
vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad
zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnut
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst.1. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor
Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň . Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82
odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. František K u š k a
ředitel územního odboru Plzeň

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem vyvěšení se
považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Vyvěšeno dne: ………………………………….…….. Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko a podpis orgánu, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení.

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.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f)
poznámka 2 bankovním převodem ve výši 5000 Kč.

Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“
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Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení dotčeným orgánům:
 Obecní úřad Doubravice, Doubravice 10, 37006 Doubravice
 Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd
 Obecní úřad Staré Hodějovice, Staré Hodějovice 5, 37008 Staré Hodějovice
 Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad, náměstí Svornosti 1, 38101 Český Krumlov
 Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České
Budějovice
Účastníci řízení
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha
 Blažek Zdeněk, Horní 141/, 37008 Staré Hodějovice
 Dolan Antonín, Kubatova 1538/5, 37004 České Budějovice
 Farka Václav, Jiráskovo nábř. 1843/1, 37004 České Budějovice
 Maříková Jaroslava, Pod Hrází 1047, 37341 Hluboká nad Vltavou
 Hirsch Pavel, Borovnice 44/, 37007 Borovnice
 Farka Miroslav, Jasanová 1572/30, 37008 České Budějovice
 Korčáková Marie, Střížovská 1397/4, 37008 České Budějovice
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
 Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 60200 Brno
 Jihočeské letiště České Budějovice a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice
 Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 37001 České Budějovice
 ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice
 ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha
 E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
 ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7
 Vyskočilová Ivana, Ing., Kounicova 271/13, 60200 Brno
a dále účastníci uvědomění veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:
 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hopodářství, U Zimního stadionu
1952/2, 37076 České Budějovice
 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědlěství a lesnictví, U Zimního
stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice
 Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České
Budějovice
 Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kněžská 19, 37092
České Budějovice
 Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II
1/2, 37092 České Budějovice
 Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Kněžská 19, 37092 České Budějovice
 Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad, náměstí Svornosti 1, 38101 Český Krumlov
 Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svornosti 1,
38101 Český Krumlov
 Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Svornosti 1, 38101
Český Krumlov
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 37001
České Budějovice
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Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České
Budějovice, dopravní inspektorát, Pražská třída 5, 37005 České Budějovice 5
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český
Krumlov, dopravní inspektorát, Tovární 165, 38123 Český Krumlov
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25,
37071 České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská /1, 37031 České Budějovice
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 16008 Praha
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa , Teplého 1899/c/, 53059 Pardubice
Česká geologická služba, Klárov 131/1, 11821 Praha 1
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Senovážné náměstí 6, 37021 České
Budějovice
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1106, 37341 Hluboká
nad Vltavou
Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy II, pracoviště Mánesova 3a, 370 01
České Budějovice

Dále se doručí:
 SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha
 Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 32600 Plzeň
 NIPI Bezbarierové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
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