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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc
Sp. zn.: MO-SDO0576/20/Sj
Č. j.: DUCR-38270/21/Sj
Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

V Olomouci dne 12. července 2021
Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)
E-mail:
skopalova@ducr.cz

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

stavební povolení
pro stavbu dráhy
Lipník nad B. - Drahotuše, BC
v rozsahu:
Technologická část:
PS 64-28-01 Žst. Lipník nad Bečvou, úvazka TZZ
PS 65-28-01Odbočka Jezernice, SZZ
PS 66-28-01 žst. Drahotuše, úvazka TZZ
PS 65-28-02 Lipník nad Bečvou – Jezernice, TZZ
PS 65-28-03 Jezernice – Drahotuše, TZZ
PS 50-28-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, DOZ
PS 50-28-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, úpravy ETCS
PS 50-28-03 Lipník nad Bečvou , úpravy AVV
PS 65-14-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, DOK a TK
PS 65-14-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK
PS 65-14-03 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, doplnění přenosového zařízení
PS 65-14-04 Odbočka Jezernice, sdělovací zařízení
PS 65-14-05 Odbočka Jezernice, PZTS a ASHS
PS 64-14-01 Žst. Lipník nad Bečvou, PZTS
PS 66-14-014 žst. Drahotuše, PZTS
PS 65-14-06 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, DDTS ŽDC
PS 50-05-01 ED Přerov, doplnění řídícího systému
PS 64-05-01 Žst. Lipník nad Bečvou, zařízení DŘT
PS 65-05-01 Odbočka Jezernice, zařízení DŘT
PS 66-05-01 Žst. Drahotuše, zařízení DŘT
PS 64-13-01 žst. Lipník nad Bečvou, trafostanice 22/0,4 kV
PS 64-13-02 Žst. Lipník nad Bečvou, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV
PS 65-13-01 Odbočka Jezernice, trafostanice 22/0,4 kV
Elektronický podpis - 12.7.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Wagnerová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.11.2021 13:56:21-000 +01:00

1 /14

PS 66-13-01 Žst. Drahotuše, trafostanice 22/0,4 kV
PS 66-13-02 Žst. Drahotuše, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV
PS 65-08-01 Odbočka Jezernice, trafostanice 6/0,4 kV
PS 65-08-02 Odbočka Jezernice B, trafostanice 6/0,4 kV
PS 64-07-01 žst. Lipník nad Bečvou, rozvodna nn v trafostanici
PS 64-07-02 Žst. Lipník nad Bečvou, úprava rozvodny nn v RZZ
PS 65-07-01 Odbočka Jezernice, rozvodna nn v trafostanici
PS 66-07-01 Žst. Drahotuše, rozvodna nn v trafostanici
PS 66-07-02 Žst. Drahotuše, úprava rozvodny nn v RZZ
Stavební část
SO 65-17-01 Lipník nad Bečvou – Jezernice, železniční svršek
SO 65-17-02 Odbočka Jezernice, železniční svršek
SO 65-17-03 Jezernice – Drahotuše, železniční svršek
SO 65-16-01 Lipník nad Bečvou – Jezernice, železniční spodek
SO 65-16-02 Odbočka Jezernice, železniční spodek
SO 65-16-03 Jezernice – Drahotuše, železniční spodek
SO 65-19-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, propustek v ev. km 200,519
SO 65-19-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 201,171
SO 65-19-03 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 201,960
SO 65-19-04 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 202,762
SO 65-19-05 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 203,000
SO 65-19-06 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,032
SO 65-19-07 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, propustek v ev. km 204,487
SO 65-19-08 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,703
SO 65-19-09 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,726 - zrušení
SO 65-19-10 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 204,876
SO 65-19-11 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 205,004
SO 65-19-12 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 205,246
SO 65-19-13 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, železniční most v ev. km 205,880
SO 65-19-50.1 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, opěrná zeď vpravo trati v km 204,532-204,697
SO 65-19-51 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, návěstní krakorec v km 203,230
SO 65-18-01 Odbočka Jezernice, příjezdná komunikace (neveřejná komunikace)
SO 65-15-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, PHS v km 204,402 – 205,351 vpravo
SO 65-15-02 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, PHS v km 204,598 – 205,152 vlevo
SO 64-15-01.1 Žst Lipník nad Bečvou, technologický objekt
SO 65-15-03 Odbočka Jezernice, pozemní objekty
SO 66-15-01 Žst. Drahotuše, technologický objekt
SO 65-01-01 Lipník nad Bečvou – Jezernice, trakční vedení
SO65-01-02 Odbočka Jezernice, trakční vedení
SO 65-01-03 Jezernice – Drahotuše, trakční vedení
SO 65-06-01 Odbočka Jezernice, EOV
SO 64-06-01 Žst. Lipník nad Bečvou, přeložky silnoproudých rozvodů nn
0SO 64-06-02 žs. Lipník nad Bečvou, přípojka vn
SO 65-06-02 Odbočka Jezernice, venkovní osvětlení
SO 65-06-03 Odbočka Jezernice, DOÚO
SO 65-06-04 Odbočka Jezernice, rozvody nn
SO 65-06-05 Odbočka Jezernice, přípojka vn
SO 65-06-06 Odbočka Jezernice, přeložky kabelu 6 kV
SO 65-06-07 Odbočka Jezernice, přípojak pro zabezpečovací zařízení odb.B
SO 66-06-01 Žst. Drahotuše,přeložky silnoproudých rozvodů nn
SO 66-06-02 Žst. Drahotuše, přípojka vn
SO 66-06-03 Žst. Drahotuše, přeložky kabelu 6 kV
SO 65-01-04 Lipník nad Bečvou – Jezernice, ukolejnění
SO 65-01-05 Odbočka Jezernice, ukolejnění
SO 65-01-06 Jezernice – Drahotuše, ukolejnění
SO 64-06-03 Žst. Lipník nad Bečvou,uzemnění technologického objektu
SO 65-06-09 Odbočka Jezernice, uzemnění technologického objektu
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SO 65-06-10 Odbočka Jezernice B, uzemnění TTS 6kV
SO 66-06-04 Žst. Drahotuše, uzemnění technologického objektu
SO 65-10-01 Lipník nad Bečvou – Drahotuše, ochrana stávajících kabelů TK a TOK
Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234
Umístění stavby:
na pozemcích v k.ú.Klokočí.
p.č. 856/1, 856/2 - obě ostatní plocha
na pozemcích v k.ú.Drahotuše:
p.č. st.440 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Hranice IV- Drahotuše č.p. 232 – jiná stavba
p.č. st. 2379 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e. – technická vybavenost
p.č. 1610/30, 1610/2, 1610/31, 1610/34, 1610/38, 1610/39 – vše ostatní plocha
na pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou:
p.č. st.493/1 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Lipník nad Bečvou I – Město č.p.401 - doprava
p.č. st.493/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Lipník nad Bečvou I – Město č.p.1627 - doprava
p.č. st.1288 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Lipník nad Bečvou I – Město č.p.1123 - doprava
p.č. 3431/37, 3995/1, 3995/37, 2604/10, 3431/1, 3431/50, 3431/51, 3431/52 – vše ostatní plocha
na pozemcích v k.ú. Jezernice: p.č. 1404/51, 1968/1 – obě orná půda, p.č. 1880/1, 2683/1 – obě ostatní
plocha
na pozemcích v k.ú. Slavíč:
p.č. 796/1 – ostatní plocha
p.č. st.31/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Hranice VII-Slavíč č.p.14 – rodinný dům
p.č. st.42 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Hranice VII-Slavíč č.p. 44 – rodinný dům
p.č. 455/1, 475/1, 493/5, 493/6 , 455/1 – vše zahrada
o.č. 437/1, 474/2, 493/3 – orná půda
Popis stavby:
Účelem stavby je rekonstrukce stávající trati, která přinese zlepšení technických podmínek a parametrů
železničních zařízení, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zvýšení bezpečnosti a kultury pro
cestující, zvýšení propustnosti velmi exponovaného úseku trati.
Bude proveden traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 3. kategorie princip automatické hradlo (AH)
s oddílovým návěstidlem, v úseku odbočka Jezernice - Lipník nB. bude tříznaký automatický blok. Obvod
odbočky Jezernice bude vybaven novým elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) 3.
kategorie, které bude napojeno do systému ETCS L2, výhybky budou opatřeny elektromotorickými
přestavníky v uchycení na žlabový pražec závěru výhybky. Vnitřní část SZZ bude umístěna ve stavědlové
ústředně a místnosti zdrojů nové technologické budovy. Ke zjišťování volnosti koleje budou použity
počítače náprav. Podél trati bude položen traťový metalický kabel, v souběhu s ním dvě trubky HDPE. –
modrá (s DOK 72 vláken SM) a černá, a dále modrá se dvěma žlutými pruhy pro DOK 72 vláken SM ČDTelematika. V hlavní kabelové trase budou uloženy i kabely zabezpečovací a v některých úsecích i kabely
silnoproudé. Bude realizována i druhá trasa optického kabelu, který bude v budoucnu sloužit pro systém
detekce lomu kolejnic, dále dvě HDPE trubky a vyhledávací kabel (žlabový trasa).
Bude provedena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku pro možnost zvýšení traťové rychlosti.
Na umělých a inženýrských stavbách bude provedena přestavba pro dosažení traťové třídy zatížení D4 při
přidružené rychlosti 120 km/hod.. Opěrná zeď ve Slavíči bude prodloužena.
Trakční vedení je navrženo na výhledový přechod na střídavou proudovou soustavu a na výhledové zavěšení
kabelu 22kV LDSž.
Poblíž jezernického viaduktu bude zřízena nová odbočka Jezernice, vybavená příjezdnou komunikací a
doplněná o místo obsluhy na železničním náspu.
Bude provedena úprava sdělovací zařízení, zařízení dispečerské řídící techniky, vybudováno napájení pro
nová zabezpečovací a sdělovací zařízení, přípojky a rozvody nn, přeložky a ochrany kabelů, které budou
v kolizi se stavebními pracemi.
V žst. Lipník nad Bečvou, v odbočce Jezernice a žst. Drahotuše budou vybudovány nové technologické
objekty, v nichž budou umístěny rozvodny vn, nn, stání transformátorů, místnosti zdrojů a dalších
souvisících zařízení.
Pro stavbu vydal Městský úřad Hranice Územní rozhodnutí č.j. OSUZPD/30826/19-55 dne 29.6.2020, které
nabylo právní moci dne 5.8.2020.
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Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební
povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. 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.
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.
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.
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:
Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu
zahájení stavebních prací.
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.
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.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní
vedení v projektu nezakreslená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a
prověřeno za dozoru příslušných správců.
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.
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 dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však
s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a
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umožnit jemu nebo oprávněné organizaci pro vedení záchranného archeologického výzkumu na
dotčeném území.
15. 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.
16. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
17. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
18. 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.
19. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
20. Stavebník dodrží při realizaci stavby všechny podmínky níže uvedených závazných stanovisek :
A. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – závazné stanovisko č.j.
KHSOC/13822/2020/PR/HOK z 5.6.2020
A.1. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 30, § 82 odst. 2 písm.
t) zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9, příl.č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude
stavební činnost prováděna pouze v denní době a to od 7,00 – 21,00 hod., neboť občané by mohli být
obtěžováni hlukem během stavební činnosti a projektová dokumentace nezohledňovala žádným relevantním
způsobem stavební činnost v noční době.
A.2. S odkazem na § 124 odst.1 stavebního zákona KHS požaduje nařídit zkušební provoz stavby
v minimální délce 6 měsíců. Ve zkušebním provozu bude KHS předložen protokol s výsledkem měření
hluku po rekonstrukci a zprovoznění dráhy v denní a v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby
pro bydlení prokazující soulad s § 30 odst.1 zákona č. 258/2000Sb. a §12 odst. 3 nařízení vlády č.272/2011
Sb. (měřící místa budou stanovena před zahájením zkušebního provozu).
A.3. S odkazem na § 124 odst. 1 stavebního zákona KHS požaduje nařídit zkušební provoz stavby
v minimální délce 6 měsíců. Ve zkušebním provozu bude KHS předložen protokol s výsledkem měření
hluku po rekonstrukci a zprovoznění dráhy v denní a v noční době v chráněném vnitřním prostoru stavby pro
bydlení prokazující soulad s § 30 odst, 1 zákona č. 258/2000Sb. a § 11 odst. 3 nařízení vlády č.272/2011 Sb.
(měřící místa budou stanovena před zahájením zkušebního provozu).
B. Městský úřad Hranice – koordinované závazné stanovisko č.j. OSUZPD/16520/20 z 22.6.2020
Odpadové hospodářství:
B.1. Při nakládání s odpady obsahujícími azbest, které vzniknou při realizaci stavby, je nutno zajistit, aby při
tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby
nedošlo k rozlití kapalin, obsahujících azbestová vlákna.
B.2. Odpady PCB je nutno odstranit, a to v zařízeních, k tomu určených.
B.3. Dřevo nelze využít jako palivové dřevo, pokud bylo povrchově upraveno nátěrem nebo upraveno
chemickými přípravky.
B.4. při využívání materiálu z demolice musí být dodržovány podmínky , uvedené ve vyhlášce č. 294/2005
Sb. , o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších
předpisů, především ustanovení § 12 odst. 1 a 2 a ustanovení § 14 odst. 2.
B.5. na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré doklady související s nakládáním
s odpady, které vznikly během stavby (jejich využití nebo zneškodnění).
C.Městský úřad Lipník nad Bečvou – koordinované závazné stanovisko č. 48/2020, č.j.
MU/07663/2020/RR-VO/1634 z 7.5.2020
Na úseku životního prostředí:
C.1. Stavebník je povinen při práci dodržovat vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady. Pokud za vznik odpadů bude oprávněna stavební organizace, tj. původce odpadů, bude s odpadem
nakládat v souladu s § 16 zákona o odpadech, v případě, že stavební práce bude provádět fyzická osoba, je
povinna s odpadem nakládat v souladu s § 17 zákona o odpadech, tj. uzavřít smlouvu s obcí o odstranění
odpadu nebo sama zajistit likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
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C.2. Pokud
budou při pracích produkovány nebezpečné odpady, bude předložen odboru životního
prostředí, MěÚ Lipník nad Bečvou, doklad o předání tohoto odpadu oprávněné osobě.
C.3. Dále je původce odpadu zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a (V rámci odpadového
hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku
odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například
energetické využití, e) odstranění odpadů). Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit
v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnu jícího vznik
odpadu a nakládají s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního
prostředí
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
C.4. V průběhu stavby je investor povinen omezit znečišťování ovzduší vhodnými technologickými postupy
a ochrannými opatřeními na minimum.
C,5. Při stavbě doporučujeme omezování úniku tuhých znečišťujcích látek do okolí dostupnými technickými
prostředky. Při znečištění pozemních komunikací – zeminou nebo stavebními materiály, je nutné zajistit
vyčištění komunikací do původního stavu.
D. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO – souhlasné závazné stanovisko č.j. 102942/20201150-OÚZ-BR z 28.7.2020
D.1. Při rekonstrukci dotčené trati požadujeme, aby byla zachována možnost nakládky vykládky
v nákladních obvodech žst. Lipník nad Bečvou a Hranice. Dále požadujeme, aby v průběhu realizace akce,
byl umožněn průjezd vojenským transportům a vlakům v trase Olomouc- Hranice na Moravě a zpět.
E. Městský úřad Lipník nad Bečvou – závazné stanovisko č.j. MU/16003/2019/3187/3/ŽP-VH z 27.8.2019 –
vodoprávní souhlas
E.1. Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými látkami.
E.2. provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
E.3. Koryto toku nesmí být stavební činností narušeno nebo znečištěno.
E.4. DSP bude obsahovat podrobnou PD objektu „SO 65-19-02 Lipník nad Bečvou – Drahouše, žel. most
v ev. km 201,171 – přestavba na ŽB rám. (Poznámka Drážního úřadu – podmínka splněna v DSP).
E.5. V dalším stupni PD budou uvedeny IDVT drobných a bezejmenných toků a jejich správci. Povodí
Moravy, s.p., není správcem HOZ. (Poznámka Drážního úřadu – podmínka splněna v DSP).
E.6. DSP veškerých objektů dotýkajících se našich zájmů, resp. křižujících vodní toky v naší správě nebo
vedoucí s nimi v souběhu, nám bude předložena k vyjádření (Poznámka Drážního úřadu – podmínka
převzata z vyjádření správce povodí – vydal ke stavbě stanovisko a vyjádření č.j. PM-16643/2020/5203/Fi
z 18.5.2020).
E.7. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§39 vodního zákona). Schválený plán bude
v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p..
V plánu bude uveden zhotovitel a termín provádění.
E.8. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem
ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
E.9. Povodí Moravy, s.p. , nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj.
nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
E.10. Na břehu ani v korytě toku nesmí být ukládán stavební materiál, po skončení stavebních prací musí být
dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
E.11. Stavební mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových a
podzemních vod ropnými látkami. V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit
jakost povrchových a podzemních vod, je nutní postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.
E.12. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si
plně podmínek vodního zákona a s odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 – povinnosti vlastníka staveb a
zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, § 85 – odpovědnost za škody při neplnění
povinností. Povodí Moravy, s.p., nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých
vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet. Veškerá rizika možných
povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
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21. Stavebník dodrží při realizaci stavby všechny podmínky níže uvedených stanovisek a vyjádření
Obec Jezernice – stanovisko č.j. 286/2020 z 5.6.2020 v rozsahu, v jakém se jeho podmínky týkají rozsahu
povolované stavby a její realizace
Obec Klokočí – vyjádření č.j. OUKLOK-84/2021 ze dne 7.6.2021
Telia Carrier Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 1312001510 z 15.6.2020 a č.j. 1312001511 z 15.6.2020 a
č.j. 1312001512 z 15.6.2020 a č.j. 1312001513 z 15.6.2020 a ř.j. 1312001514 z 15.6.2020

T-Mobile Czech republic a.s. – vyjádření č.j. E24865/20 z 9.6.2020
ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 03930/2020-O z 5.5.2020
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 615975/20 z 13.5.2020, č.j. 6159/84/20
z 13.5.2020, č.j. 616844/20 z 13.5.2020
České dráhy, a.s. – stanovisko č.j. 1843/20-RSMBRNO z 28.5.2020
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 1110175061 z 13.8.2020
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5002133443 z 14.5.2020, č.j. 5002133446
z 14.5.2020
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – vyjádření č.j. 2020/0000/PVH/207 z 25.5.2020
Povodí Moravy, s.p. – stanovisko a vyjádření č.j. PM-16643/2020/5203/Fi z 18.5.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc- stanovisko č.j. IV/2020ˇˇŠv z 12.5.2020
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOK-CE 8572/2020 z 7.5.2020
Město Hranice – vyjádření č.j. OSM/10679/2020-2 z 24.8.2020 – staveništní doprava
Město Hranice – sdělení č.j. 70260/2020/MH z 25.6.2020
Obec Jezernice – vyjádření č.j. 297/2020 z 30.6.2020
Obec Klokočí – vyjádření č.j. OUKLOK-123/2020 z 8.7.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. IV/2020/Šv z 22.6.2020
EKOLTES Hranice, a.s. - vyjádření č.j. 0661-20-238 z 22.6.2020
Správa železnic, státní organizace – stanovisko č.j. 13770/2020-SŽ-OŘ OLC-OPS/SeO z 19.6.2020 – vlastní
sítě stavebníka
22. 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.
23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 6 měsíců. Zkušební
provoz bude zaváděn postupně po ukončení jednotlivých částí stavby schopných samostatného užívání
tak, aby zkušební provoz celé stavby byl ukončen v jednom termínu, nejpozději do 30.4.2028.
24. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad podle Prováděcího nařízení
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
25. 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 § 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.
26. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního
souhlasu musí být doložena předepsanými kolaudačním rozhodnutím podle § 49b odst. 2 zákona o
ověření způsobilosti k užívání modernizované železniční dráhy.
27. 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.
28. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.4.2028.
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Účastníci řízení:
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona
Stavebník: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc, IČ 64610357
Podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona
1. Obec Jezernice, 751 31 Jezernice 206
2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
5. Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
6. Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha

7. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha
8. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha
9. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha
10. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226
11. ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, Děčín
12. GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
13.Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava482/21, 750 02 Přerov
14. Obec Klokočí, Klokočí č.40, 753 61 Hranice
15. Město Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
16. EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
17. Novák Jaromír, 751 31 Jezernice 25
18. Wienberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
19. Rašková Leona, Nár. hrdinů 904/18, 751 31 Lipník nad Bečvou
20. Rašková Magdalena, Správa železnic, státní organizace,
21. Ing. Kubeša Vladimír, Pod Skalkou 87/7, 751 24 Přerov
22. Kožiaková Marta, 753 61 Hranice VII-Slavíč 44
23. Venclík Václav, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
24 Venclíková Daniela, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
25. Varišková Radmila, 788 04 Hrabišín 262753 61
26. Koláček Aleš, Hranice VII-Slavíč 24
27. Kosdiová Helena, Dunajské nábrežie 2555/24, Komárno, Slovenská republika
28. Orava Vlastimil, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
29. Oravová Dagmar, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
30. Ing. Arnošt Burian, Wolkerova 824, 753 01 Hranice I – Město
31. Burianová Anna, 753 61 Hrancie VII-Slavíč 115

32. Zámorský Michal, 753 61 Hranice VII-Slavíč 14
Odůvodnění
Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234,
zastoupený společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, Olomouc, PSČ 77900,
podal dne 24. listopadu 2020 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno stavební řízení.
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-68044/20/Eh dne
24.11.2020 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.DUCR-68041/20/Eh ze dne 24.11.2020.
Dne 3.5.2021 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.
Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dopisem č.j. DUCR-27492/21/Sj dne 20.5.2021
oznámil pokračování stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům
zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla po doplnění
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.
Současně v oznámení o pokračování řízení uvedl, že na řízení se vztahuje liniový zákon, a v souladu
s ust. § 2 odst. 5 liniového zákona účastníky poučil, že v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s
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velkým počtem účastníků, 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.
V oznámení o pokračování stavebního řízení Drážní úřad účastníky řízení poučil, že 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.
Dne 24.5.2021 Drážní úřad dopisem č.j.DUCR-28641/21/Sj učinil výzvu účastníkům řízení
k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, k čemuž jim stanovil přiměřenou lhůtu.
V průběhu řízení bylo Drážnímu úřadu doručeno vyjádření Obce Klokočí, č.j. OUKLOK-84/2021 ze
dne 7.6.2021, povinnost jeho dodržení byla zahrnuta do podmínky č. 21 tohoto rozhodnutí.
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
- Územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. OSUZPD/30826/19-55 z 29.6.2020, s právní mocí dne 5.8.2020,
které vydal Městský úřad Hranice
- souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který pod č.j. OSUZPD/45686/20-4 dne 26.11.2020 vydal
Městský úřad Hranice
- Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina – ES certifikát o dílčím ověření č.
1358/8.6/SG/2020/CCT/CS/696/V01 pro subsystém Traťové řízení a zabezpečení
- Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina - ES certifikát o dílčím ověření č.
1358/8.6/SG/2020/INF/CS/694/V01 pro subsystém Infrastruktura
- Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina - ES certifikát o dílčím ověření č.
1358/8.6/SG/2020/ENE/CS/695/V01 pro subsystém Energie
- Městský úřad Hranice – sdělení č.j. OSUZPD/46586/20-3 z 26.11.2020
- Městský úřad Hranice – koordinované závazné stanovisko č.j. OSUZPD/16520/20 z 22.6.2020
- Městský úřad Hranice – rozhodnutí č.j.OSUZPD/40475/19-7 z 3.10.2019 – souhlas podle § 17 vodního
zákona
- Městský úřad Hranice – závazné stanovisko č.j. OSKT/43014/149 z 14.10.2019 (stanovisko z hlediska
zájmů státní památkové péče – železniční tunel v k..ú. Slavíč)
- Městský úřad Hranice – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání části místní komunikace č.j.
OSUZPD/50286/19-3 z 11.10.2019
- Městský úřad Hranice – rozhodnutí č.j. OSUZPD/23236/20-3 z 3.7.2020 – souhlas k trvalému odnětí půdy
ze ZPF
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – závazné stanovisko č.j. MU/16003/2019/3187/3/ŽP-VH z 27.8.2019 –
vodoprávní souhlas
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – koordinované závazné stanovisko č. 48/2020, č.j. MU/07663/2020/RRVO/1634 z 7.5.2020
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – závazné stanovisko č.j.MU/21812/2019/RR/PP/4247 (odbor
regionálního rozvoje)
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – rozhodnutí – povolení připojení č. 15/2018, č.j. MU/18190/2019/SÚSH z 8.10.2019
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – rozhodnutí č.j. MU/06330/2020/ŽP-LHM z 6.4.2020 – povolení kácení
dřevin
- Obecní úřad Jezernice – rozhodnutí č.j. 204/2020 z 21.4.2020 – povolení kácení dřevin
- Obecní úřad Klokočí – rozhodnutí č.j. OUKLOK-179/2019 z 16.10.2019 – povolení kácení dřevin
- Městský úřad Lipník nad Bečvou – rozhodnutí č. 4/2019 - provádění prací v silničním ochranném pásmu
krajské silnice III/4377
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov – souhlasné závazné stanovisko č.j.
HSOL_2357-2/2020 z 25.5.2020
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci – závazné stanovisko č.j.
KHSOC/13822/2020/PR/HOK z 5.6.2020
- Krajský úřad Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. KUOK/47155/2020/ODSH-SH/131 z 4.5.2020
(silniční správní úřad)
- Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko k PD č.j. č.j. KUOK 57017/2020/OŽPZ/7149 z 20.5.2020
(odbor životního prostředí a zemědělství)

Elektronický podpis - 12.7.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Wagnerová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.11.2021 13:56:21-000 +01:00

9 /14

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO – souhlasné závazné stanovisko č.j. 102942/20201150-OÚZ-BR z 28.7.2020
- Obec Jezernice – stanovisko č.j. 286/2020 z 5.6.2020
- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko a vyjádření č.j. PM-16643/2020/5203/Fi z 18.5.2020
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – vyjádření KRPM-46649-1/ČJ-2020140806 z 10.6.2020
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc- stanovisko č.j. IV/2020 Šv z 12.5.2020
-Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOK-CE 8572/2020 z 7.5.2020
Město Hranice – vyjádření č.j. OSM/10679/2020-2 z 24.8.2020 – staveništní doprava
- Vyjádření o existenci inženýrských sítí v obvodu staveniště:
Telia Carrier Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 1312001510 z 15.6.2020 a č.j. 1312001511 z 15.6.2020 a
č.j. 1312001512 z 15.6.2020 a č.j. 1312001513 z 15.6.2020 a ř.j. 1312001514 z 15.6.2020

T-Mobile Czech republic a.s. – vyjádření č.j. E24865/20 z 9.6.2020
ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 03930/2020-O z 5.5.2020
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 615975/20 z 13.5.2020, č.j. 6159/84/20
z 13.5.2020, č.j. 616844/20 z 13.5.2020
České dráhy, a.s. – stanovisko č.j. 1843/20-RSMBRNO z 28.5.2020
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 1110175061 z 13.8.2020
GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5002133443 z 14.5.2020, č.j. 5002133446
z 14.5.2020
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – vyjádření č.j. 2020/0000/PVH/207 z 25.5.2020
Itself s.r.o. – vyjádření č.j. 20/003197-A z 9.12.2022
Město Hranice – sdělení č.j. 70260/2020/MH z 25.6.2020
ZEAL s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 15.6.2020
NET4GAS s.r.o. – vyjádření č.j. 5369/20/OVP/N z 11.6.2020
Obec Jezernice – vyjádření č.j. 297/2020 z 30.6.2020
Obec Klokočí – vyjádření č.j. OUKLOK-123/2020 z 8.7.2020
OPTILINE a.s. – vyjádření č.j. 1412001432 z 12.6.2020 a č.j. 1412001433 z 12.6.2020 a č.j. 1412001434
z 12.6.2020 a č.j. 1412001435 z 12.6.2020 a č.j. 1412001436 z 12.6.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. IV/2020/Šv z 22.6.2020
SITEL, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. 1112002590 z 12.6.2020 a č.j. 1112002591 z 12.6.2020 a č.j. 1112002592
z 12.2020 a č.j. 1112002593 z 12.6.2020 a č.j. 1112002594 z 12.6.2020
Správa železnic, státní organizace – stanovisko č.j. 13770/2020-SŽ-OŘ OLC-OPS/SeO z 19.6.2020
Technické služby Lipník nad Bečvou – vyjádření bez č.j. z 23.6.2020
TelcoProServices, a.s. – vyjádření č.j. 0201082948 z 10.6.2020 a č.j. 0201082960 z 10.6.2020 a č.j.
0201082972 z 10.6.2020
TwigoNet Europe, SE – vyjádření č.j. 6369 z 27.7.2020
NEW TELEKOM, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. 133407650 z 29.6.2020
Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 200609-1339180121 z 17.6.2020
EKOLTES Hranice, a.s. - vyjádření č.j. 0661-20-238 z 22.6.2020
TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. – vyjádření č.j. 359/Mi/2020 z 15.6.2020
- návrh plánu kontrolních prohlídek
- projektová dokumentace, vypracovaná firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc, IČ 64610357
Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.
Stavba byla jako veřejně prospěšná podle § 5 odst. 1 zákona umístěna územním rozhodnutím č.j.
OSUZPD/30826/19-55 z 29.6.2020, s právní mocí dne 5.8.2020, které vydal Městský úřad Hranice .
Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona žadatel nedokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby
k uskutečnění požadovaného stavebního záměru, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě
pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. V souladu s § 5 odst. 2
zákona.: „Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo
k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě“. 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 užívání pro stanovený účel. Žadatel tedy nemusí doložit souhlas vlastníků stavbou dotčených
nemovitostí, a může k uskutečnění požadovaného stavebního záměru získat práva vyvlastněním v případě
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nesouhlasu vlastníků. Je povinností žadatele do zahájení stavebních prací získat práva k předmětném
pozemku ať již souhlasem vlastníků nebo vyvlastněním.
Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto
povolení navazuje, a rozhodnutí, vydaná souběžně s tímto stavebním povolením, obsahují další podmínky,
které je stavebník povinen respektovat.
Vyjádření účastníků řízení a v nich stanoveným podmínkám pro realizaci stavby bylo vyhověno
podmínkami tohoto rozhodnutí. Povinnosti jejich dodržení byla stanovena v podmínce č. 21 výroku tohoto
rozhodnutí. U stanoviska Obce Jezernice č.j. 286/2020 z 5.6.2020 pak pouze v rozsahu, v jakém se jeho
podmínky týkají rozsahu povolované stavby a její realizace, protože obsahuje podmínky, jdoucí nad rámec
povolované stavby a jejího rozsahu (podmínka č. 1 pro plánovanou stavbu VRT), podmínka vybudování
nových staveb silnic a mostu přes vodoteč (podmínka č. 4 – stavba komunikace a mostu přes vodoteč není
předmětem tohoto řízení – příslušným k povolení je silniční správní úřad a obecný stavební úřad), proto
nebyly zapracovány do projektové dokumentace a Drážní úřad je nemohl akceptovat, a vyjádření obce tak
bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí pouze v rozsahu, který se týká povolované stavby.
K podmínkám stanoviska obce Jezernice, které byly akceptovány a k jejichž zajištění byly uloženy
povinnosti stavebníkovi v obecných podmínkách tohoto povolení, Drážní úřad uvádí:
Pro stavbu byla vyhotovena Hluková studie – aktualizace „Lipník nB. – Drahouše, BC“, která češí ochranu
proti hluku, a na jejímž základě bylo vydáno kladné závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, které stanovilo podmínky pro průběh zkušebního provozu
stavby (viz podmínka č. 20A výroku tohoto rozhodnutí).
Pokud budou při stavbě způsobeny jakékoli škody na cizím majetku, je stavebníkovi uložena povinnost je
neodkladně odstranit (viz podmínka č. 16), nelze však stavebníkovi uložit povinnost, přesahující rámec
případně způsobené škody a zákonné odpovědnosti za ni (tedy např. vybudování nové silnice a mostu přes
vodoteč). Podmínka č. 19 tohoto rozhodnutí pak zajišťuje údržbu všech komunikací, použitých pro stavbu,
čímž je vyhověno podmínce č. 8 vyjádření Obce Jezernice, v PD je dále navržena oprava odvodnění a
celoplošná oprava mostovky mostu v km 203,000, čímž je vyhověno podmínce č. 2 vyjádření Obce
Jezernice.
Dále bylo Drážním úřadem v řízení přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek
Technických specifikací interoperability (TSI) subsystému „Infrastruktura“, „Řízení a zabezpečení“,
„Energie“.
Stavba se nachází na trati evropského železničního systému, k projektové dokumentaci byla vydána
dílčí stanoviska o ověření subsystému „Infrastruktura“, „Traťové řízení a zabezpečení“ a „Energie“. Z tohoto
důvodu byla stavebníkovi uložena povinnost doložit k žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky a
vydání kolaudačního souhlasu ověření o splnění základních požadavků na konstrukční a provozní podmínky
a splnění technických specifikací propojenosti (ověření ve smyslu § 49b odst. 2 zákona). Tato povinnost byla
uložena Drážním úřadem v podmínce č. 26 ve výrokové část tohoto rozhodnutí.
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, Okruh
účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona – podle písmene a) je jím stavebník,
podle § 109 písm. b), c), d) jsou účastníky řízení vlastníci stavby na níž 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 Vlastníci
sousedních pozemků nebo staveb na nich, a vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousedním
pozemkům, podle § 109 písm. e), f), jsou účastníky řízení za podmínky, že mohou být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena. Drážní úřad dospěl k závěru, že práva uvedených subjektů dotčena
realizací stavby nebudou.
Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho
hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci
vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním
rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
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výstavbu,
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány
Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro
nevydání stavebního povolení.
Drážní úřad v řízení zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, podmínkám
vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Z uvedených
důvodu Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání
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, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc
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.

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

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“

Upozornění:
Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné
právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá právní titul formou
smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po
nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o
odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění,
nebo po nabytí právní moci mezitímního rozhodnutí dle § 4a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
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.
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.
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Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2
správního řádu

Městský úřad Hranice

Obecní úřad Jezernice

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Obecní úřad Klokočí

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:
Stavebník: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, zastoupený MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc, IČ 64610357 – doručuje se jednotlivě
Podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby na níž má být provedena změna není-li
stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má
být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
1. Obec Jezernice, 751 31 Jezernice 206 – doručuje se jednotlivě
2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
5. Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice – doručuje se jednotlivě
6. Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha

7. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha
8. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha
9. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha
10. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226
11. ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, Děčín
12. GasNet, s.r.o.Klišská 940/96, Ústí nad Labem, zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
13.Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava482/21, 750 02 Přerov
14. Obec Klokočí, Klokočí č.40, 753 61 Hranice – doručuje se jednotlivě
15. Město Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou – doručuje se
jednotlivě
16. EKOLTES Hrancie, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
17. Novák Jaromír, 751 31 Jezernice 25
18. Wienberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
19. Rašková Leona, Nár. hrdinů 904/18, 751 31 Lipník nad Bečvou
20. Rašková Magdalena, Správa železnic, státní organizace,
21. Ing. Kubeša Vladimír, Pod Skalkou 87/7, 751 24 Přerov
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22. Kožiaková Marta, 753 61 Hranice VII-Slavíč 44
23. Venclík Václav, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
24 Venclíková Daniela, 753 61 Hranice VII-Slavíč 124
25. Varišková Radmila, 788 04 Hrabišín 262753 61
26. Koláček Aleš, Hranice VII-Slavíč 24
27. Kosdiová Helena, Dunajské nábrežie 2555/24, Komárno, Slovenská republika
28. Orava Vlastimil, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
29. Oravová Dagmar, Osmek 479/11, 750 02 Přerov
30. Ing. Arnošt Burian, Wolkerova 824, 753 01 Hranice I – Město
31. Burianová Anna, 753 61 Hrancie VII-Slavíč 115
32. Zámorský Michal, 753 61 Hranice VII-Slavíč 14
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
2. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Šířava 2180/25, 750 02 Přerov
4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
6. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, Praha
7. Obecní úřad Jezernice, 751 31 Jezernice 206
8. Obecní úřad Klokočí, Klokočí č.40, 753 61 Hranice
Na vědomí:
Správa železnic, státní organizace, adresa pro doručování:
Stavební správa východ
Oblastní ředitelství Olomouc
Spis

Elektronický podpis - 12.7.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jarmila Wagnerová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.11.2021 13:56:21-000 +01:00

14 /14

