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Č.J..: SU/21786-21/ 5680-2021/Mach Slavkov u Brna dne 29.07.2021 
 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

č. 109/2021 
 

 

Výroková část 

Dne 04.05.2021 podala společnost Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, 
Dlážděná č. p. 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 1, zast. společností DMC Havlíčkův Brod 
s.r.o., IČO 25284525, Průmyslová č. p. 941, 580 01  Havlíčkův Brod 1 (dále jen „žadatel“) žádost o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu: „Rekonstrukce traťové koleje 
Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“, „Sanace železničního spodku Křenovice 
h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“, Část zařízení staveniště a přístupové komunikace na 
pozemcích parc. č. 545/2, 545/11, 545/26, 545/29, 626, 1111/6, 1260, 1280 v kat. území 
Křenovice u Slavkova.  

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), 
v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 
až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle 
§ 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává 

rozhodnutí o umístění stavby 

„Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ 
„Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“ 

Část zařízení staveniště a přístupové komunikace 

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 545/2 ostatní plocha, 545/11 ostatní plocha, 545/26 
ostatní plocha, 545/29 ostatní plocha, 626 ostatní plocha, 1111/6 ostatní plocha, 1260 ostatní 
plocha, 1280 ostatní plocha v kat. území Křenovice u Slavkova. 

 

Popis záměru 

Zařízení staveniště 
Staveništěm bude především vlastní těleso dráhy. Pro účely zázemí stavby (unimo buňky, soc. 
zázemí) je v km cca 24,515-24,538 vlevo od osy koleje na pozemku č. 545/11 (kat. území 
Křenovice u Slavkova) navržena plocha zařízení staveniště ZS1 (245 m2). Zde je uvažováno 
především se sociálním zázemím stavby a pro částečné (pohotovostní) skládkování stavebního 
materiálu s omezenými možnostmi vzhledem k plošné výměře. 
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Jako další zázemí staveniště (primárně s využitím pro rekonstrukci mostu km 24,674) je v km cca 
24,710-24,730 navržena plocha zařízení staveniště ZS2 (85 m2) vlevo od osy koleje na pozemku 
č. 545/2 (kat. území Křenovice u Slavkova).  Poslední navrhovaná plocha zařízení staveniště ZS3 
(235 m2) je umístěna vpravo od osy koleje na pozemku č. 545/2 (kat. území Křenovice u 
Slavkova). Zde je uvažováno především se sociálním zázemím stavby a pro částečné 
(pohotovostní) skládkování stavebního materiálu s omezenými možnostmi vzhledem k plošné 
výměře. 
Jako mezideponie pro uložení materiálu pro štěrkové piloty (po dobu max.14dní) bude využito 
plochy 150m2 na stejném pozemku SŽDC vpravo osy koleje v km 25,000-25,025. 

 
Přístup č. 1 
Bude využito přístupu přes žel. stanici po zpevněné účelové komunikaci napojené stávajícím 
zpevněným napojením na silnici II/417 a která je ukončena vlevo kolejiště v km 24,537. Se 
stavebními úpravami stávajícího napojení účel. komunikace na II/417 se v rámci stavby neuvažuje. 
Na silnici II/417 bude osazeno dočasné dopravní značení IP22 oboustranně (výjezd vozidel 
stavby) a výjezd z účel. komunikace je zajištěn stávajícími dopravními zrcadly pro rozhled na obě 
strany. Pro příjezd do prostoru stavby projektant navrhuje zřízení dočasné zpevněné komunikace 
(napojené na stáv. účel. komunikaci) v úseku km 24,504-24,568 (po začátek úseku rekonstrukce). 
Délka komunikace 64,0m ze siln. panelů šířky 3,0m k začátku stavbu (ZV č.1). Vedeno po 
pozemku č. 545/11 a 545/26 k. úz. Křenovice (ČD a.s.). Je uvažováno s využitím celkem 66 ks 
siln. panelů 3*1m (nosnost 20tun) uložených do lože tl.0,1m. Po ukončení prací bude provedena 
demontáž dočasné komunikace a prostor se uvede do původního stavu. 
Tento přístup bude sloužit k realizaci prací stavby a současně se použije i pro následující práce na 
rekonstrukci mostu km 24,664 : odvoz vybouraného materiálu, pro návoz zásypových materiálů a 
pro betonáže. 

 
Přístup č. 2 
Bude využito přístupu od silnice III/4161 (ul. Havlíčkova, Křenovice) po pozemku Správy železnic 
po stávající částečně zpevněné cestě, která je napojena na III/4161 pomocí stávajícího sjezdu. 
Zhotovitel zajistí osazení zábrany u líce RD č.p. 459 (stav. pozemek č.662) podél objektu tak, aby 
nákladní automobily nemohly jet blíže jak 2,0m od jeho líce (předejití porušení statiky domu 
s ohledem na těžkou dopravu). Například osazením CITY bloků, případně osazením alespoň 
3ks směrovacích desek Z4. Přístup bude primárně určen pro objekt rekonstrukce mostu km 
24,664. Část komunikace se provede jako dočasně zpevněná pomocí silničních panelů v délce cca 
60m a 
v místě napojení trasy cesty z ulice Nádražní bude zřízena výhybna a obratiště. Dle požadavku DI 
PČR budou před napojením na stávající sjezd na ulici Havlíčkova umístěny (tj. vně pěší 
komunikace – vně chodníku) silniční panely v délce 20m (čistící zóna), 22 ks panelů. V místě 
sjezdu se silniční panely uloží tak, aby podél stávajícího sjezdu bylo zpevnění ze silnič. 
panelů v šířce 5,0m. 
Tento přístup bude sloužit pouze pro jeřáby (nosnost 100tun a 500tun), návoz závaží pro jeřáby a 
návoz prefabrikátů mostu km 24,664 nákladními auty (NA). Zhotovitel zajistí minimální rychlost 
mechanismů, aby byly minimalizovány dynamické účinky provozu na blízké RD. Po realizaci prací 
bude uvedeno do původního stavu.  
Na silnici II/4161 bude osazeno dočasné dopravní značení IP22 oboustranně (výjezd vozidel 
stavby), rozhledové poměry jsou patrné z přílohy této zprávy. 
Prostor stávající příkopy pro překlenutí se ve dně osadí potrubím 2 x DN 300 (2 x v délce 18,0m) a 
zasype se štěrkodrtí. Je uvažováno s využitím celkem 95 ks siln. panelů 3*1m (nosnost 20tun) 
uložených do lože tl.0,1m.  Po ukončení prací bude provedena demontáž dočasné komunikace, 
dočasného propustku a zajištění RD, prostor se uvede do původního stavu. Zbývající části 
komunikace bude průběžně stavbou udržováno a dle potřeby zpevňováno (např. ŠD apod.).    
Vedeno po pozemku č. 545/2 (Správy železnic, s.o.) a č. 626 (Obec Křenovice) k. úz. Křenovice 
(ČD a.s.). 
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Vzhledem na výjezd staveništní techniky přes chodník na silnici III/4161 je předpoklad lokálního 
poškození. Z tohoto důvodu projektant do rozpočtové části zapracoval následující stavební úpravy 
(rozsah je zapracovaný do soupisu prací) : 

- Rozebrání chodníku v délce 6m a šířky 2,0m a vybourání obrub v šíři sjezdu 6m 
- Nová dlažby chodníku t.0,08m a obrub (6x2m) vč. podkladní ŠD 0-32mm v tl.0,20m 
- Zaříznutí spár na šířku vozovky tj. 2x 6bm, odfrézování obrusné vrstvy v ploše u sjezdu 10 

x 6m a odstranění ložné vrstvy podél sjezdu v délce 5m a šířce 2,0m. 
- Nová ložná vrstva ACP 16+ v tl.0,07m v ploše 5 x 2m a infiltrační, spojovací postřik 
- Nová obrusná vrstva ACO 11+ v tl.0,06m v ploše 10 x 6m   

Tyto práce se provedou po ukončení stavebních prací. Před realizací prací zhotovitel 
upřesní požadavky a rozsah úprav v závislosti na skutečném rozsahu poškození stáv. komunikací 
a ploch (Obec Křenovice a SUS JMK). 

 
Přístup č. 3 
Bude využito stávajícího sjezdu napojujícího obecní cestu na silnici III/4161. Tento sjezd, 
respektive cesta bude v linii napojení na stávající silnici dočasně zpevněna siln. panely v šířce 
9,0m a poté bude postupně zúžena na šířku panelové cesty min.3,0m (její délka min.20m dle 
požadavku DI PČR – čistící zóna).   
Tento přístup na stavbu je veden od silnice III/4161 (Křenovice-Holubice) po stávající obecní cestě 
po pozemku č.1260 (Obec Křenovice), která je zaústěna pod most km 18,972 (dvoukolejně trať, 
mezistan. úsek Blažovice – Křenovice d.n.) na pozemek č. 1111/6 SŽDC. Odtud je již v rámci proj. 
dokumentace navržena přístupová komunikace z prostoru mezi mosty dvou železnič. tratí (km 
18,972 a km 25,395) až do místa konce rekonstrukce tj. km 25,161. Část této komunikace z 
„mezimostí“ bude dočasně zpevněna pomocí silničních panelů v délce cca 80,0m a následně je 
vedena po stávající ploše drážního pozemku podél koleje č.1 až po km 25,161. V tomto úseku se 
předpokládá zpevnění pomocí štěrkodrti. Projektant upozorňuje, že most pod dvoukolejnou tratí 
(km 18,972) je klenutý a je zde osazena dopr. značka vymezující max. podjezdnou výšku 3,60m. 
Pro zajištění bezpečnosti pohybu staveništní dopravy bude boční odvodňovací příkop u pilíře 
mostu dočasně zasypán např. štěrkem fr.32-63 (s potrubím DN 300) po dobu stavby a po 
ukončení stavby bude odstraněno a příkop uveden do původního stavu. Jedná se o úsek příkopu 
v délce 25,0m , šířky 1,30 a hloubky 0,60m. Je nutno uvažovat s materiálem – štěrkem o objemu 
25*1,30*0,60= 19,50 m3. V prostoru mezimostí se nacházejí betonové zátarasy (9ks), které budou 
muset být stavbou dočasně vymístěny a po ukončení stavby se osadí do původní polohy.  
Pro dočasné zpevnění v délce 80,0m je uvažováno s využitím celkem 91 ks siln. panelů 3*15m a 
před napojením na III/4161 s uložením 26 ks siln. panelů 3*1m (nosnost 20tun) uložených do lože 
ze štěrkodrtě tl.0,1m (čistící zóna délky 20m dle požadavku DI PČR).   
Úsek přístupu po obecní cestě od silnice III/4161 až po most km 18,972 bude zhotovitelem stavby 
průběžně udržována ve sjízdném stavu a dle potřeby zpevňována štěrkodrtí. Po ukončení stavby 
bude uvedeno do původního stavu, respektive bude předáno na základě dohody s majitelem - 
Obec Křenovice.  Po ukončení prací bude provedena demontáž všech dočasných zařízení a 
zpevnění, uvedení do původního stavu.  
 
Vzhledem na výjezd staveništní techniky přes stávající sjezd na silnici III/4161 dojde k dotčení této 
silnice při výjezdu staveništní dopravy. S ohledem na tuto skutečnost se předpokládá její částečné 
poškození a proto jsou do rozpočtové části (soupisu prací) zapracovány patřičné nákladové 
položky. Projektant předpokládá poškození přilehlého krytu vozovky a části konstrukce III/4161 
(v místě výjezdu přístupu č.3) délky 30,0m a proto je v nákladové části uvažováno s odfrézováním 
stávajícího krytu, vybouráním (vyfrézováním) ložné vrstvy a podkladu v tl.0,15m. Po zahutnění 
podkladu se zřídí nově podklad vozovky ze štěrkodrti v tl.0,15m na který se provede pokládka 
ložné vrstvy v tl.70mm (ACP 16+), provede se spojovací postřik a  nový živičný koberec tl.60mm 
(ACO 11+). Výměra opravy silnice o ploše 30*5,5= 165m2.    
Tyto práce se provedou po ukončení stavebních prací. Před realizací prací zhotovitel upřesní 
požadavky a rozsah úprav v závislosti na skutečném rozsahu poškození stáv. komunikací a ploch 
(Obec Křenovice a SUS JMK). 
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Do rozpočtových nákladů je uvažováno s použitím siln. panelů 3*1m a nosnosti min.20 tun. Jako 
podsyp pod panely bude využito nové štěrkodrtě fr.0-32mm v tl.0,10m.  Po ukončení stavby bude 
tento podsypový materiál odvezen ke skládkování.  
  

Stanoví podmínky pro umístění záměru: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 545/2, 545/11, 545/26, 545/29, 626, 1111/6, 1260, 

1280 v kat. území Křenovice u Slavkova, jak je zakresleno v situačních výkresech Situace 1 – 
zař. staveniště a přístup. komunikace, výkres č. F 2.1 v měřítku 1:500, Situace 2 – zař. 
staveniště a přístup. komunikace, výkres č. F 2.2  v měřítku 1:50 v měřítku 1:250, který 

vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová č. p. 941, 580 01 
Havlíčkův Brod 1, Ing. Pavel Bláha, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 
0700916, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

2. Napojení na komunikaci: záměr vyžaduje nové napojení na komunikace ze silnice II/417 pro 
přístup č. 1 a ze silnice III/4161 pro přístup č. 2 a 3. Na úpravu připojení stávajících pozemních 
komunikací v místech napojení na silnici č. ev. II/417 a III/4161 vydal dne 24.05.2021 MěÚ 
Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna rozhodnutí pod č.j. SU/14415-21/3345-2021/Hor, 
které nabylo právní moci dne 28.05.2021. 

3. Napojení na inženýrské sítě: záměr nevyžaduje nové napojení na inženýrské sítě. 

4. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky 
územního řízení. 

5. Budou dodrženy požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území. 

6. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech 
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Podmínky 
stanovené jednotlivými správci sítí musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl 
zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel 
tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací. 

7. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení 
příslušných technických norem.  

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, zejména zákon 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); nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. 

10. Při realizaci stavby nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky 

11. Stavební záměr lze realizovat na základě pravomocného územního rozhodnutí; stavba 
dle § 78 odst. 6 v návaznosti na § 104 odst. 1 písm. g nevyžaduje ohlášení ani stavební 
povolení  
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12. Stavebník musí dodržet následující podmínky a stanoviska dotčených orgánů a správců 
technické infrastruktury: 

• MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 
prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna stanovisko vydané dne 07.01.2020 
pod č.j. SU/95821-19/223-2019/KAM. /výtah ze stanoviska/ 

I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto 
zákonu, v souvislosti s § 18 odst. 1: 
Městský úřad Slavkov u Brna, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:  

− Provádět stavby, zemní práce, umisťovat konstrukce a zařízení, atd. v ochranném pásmu vodovodu 
a kanalizace pro veřejnou potřebu, lze jen s písemným souhlasem vlastníka popř. provozovatele 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a 
kanalizacích.  

− Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a 
kanalizacích), a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily 
jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém 
technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být 
skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.  

− V případě, že při realizaci záměru bude zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo 
zacházení s nimi bude spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, 
předloží uživatel (zhotovitel stavby) před zahájení stavební činnosti plán opatření pro případ 
havárie ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.  
(Ing. A. Večerková) 

 
II. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto 
zákonu, § 79 odst. 4): 
Městský úřad Slavkov u Brna, oddělení ŽP jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, 
posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů (v platném znění) a uvádí následující:  
K umístění a povolení stavby ve věci uvedeného záměru z hlediska odpadového hospodářství bude 
vydáno závazné stanovisko. (Ing. M. Zouharová). 
 
III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 
Při realizaci uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových 
částic do ovzduší a nebudou vznikat v místě stavby dlouhodobé deponie stavebních materiálů a 
výkopové zeminy.  (Ing. S. Kubešová) 
 
IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů k tomuto zákonu (ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1: 
MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny posoudil výše uvedenou žádost a uvádí 
následující: 
-Z důvodu zákonné ochrany dřevin podle § 7 ZOPK je třeba při realizaci stavby respektovat ČSN 83 
9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
-Stávající dřeviny budou zachovány. Případné nezbytně nutné odstranění dřevin kolidujících s 
navrženou stavbou je třeba řešit v souladu s ust. § 8 ZOPK a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin na obecním úřadě. 
-Při provádění prací je třeba dbát na ochranu volně žijících ptáků dle ust. § 5a, odst. 1 ZOPK i 
zvláště chráněných živočichů např. netopýrů ust. § 50 ZOPK. 
-MěÚ Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody sděluje, že k povolení 
předmětného záměru není potřeba souhlas orgánu ochrany přírody z hlediska zásahu do 
významného krajinného prvku nebo krajinného rázu.  Stavba včetně činností souvisejících musí být 
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prováděna tak, aby nezpůsobila škodlivý zásahu do blízkého významného krajinného prvku, kterým 
je vodní tok Rakovec s doprovodným porostem. (Ing. N. Ostřížková) 
 
V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPF), § 15 : 
-Pokud předpokládaná doba trvání nezemědělského užívání stavbou dotčených zemědělských 
pozemků (včetně jejich uvedení do původního stavu) nepřesáhne 1 rok, není potřeba řešit dočasné 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ale je nezbytné na odd.ŽP MěÚ Slavkov u Brna 15 
dnů předem písemně oznámit konkrétní termín zahájení prací na pozemcích, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu.  
-Z důvodu zajištění maximální ochrany zemědělského půdního fondu je při realizaci stavby 
zhotovitel povinen postupovat v souladu s ust. § 8  ZOPF, a to zejména:  
-včas projednat provádění prací s vlastníkem i uživatelem dotčené zemědělské půdy, 
-skrývat odděleně ornici v celém pracovním prostoru a zajistit její řádné uskladnění a ochranu před 
zaplevelením a ztrátou v důsledku větrné či vodní eroze až do doby jejího zpětného použití k 
uvedení dotčených pozemků do původního stavu, 
-učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících půdní fond a 
jeho vegetační kryt,  
-provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám.  
(Ing. N. Ostřížková) 
 
VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto 
zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2: 
Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.  (Ing. J. Kamínek) 
 
VII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k 
tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):  
Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči 
č.20/1987 Sb.,(stavba se nachází v památkové zóně „Bojiště“). K záměru je nutné zažádat o 
vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Slavkov u Brna a bude vydáno 
samostatné závazné stanovisko. (Ing. arch. O. Matyášová) 

 
VIII. Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů k tomuto zákonu: 
Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy sledované naším silničním správním úřadem. 
(Mgr. J. Horák) 

 

• MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 
03.01.2020 pod č.j. SU/96082-19/93-2020/Zou /výtah ze stanoviska/ 

Pro provedení stavby se podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto 
podmínky: 

1. Stavebník předloží Městskému úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního 
plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, doklady o předání množství jednotlivých 
druhů odpadů z realizace stavby do konkrétního koncového zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadů v rozsahu jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci jako podmínku kolaudace. 
V případě, že nebude vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro užívání stavby, 
předloží stavebník tyto uvedené doklady před zahájením užívání stavby. 

Předmětem záměru je rekonstrukce stavby kdy celková koncepce stavby se neliší od současného 
stavu, osa koleje zůstává ve shodné stopě (dochází k minimálním směrovým a výškovým posunům). 
Obsahem stavby je rekonstrukce úseku železniční tratě obsahující rekonstrukci železn.svršku a 
spodku, sanaci nestabilního úseku náspu, přestavba mostu a propustku, dílčí úpravy na trakčním 
systému, úpravy na kabelových trasách (silových, sdělovacích, zabezpečovacích). Rekonstrukcí tohoto 
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úseku dojde ke zlepšení parametrů v části traťového a staničního úseku ve stávající trase a na 
stávajících pozemcích. Nedochází k rozšíření stavby mimo stávající rozsah dopravní infrastruktury. 
Nejsou stavěny nové pozemní objekty. Stavba zahrnuje bourací práce, nevyskytuje se azbest. 
Výkopová zemina bude odstraněna jako odpad. 

Realizací záměru se předpokládá vznik níže uvedených odpadů: 

Katalogové 
č. odpadu  

Název odpadu  
(zkr.) 

Kateg. 
odpadu 

O/N 

Výpočet/odhad 
množství 
odpadu (t) 

Způsob (kód) 
nakládání 

s odpadem 

 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv         O 15 D1 S-OO  

17 01 01 Beton         O 630 D1 S-OO  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

        N 1,0 D1 S-NO  

17 02 03 Plasty         O 1,14 D1 S-OO  

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu         N 5 D1 S-NO  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

        O 20 D1 S-OO  

17 04 05 Železo a ocel         O 60 R4  

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 
10 

        O 3,11 R4  

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené 
pod č. 17 05 03 

        O 6200 D1  S-OO  

17 04 07 Směsné kovy         O 0,87 R4  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz         O 0,21 R4  

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 
neuvedený pod číslem 17 05 07 

        O 60 R5/D1 S-OO  

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky 

        N 1,4 D1 S-NO 

 

• MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 
10.02.2020 pod č.j. SU/96074-19/527-2019/Rol /výtah ze stanoviska/ 

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou 
tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví. 

 

• Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, 
závazné stanovisko vydané dne 07.04.2021, pod zn.: MO-Soo0509/21-2/Nv, DUCR-
18272/21/Nv /výtah ze stanoviska/ 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohli vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohli jinak ohrozit provoz dráhy. 
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná 
opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a 
provozovatelem dráhy. 

5. Při provádění stavebních prací v blízkosti kolejiště stavebník zajistí dodržení vyhlášky č. 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška“). V blízkosti kolejiště podle § 11 odst. 7 vyhlášky musí být zachován volný 
schůdný a manipulační prostor v šířce 3 m od osy koleje. Do tohoto prostoru nesmí být 
zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí, odstavovány 
stavební stroje apod. 
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6. Při provádění stavby v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy 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 a 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 na ochranu osob na staveništi. 

7. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 

 

• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní 
inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, vyjádření vydané dne 19.12.2019, pod č.j. 
KRPB-269063-6/ČJ-2019-061206-POK /výtah z vyjádření/ 

- Úpravy pozemních komunikací po dobu stavby budou provedeny dle dig. příloh 
- Dopravní značení v přílohách je pouze návrhové a nutné ho z důvodu aktuálnosti před 

stavbou předložit Policii ČR k vyjádření 
- Zpevnění přístupů na stavby bude provedeno silničními panely v místech dle dig. příloh 
- rozhledové trojúhelníky dle dig. příloh musí být bez pevných překážek dle ČSN 73 6109, ČSN 

73 6110 
 

• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní 
inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, vyjádření vydané dne 20.05.2020, pod č.j. 
KRPB-79115-2/ČJ-2020-061206-POK /výtah z vyjádření/ 

- Dopravní značení je pouze návrhové a nutné ho z důvodu aktuálnosti před stavbou předložit 
Policii ČR k vyjádření 

 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
nám. 449/3, 602 00 Brno, stanovisko vydané dne 14.03.2021, pod č.j. 456320219-VY/DoIv 
/výtah ze stanoviska/ 

Podle předložené PD budou na stavbu používány stávající sjezdy ze silnice II/417 a ze silnice 
III/4161, které požadujeme upravit v souladu s PD tak, aby vydrželi přejezdy nákladních vozidel 
přepravujících materiály v rámci stavby. Jedná se o: 

• sjezd ze silnice II/417 v km 12,942 na pozemek ČD p. č. 545/11 k. ú. Křenovice u Slavkova 
(přístup č. 1) 

• sjezd ze silnice III/4161 v km 5,151 na pozemek Správy železnic p. č. 545/2 k. ú. Křenovice 
u Slavkova (přístup č. 2) 

• sjezd ze silnice III/4161 v km 4,341 na pozemek obce p. č. 1260 k. ú. Křenovice u Slavkova 
(přístup č. 3).               

1. SÚS Jihomoravského kraje v souladu s čl. III. odst. 2 zřizovací listiny č.j. 427/09/Z8 za dne 
17.9.2009 a v souladu s § 10 odst.4 písm.b) a v souladu s ust. § 25 odst.6 písm.c) bod 3. 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vydává souhlas za 
Jihomoravský kraj jako vlastníka dotčené silnice II/417 a III/4161 pro úpravu stávajících sjezdů 
ze silnic ve výše uvedených místech za podmínky, že  úprava sjezdů bude z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu schválena Policií ČR. 

2. Technické řešení úpravy sjezdů ze silnice musí splňovat podmínky stanovené v § 11 a v § 12 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. To znamená, že: 

• budou splněny podmínky dostatečného rozhledu dle ustanovení § 11 odst. 2 uvedené 
vyhlášky a čl. 162  ČSN 73 6101  

• šířka a poloměry připojení budou umožňovat plynulé odbočení vozidel ze silnice a výjezd 
na ni 

• povrch připojení musí být zpevněn a opatřen snadno čistitelným vozovkovým krytem. 
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3. Stavební uspořádání připojení musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkových vod z 
připojení na silnici a znečišťování silnice. Zhotovitel stavby je povinen zajišťovat jeho řádnou 
údržbu včetně zařízení k odvedení dešťových vod z něj. V případě úprav nebo zrušení sjezdů 
je povinen si vyžádat předchozí stanovisko vlastníka silnice. 

4. Bližší technické podrobnosti jsou obsaženy v ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, které musí být 
dodrženy. 

5. O vydání povolení je třeba požádat silniční správní úřad Městského úřadu Slavkov u Brna. 

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor Iveta 
Dokulilová (kontakt: tel.  737 237 043; e-mail: iveta.dokulilova@susjmk.cz).  
 
Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení 
protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. 
se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému 
úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku 
silnice po ukončení stavby se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel 
zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme 
min. 36 měsíců od dokončení stavby 
Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí v důsledku provádění 
výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.  

 

• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 23.01.2020, pod č.j. 0235/20-RSMBRNO /výtah ze stanoviska/ 

Umístění stavby: 

Dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) je stavbou trvale dotčen pozemek Českých drah, a.s., 
(dále jen „ČD“) ve správě Regionální správy majetku Brno (dále jen „RSM Brno“) p.č. 545/11 v k.ú. 
Křenovice u Slavkova, který je v rámci projektu Úprava majetkoprávních vztahů v železničních 
stanicích (dále jen „projekt ÚMVŽST“) určen k prodeji Správě železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ“) - pozemek typu „A“. 

Popis stavby: 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce žel. svršku a spodku části staniční a části 
traťové koleje v ŽST Křenovice h.n., přestavba mostu km 24,664 a propustku km 24,974 včetně 
stavebních prací na drážních objektech v dotčeném úseku). 

Podmínky: 

1. Úvodní část 

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Brno jako správce majetku ČD v zájmovém území a je 

podmíněno souhlasem Odboru správy a prodeje majetku (O32), ve kterém může být 

doplněno nebo změněno. 

Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem investic (O3). 

2. Technická infrastruktura 

V zájmovém území stavby se nenachází technická infrastruktura v majetku ČD ve správě RSM 

Brno 

3. Majetkoprávní část 

Dotčení nemovitostí ČD projednávanou stavbou bude na základě písemné žádosti investora 

řešeno Dohodou o podmínkách realizace stavby (dále jen „Dohoda“), které musí být 

uzavřena nejpozději před podáním žádosti o stavební povolení. 

Návrh Dohody vypracovaný dle vzoru odsouhlaseného mezi SŽ a ČD bude elektronicky 

předložen protistraně k odsouhlasení a následně zajištěno uzavření smlouvy. 
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V této Dohodě se investor zaváže ke splnění podmínek souhrnného stanoviska ČD, kterého 

bude toto stanoviska součástí. 

Kontaktní osoba: Eva Slavíková, tel. 720 078 803, email slavikova@rsm.cd.cz. 

Případné vydání Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem (ve smyslu § 184a  

zákona 183/2006 Sb., stavební zákon) je možné až po uzavření Dohody. 

Dohoda a závazek jejího splnění ze strany zhotovitele musí být součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele. 

RSM Brno bude po uzavření smluvního vztahu mezi SŽ a zhotovitelem stavby bezodkladně 

písemně informována o osobě zhotovitele (včetně údajů o kontaktní osobě). 

3.1. Nájmy 

Dočasné užívání jakýchkoli nemovitostí ČD (i přístupové cesty, zařízení staveniště, plochy 

pro stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) kromě pozemků pod stávajícím  

kolejištěm v majetku České republiky ve správě SŽ, je možné pouze na základě uzavřené 

nájemní smlouvy. 

Nájemce (zhotovitel) předloží v dostatečné předstihu (minimálně 6 týdnů) písemnou 

žádost o pronájem, která bude obsahovat záborový elaborát včetně grafické části s 

vyznačením částí pozemků ČD dotčených záborem, výkaz výměr a identifikační údaje 

nájemce. 

Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od protokolárního předání předmětu nájmu 

(staveniště) do protokolárního předání předmětu nájmu (bez vad) zpět. Nájemné bude 

požadováno v místě a čase obvyklé, přičemž minimální nájem za smlouvu bude ve výši 

5000,- Kč bez DPH. 

V případě zjištění užívání nemovitostí ČD bez příslušného protokolárního předání bude 

požadována zpětná úhradu za neoprávněné užívání cizí věci (min. 5000,- Kč za každý 

zjištěný případ), případně i okamžité přerušení stavebních prací do doby sjednání 

nápravy. 

Kontaktní osoba: Ivana Šarmírová, tel. 725 719 916, email sarmirova@rsm.cd.cz 

Pokud související stavba „Sanace železničního spodku Křenovice h.n.-Holubice v km 

24,566-25,161“ téhož investora bude probíhat ve stejném čase a bude mít stejného 

nájemce, může být na obě stavby uzavřena jedna nájemní smlouva. 

3.1.1 Pozemky typu „A“ 

• část pozemku p.č. 545/11 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

• část pozemku p.č. 1279/3 v k.ú. Telnice u Brna 

• část pozemku p.č. 1426/2 v k.ú. Holubice 

3.1.2 Pozemky typu „B“ 

Neobsazeno. 

3.1.3 Pozemky typu „C“ 

• část pozemku p.č. 545/26 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

• část pozemku p.č. 1426/1 v k.ú. Holubice 

3.2. Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí jsou obsaženy 

v Příloze č. 1. 

Správce nemovitostí: Bc. Petr Školoud, tel. 602 522 831, email skoloud@rsm.cd.cz 

3.3. Prodeje 

Neobsazeno. 

3.4. Věcná břemena 

Neobsazeno. 

3.5. Dřeviny 

K jakémukoliv zásahu do dřevin v majetku ČD (zejména k jejich kácení) je nutný písemný 

souhlas RSM Brno, který bude vydán samostatně na základě písemné žádosti investora, 

mailto:slavikova@rsm.cd.cz
mailto:sarmirova@rsm.cd.cz
mailto:skoloud@rsm.cd.cz
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která musí obsahovat specifikaci dřevin (druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a 

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin lze 

namísto počtu kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě 

rodového zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), situační zákres jednotlivých dřevin. 

Kontaktní osoba: Jiří Schwarzer, tel. 602 523 975, email schwarzer@rsm.cd.cz. 

4. Jiné technické podmínky 

4.1. Okolo zařízení staveniště ZS4 (k.ú. Telnice u Brna) a ZS5 (k.ú. Holubice) musí být 

zachován volný průjezd. 

5. Závěrečná část 

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou 

let. 

Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno. 

Přílohy: Dodržet obecně platné podmínky pro užívání nemovitosti ČD při stavební činnosti 
odstavec 1 - 9. 

 

• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 17.03.2021, pod č.j. 0859/21-RSMBRNO /výtah ze stanoviska/ 

Umístění stavby: 
Dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) jsou zařízením staveniště a pozemními komunikace 
dočasně dotčeny pozemky Českých drah, a.s., (dále jen „ČD“) ve správě Regionální správy 
majetku Brno (dále jen „RSM Brno“) v obvodu žst. Křenovice horní nádraží. 
 
Popis stavby: 
Předmětem je pouze umístění zařízení staveniště a přístupových komunikací. 

Podmínky: 

6. Úvodní část 

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Brno jako správce majetku ČD v zájmovém území, nemění 

Stanovisko Českých drah, a.s., k projektu (hlavní) stavby „Rekonstrukce traťové koleje 

Křenovice h.n.-Holubice v km 24,566-25,161“ č.j. 0235/20-RSMBRNO ze dne 23. 1. 2020, 

pouze ho aktualizuje o vyjádření k plochám zařízení staveniště a to zejména v důsledku 

zapsání GP č. 1024-161671/2018 do katastru nemovitostí v rámci projektu ÚMVŽST. 

Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem správy a prodeje 

majetku (O32), ve kterém může být toto stanovisko doplněno nebo změněno. 

7. Technická infrastruktura 

Neobsazeno. 

8. Majetkoprávní část 

Plochy zařízení staveniště jsou na následujících pozemcích ČD: 

A) Pozemky v rámci projektu ÚMVŽST určené k prodeji SŽ (typ „A“) 

• p.č.545/11 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

B) Pozemky určené k ponechání u ČD trvale dotčené stavbou (typ „B“) 

Neobsazeno. 

C) Pozemky určené k ponechání u ČD bez trvalého dotčení stavbou (typ „C“) 

• p.č.545/26 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

• p.č.545/29 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

8.1. Nájmy 

A) Zhotovitel 

mailto:schwarzer@rsm.cd.cz
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Dočasné užívání jakýchkoli nemovitostí ČD zhotovitelem (vedle vlastního staveniště i přístupové 
cesty, zařízení staveniště, plochy pro stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) kromě 
pozemků pod stávajícím kolejištěm v majetku České republiky ve správě SŽ, je možné pouze na 
základě uzavřené nájemní smlouvy. 
Nájemce předloží v dostatečné předstihu (minimálně 6 týdnů) písemnou žádost o pronájem 
nemovitosti ČD, která bude obsahovat záborový elaborát včetně grafického zákresu s vyznačením 
nemovitosti ČD dotčených záborem, výkaz výměr, předpokládané datum zahájení a ukončení 
užívání nemovitosti ČD a identifikační údaje nájemce včetně uvedení kontaktních osob (tel., email) 
a osob oprávněných k podpisu nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 
protokolárního předání předmětu nájmu (staveniště) do protokolárního předání předmětu nájmu 
(bez vad) zpět pronajímateli. Nájemné bude činit minimálně částku ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
V případě, že ČD zjistí, že v souvislosti se stavbou je užívána/byla užita nemovitost ČD bez 
příslušného protokolárního předání předmětu nájmu (staveniště), pak je ten, kdo nepřevzal 
předmět nájmu (staveniště) od ČD protokolárně, povinen uhradit ČD úhradu za neoprávněné 
užívání cizí věci, která bude činit minimálně částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Tato úhrada za 
neoprávněné užívání cizí věci se vztahuje na každý zjištěný případ porušené povinnosti ze strany 
nájemce. ČD jsou také, mimo požadování úhrady za neoprávněné užívání cizí věci, oprávněny 
požadovat okamžité přerušení všech prací souvisejících se stavbou, a to do doby sjednání 
nápravy. 

Kontaktní osoba: Ivana Šarmírová, tel. 725 719 916, email sarmirova@rsm.cd.cz 

Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí jsou obsaženy 

v Příloze č. 1. 

Správce nemovitostí: Ludvík Bartoněk, tel. 727 936 711, email bartonek@rsm.cd.cz. 

9. Jiné (technické) podmínky 

9.1. Pozemní komunikace na pozemcích ČD v obvodu žst. Křenovice horní nádraží jsou 

účelové komunikace veřejně nepřístupné a místní a přechodné úpravy provozu na nich se 

provádí postupem uvedeným v § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích. 

10. Závěrečná část 

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou 

let. Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno. Žádáme příslušný stavební 

úřad, aby dodržení podmínek souhrnného vyjádření ČD, bylo stavebníkovi uloženo jejich 

zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek, a 

to s uvedením čísla jednacího a data vydání. 

Přílohy: Dodržet obecně platné podmínky pro užívání nemovitosti ČD při stavební činnosti 
odstavec 1 - 9. 

 

• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 23.01.2020, pod č.j. 0237/20-RSMBRNO /výtah ze stanoviska/ 

Umístění stavby: 
Dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) je stavbou trvale dotčen pozemek Českých drah, a.s., 
(dále jen „ČD“) ve správě Regionální správy majetku Brno (dále jen „RSM Brno“) p.č. 545/11 v k.ú. 
Křenovice u Slavkova, který je v rámci projektu Úprava majetkoprávních vztahů v železničních 
stanicích (dále jen „projekt ÚMVŽST“) určen k prodeji Správě železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ“) - pozemek typu „A“.  
Popis stavby: 
Předmětem projektové dokumentace je části stávající dokončené stavby jednokolejné železniční 
trati Brno hl.n. (mimo) – Přerov (mimo) přes Chrlice v dílčí části mezistaničního úseku Křenovice 
h.n. - Holubice. Tento dílčí úsek stávající tratě bude rekonstruován podle aktuálních dopravních a 
provozních potřeb objednatele projektu. Předmětem stavby je dále rekonstrukce mostu km 24,664 

mailto:sarmirova@rsm.cd.cz
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a propustku km 24,974, dále nezbytná úprava trakčního vedení a ukolejnění, sanace nestabilního 
náspu, úpravy kabelových tras vyvolané pracemi na železničním spodku. 

Podmínky: 

11. Úvodní část 

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Brno jako správce majetku ČD v zájmovém území a je 

podmíněno souhlasem Odboru správy a prodeje majetku (O32), ve kterém může být 

doplněno nebo změněno. 

Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem investic (O3). 

12. Technická infrastruktura 

V zájmovém území stavby se nenachází technická infrastruktura v majetku ČD ve správě RSM 

Brno 

13. Majetkoprávní část 

Dotčení nemovitostí ČD projednávanou stavbou bude na základě písemné žádosti investora 

řešeno Dohodou o podmínkách realizace stavby (dále jen „Dohoda“), které musí být 

uzavřena nejpozději před podáním žádosti o stavební povolení. 

Návrh Dohody vypracovaný dle vzoru odsouhlaseného mezi SŽ a ČD bude elektronicky 

předložen protistraně k odsouhlasení a následně zajištěno uzavření smlouvy. 

V této Dohodě se investor zaváže ke splnění podmínek souhrnného stanoviska ČD, kterého 

bude toto stanoviska součástí. 

Kontaktní osoba: Eva Slavíková, tel. 720 078 803, email slavikova@rsm.cd.cz. 

Případné vydání Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem (ve smyslu § 184a  

zákona 183/2006 Sb., stavební zákon) je možné až po uzavření Dohody. 

Dohoda a závazek jejího splnění ze strany zhotovitele musí být součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele. 

RSM Brno bude po uzavření smluvního vztahu mezi SŽ a zhotovitelem stavby bezodkladně 

písemně informována o osobě zhotovitele (včetně údajů o kontaktní osobě). 

13.1. Nájmy 

Dočasné užívání jakýchkoli nemovitostí ČD (i přístupové cesty, zařízení staveniště, plochy 

pro stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) kromě pozemků pod stávajícím 

kolejištěm v majetku České republiky ve správě SŽ, je možné pouze na základě uzavřené 

nájemní smlouvy. 

Nájemce (zhotovitel) předloží v dostatečné předstihu (minimálně 6 týdnů) písemnou 

žádost o pronájem, která bude obsahovat záborový elaborát včetně grafické části s 

vyznačením částí pozemků ČD dotčených záborem, výkaz výměr a identifikační údaje 

nájemce. 

Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od protokolárního předání předmětu nájmu 

(staveniště) do protokolárního předání předmětu nájmu (bez vad) zpět. Nájemné bude 

požadováno v místě a čase obvyklé, přičemž minimální nájem za smlouvu bude ve výši 

5000,- Kč bez DPH. 

V případě zjištění užívání nemovitostí ČD bez příslušného protokolárního předání bude 

požadována zpětná úhradu za neoprávněné užívání cizí věci (min. 5000,- Kč za každý 

zjištěný případ), případně i okamžité přerušení stavebních prací do doby sjednání 

nápravy. 

Kontaktní osoba: Ivana Šarmírová, tel. 725 719 916, email sarmirova@rsm.cd.cz 

Pokud související stavba „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n.-Holubice v km 

24,566-25,161“ téhož investora bude probíhat ve stejném čase a bude mít stejného 

nájemce, může být na obě stavby uzavřena jedna nájemní smlouva. 
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13.1.1 Pozemky typu „A“ 

• část pozemku p.č. 545/11 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

• část pozemku p.č. 1279/3 v k.ú. Telnice u Brna 

• část pozemku p.č. 1426/2 v k.ú. Holubice 

13.1.2 Pozemky typu „B“ 

Neobsazeno. 

13.1.3 Pozemky typu „C“ 

• část pozemku p.č. 545/26 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

• část pozemku p.č. 1426/1 v k.ú. Holubice 

13.2. Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí jsou obsaženy 

v Příloze č. 1. 

Správce nemovitostí: Bc. Petr Školoud, tel. 602 522 831, email skoloud@rsm.cd.cz 

13.3. Prodeje 

Neobsazeno. 

13.4. Věcná břemena 

Neobsazeno. 

13.5. Dřeviny 

K jakémukoliv zásahu do dřevin v majetku ČD (zejména k jejich kácení) je nutný písemný 

souhlas RSM Brno, který bude vydán samostatně na základě písemné žádosti investora, 

která musí obsahovat specifikaci dřevin (druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a 

obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin lze 

namísto počtu kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě 

rodového zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), situační zákres jednotlivých dřevin. 

Kontaktní osoba: Jiří Schwarzer, tel. 602 523 975, email schwarzer@rsm.cd.cz. 

14. Jiné technické podmínky 

14.1. Okolo zařízení staveniště ZS4 (k.ú. Telnice u Brna) a ZS5 (k.ú. Holubice) musí být 

zachován volný průjezd. 

15. Závěrečná část 

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou let. 

Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno. 

Přílohy: Dodržet obecně platné podmínky pro užívání nemovitosti ČD při stavební činnosti 
odstavec 1 - 9. 

 

• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 17.03.2021, pod č.j. 0860/21-RSMBRNO /výtah ze stanoviska/ 

Umístění stavby: 
Dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) jsou zařízením staveniště a pozemními komunikace 
dočasně dotčeny pozemky Českých drah, a.s., (dále jen „ČD“) ve správě Regionální správy 
majetku Brno (dále jen „RSM Brno“) v obvodu žst. Křenovice horní nádraží. 
 
Popis stavby: 
Předmětem je pouze umístění zařízení staveniště a přístupových komunikací. 

Podmínky: 

16. Úvodní část 

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Brno jako správce majetku ČD v zájmovém území, nemění 

Stanovisko Českých drah, a.s., k projektu (hlavní) stavby „Sanace železničního spodku 

Křenovice h.n.-Holubice v km 24,566-25,161“ č.j. 0237/20-RSMBRNO ze dne 23. 1. 2020, 

pouze ho aktualizuje o vyjádření k plochám zařízení staveniště a to zejména v důsledku 

zapsání GP č. 1024-161671/2018 do katastru nemovitostí v rámci projektu ÚMVŽST. 
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Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem správy a prodeje 

majetku (O32), ve kterém může být toto stanovisko doplněno nebo změněno. 

17. Technická infrastruktura 

Neobsazeno. 

18. Majetkoprávní část 

Plochy zařízení staveniště jsou na následujících pozemcích ČD: 

B) Pozemky v rámci projektu ÚMVŽST určené k prodeji SŽ (typ „A“) 

• p.č.545/11 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

C) Pozemky určené k ponechání u ČD trvale dotčené stavbou (typ „B“) 

Neobsazeno. 

D) Pozemky určené k ponechání u ČD bez trvalého dotčení stavbou (typ „C“) 

• p.č.545/26 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

• p.č.545/29 v k.ú. Křenovice u Slavkova 

18.1. Nájmy 

E) Zhotovitel 

Dočasné užívání jakýchkoli nemovitostí ČD zhotovitelem (vedle vlastního staveniště i 

přístupové cesty, zařízení staveniště, plochy pro stání vozidel stavby i dodavatelů 

stavby apod.) kromě pozemků pod stávajícím kolejištěm v majetku České republiky ve 

správě SŽ, je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy. 

Nájemce předloží v dostatečné předstihu (minimálně 6 týdnů) písemnou žádost o 

pronájem nemovitosti ČD, která bude obsahovat záborový elaborát včetně grafického 

zákresu s vyznačením nemovitosti ČD dotčených záborem, výkaz výměr, 

předpokládané datum zahájení a ukončení užívání nemovitosti ČD a identifikační 

údaje nájemce včetně uvedení kontaktních osob (tel., email) a osob oprávněných k 

podpisu nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 

protokolárního předání předmětu nájmu (staveniště) do protokolárního předání 

předmětu nájmu (bez vad) zpět pronajímateli. Nájemné bude činit minimálně částku ve 

výši 5.000,- Kč bez DPH. 

V případě, že ČD zjistí, že v souvislosti se stavbou je užívána/byla užita nemovitost 

ČD bez příslušného protokolárního předání předmětu nájmu (staveniště), pak je ten, 

kdo nepřevzal předmět nájmu (staveniště) od ČD protokolárně, povinen uhradit ČD 

úhradu za neoprávněné užívání cizí věci, která bude činit minimálně částku ve výši 

10.000,- Kč bez DPH. Tato úhrada za neoprávněné užívání cizí věci se vztahuje na 

každý zjištěný případ porušené povinnosti ze strany nájemce. ČD jsou také, mimo 

požadování úhrady za neoprávněné užívání cizí věci, oprávněny požadovat okamžité 

přerušení všech prací souvisejících se stavbou, a to do doby sjednání nápravy. 

Kontaktní osoba: Ivana Šarmírová, tel. 725 719 916, email sarmirova@rsm.cd.cz 

Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí jsou obsaženy 

v Příloze č. 1. 

Správce nemovitostí: Ludvík Bartoněk, tel. 727 936 711, email bartonek@rsm.cd.cz. 

19. Jiné (technické) podmínky 

19.1. Pozemní komunikace na pozemcích ČD v obvodu žst. Křenovice horní nádraží jsou 

účelové komunikace veřejně nepřístupné a místní a přechodné úpravy provozu na nich se 

provádí postupem uvedeným v § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích. 

20. Závěrečná část 

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou 

let. Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno. Žádáme příslušný stavební 

úřad, aby dodržení podmínek souhrnného vyjádření ČD, bylo stavebníkovi uloženo jejich 

mailto:sarmirova@rsm.cd.cz
mailto:bartonek@rsm.cd.cz
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zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek, a 

to s uvedením čísla jednacího a data vydání. 

Přílohy: Dodržet obecně platné podmínky pro užívání nemovitosti ČD při stavební činnosti 
odstavec 1 - 9. 
 
 
 

• Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, 
Kounicova 26, 611 43 Brno vyjádření vydané dne 19.03.2019, pod zn.: 8466/2019-SŽDC-
OŘ BNO-NT /výtah z vyjádření/ 

V zájmovém území se nachází kabelové vedení NN ve správě SEE OŘ Brno. Jeho orientační 

zákres zasíláme v příloze. Dále se v zájmovém prostoru nacházejí kabely DOUO ve správě SEE  

OŘ Brno. 

Před započetím projektu požadujeme vytýčit na základě objednávky u správce sítě a  to minimálně 

14 dní předem. Vytýčené sítě požadujeme zanést do projektu a v případě kolize řešit jejich 

přeložku nebo ochranu. Technické řešení požadujeme konzultovat se správcem kabelového 

vedení a následně předložit projekt k odsouhlasení. Při všech zemních pracích zajistěte 

dodržování ČSN 73 60 05 a zákona č. 458/2000 Sb. § 46.a zák. 670/2004 Sb. Bez souhlasu 

pracovníka SEE OED Vyškov na Moravě a OTV Křenovice nesmí být zahájeny zemní práce. 

Upozorňujeme, že trať Brno - Vyškov je elektrifikovaná střídavou trakční soustavou VN 25 kV/50 

Hz. Vrchní vedení trakce nezakreslujeme, neboť jeho umístění v terénu je zřejmé. V blízkosti prací 

u základu trakčních stožáru je nutné dodržení bezpečné vzdálenosti tak, aby nedošlo k narušení 

stability trakčních stožáru. 

Uvedenou výstavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. V 

případě poškození uvedeného zařízení je provádějící firma povinen hradit veškeré náklady 

spojené s uvedením poškozeného zařízení do původního stavu včetně náhrady  ztrát  za vyloučení 

kolejové dopravy. 

Upozorňujeme, že při práci kolem trati je třeba dbát na dodržení minimálních vzdáleností od 

trakčního vedení AC 25kV zvláště při použití stroju a předmětu přibližujících se k TV (viz TNŽ 

343109). 

Kontakty na správce: 
- NN - OED Vyškov na Moravě, mistr p. Šlimar Jaroslav, tel.: 972 627 349, mob.: 724 114 023. 
- DOUO a Trakce - opravna trakčního vedení Křenovice, mistr p. Kameník Luděk, t el. : 972 627 

136, mob.: 602 540 267. 

SMT (Ing. Václav Vlasák, tel.: 602 571650) 
V zájmovém území se nachází žel. most ev. km 24,664 a propustek ev. km 24,974 TÚ 2101. 

Okrajově také žel. most ev. km 25,395. V rámci prací dojde k přestavbě mostu v km 24,664 a 

propustku v km 24,974. 

 
SSZT Brno (Ing. Lenka Mollinová. tel.: 724 110 851) 
V zájmové lokalitě jsou technologie a kabelové trasy ve správě SSZT Brno, zákresy sítí jsou 

electronickou přílohou tohoto dopisu. 

 
ST Brno (Luboš Vrána, tel.: 724 773 817) 
V zájmovém území ST Brno neeviduje žádné sítě. 
 
SPS Brno (pan Aleš Koukal. tel.: 725 222957) 
Ve směru od horního nádraží Křenovice na Holubice se na kraji zájmového území nachází na levé 

straně kolejiště strážní domek stojící na p.č. 542, který je neobydlený a vede k němu vodovodní 
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přípojka kolmo pod kolejištěm. Za podjezdem železniční tratě se na levé straně kolejiště nachází 

studna, která je také v naší správě. Dále je na levé straně kolejiště další strážní domek, který je 

obydlen, stojí na p.č. 544 a tento je napojen pouze na  rozvod elektrické energie. 

 
ČD Telematika, Brno (pan Pavel Kříž. tel.: 724 815 186) 
Zákresy sítí zaslány přímo žadateli, elektronickou přílohou zasíláme kopii vyjádření ČD Telematika 

č.j. 1201904269 ze dne 11. března 2019. 

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Sítě SEE 

Příloha 2 – sítě SSZT 

Příloha 3 – schema SPS 

Příloha 4 – kopie vyjádření ČD Telematika a situace 

 

• ČD–Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, souhrnné stanovisko ze dne 
16.04.2021, pod č.j. 3438/2021. /výtah ze stanoviska/ 

Při realizaci výše uvedené stavby DOJDE ke styku se sítí elektronických komunikací, která je 
chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Zařízení:  
1. Trasa ŽDK1 a PK12 v majetku Správy železnic, CTD v údržbě ČD–Telematika, a.s., 
2. Trasa 15xn a 25xn a opt. Kabel 12vl. 48 vl. V majetku Správy železnic, CTD v údržbě ČD-

Telematiky a.s. 

Upřesnění, podmínky: 
Nutno dodržet všeobecné podmínky Správy železnic číslo 1- 4. 
 
 

• ČD–Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, souhrnné stanovisko ze dne 
11.03.2019, pod č.j. 1201904269 /výtah ze stanoviska/ 

Při realizaci výše uvedené stavby DOJDE ke styku se sítí elektronických komunikací, která je 
chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro 
rozsah prací na ní vyznačených. 
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného 
žadatelem. 
Vyjádření pozbývá platnosti dne 11.3.2021 
Dotčená zařízení: 
1. trasa sdělovacího kabelu ŽDK1 a PK12 v majetku SŽDC s.o. 
2. trasa sdělovacího kabelu 15XN/25XN a optického kabelu 12vl./48vl. v majetku SŽDC s.o. 
Všeobecné podmínky ochrany: 
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti 
elektronických komunikací. 
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit. 
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané 
nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí 
být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je 
právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení 
objednatele. 
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na 
adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným 
termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do 
celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. 

http://www.cdt.cz/
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Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické 
kanceláře, pokud to situace vyžaduje. 
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň 
dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, 
popsány rozsah a způsob provedení  činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických 
komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na 
pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku 
SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na 
železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o. 
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna 
dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách. 
Specifické podmínky SŽDC, s.o. : 
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení 
týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové 
dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí 
SŽDC 11/2006. 
Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v 
souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření 
SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 
Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh. 
Součástí vyjádření je výkresová část – 3 přílohy. 
 
 

• ČD–Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, souhrnné stanovisko ze dne 
14.09.2020, pod č.j. 1202015603 /výtah ze stanoviska/ 

Při realizaci výše uvedené stavby DOJDE ke styku se sítí elektronických komunikací, která je 
chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro 
rozsah prací na ní vyznačených. 
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného 
žadatelem. 
Vyjádření pozbývá platnosti dne 14.9.2022 
Dotčená zařízení: 
1. trasa sdělovacího kabelu ŽDK1 a PK12 v majetku Správy železnic 
2. trasa sdělovacího kabelu 15XN a 25XN a optického kabelu 12vl. a 48vl. v majetku Správy 
železnic 
Všeobecné podmínky ochrany: 
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti 
elektronických komunikací. 
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit. 
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané 
nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí 
být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je 
právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení 
objednatele. 
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na 
adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným 
termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do 
celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. 
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické 
kanceláře, pokud to situace vyžaduje. 
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Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň 
dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, 
popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických 
komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na 
pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku 
Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k 
práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. 
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna 
dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách. 
Specifické podmínky Správy železnic: 
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení 
týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni 
projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou 
směrnicí Správy železnic 11/2006. 
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí 
být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření 
Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 
10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh. 
Další upřesňující podmínky: 
Kabelové trasy musí být ochráněny či přeloženy v případě kolize. 
Pro další stupeň požadujeme předložení projektové dokumentace. 
Součástí vyjádření je výkresová část – 3 přílohy. 
 

• E.ON Distribuce, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření o 
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s. a podmínkách 
práce v jeho blízkosti, které bylo vydáno dne 22.10.2020 pod č.j. D8610-26077278 /výtah 
z vyjádření/ 

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: 
Podzemní vedení NN 
Nadzemní vedení VN 

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit 
předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, 
na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte: 

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné 
trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů 
zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí 
Roman Bugár, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.  

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním 
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem 
zařízení stanoveno jinak. 

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo 
k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen 
provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení  norem 
ČSN EN 50 110-1 a PN 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení: 
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Minimální dovolené vzdálenosti 
Holé 

vodiče 
Izolovan
é vodiče 

Nad budovami 

Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni 0,5 m 0,3 m 

Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni 4 m 3 m 

Na budovách 

K budovám a jejich částem nebo vybavením  0,2 m 0,1 m 

Kolem zedních oken 

Před oknem (pouze stávající vedení) 2 m 1 m 

Nad oknem 0,2 m  0,2 m 

Vedle okna 0,5 m 0,5 m 

Pod oknem 1 m 1 m 

Kolem střešních oken 

Před oknem 3 m 2 m 

Nad oknem 1 m 1 m 

Vedle okna 1 m 1 m 

Pod oknem 1 m 1 m 

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční 
soustavy. 

6.  Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle 
Poruchové služby 800 22 55 77. 

Kontakty správců zařízení: 
VN+NN Regionální správa, Zdeněk Novák, tel: 54514-5044, e-mail: zdenek.novak@eon.cz 
 
Přílohy: 
1. Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí 
2. Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení 

 

• EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, souhlas se stavbou a 
činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, které bylo vydáno dne 
12.03.2021 pod č.j. S46170-27031073. /výtah z vyjádření/ 

Podzemní vedení NN.  
Nadzemní vedení NN.  

1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod 
písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 

d) provádět činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup 
k těmto zařízením. 

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území 
do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným 
způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení 
s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na 
staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 



 
 

Č.j.: SU/21786-21/ 5680-2021/Mach 21 
 

3) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že 
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních 
prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle 
pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, 
NN zajistí Roman Bugár, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz. 

4) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení 
stanoveno jinak. 

5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníků ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení 
si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným 
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 

7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, 
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 
a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 

10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 
26077278, s platností do 22.10.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a 
provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. 

11) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízen (kontakty na správce zařízení jsou 
uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 
příslušného rozvodného zařízení dle platné CSN EN 50 110-1. 

Kontakty správců zařízení: 
VN+NN Regionální správa, Jiří Jančík, tel: 58232-3835, e-mail: jiri.jancikml@egd.cz 

 

• GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 
stanovisko vydané dne 31.03.2021, zn. 5002332834. /výtah ze stanoviska/ 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ 
PŘÍPOJKY: 
-STL OC DN 50 plynovod vč. přípojek 
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 
(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno 
kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní 
stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou 
prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 
nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 
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PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ.  
 
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební 
řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo 
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně 
i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich 
poloze a vlastnictví. 
 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, buou stavební činnosti považovány dle § 68 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších přdpisůza činnost bez našeho předchozího souhlasu. 
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné 
požádat o nové stanovisko k této změně.  
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 
škody.  
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu PZ (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné 
pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, 
sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů požadujeme zabezpečit případný 
přejezd přes PZ uložením panelů v místě přejezdu PZ. 
 
PŘI REALIZACI UVEDENÉ STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI: 
(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. 
Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska 
a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. 
Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT 
VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. 
VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A 
BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 
(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního 
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 
702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 
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bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí 
být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový 
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou 
technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti 
jejich poškození. 
(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 
(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných 
vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na 
telefon 1239. 
(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a 
kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden 
v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly 
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 
(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v 
místě styku stavby s PZ. 
(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno 
zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory 
České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04. 
(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky PZ. 
(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a 
budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

Přílohy: 
Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená 
příloha žadatele 

 

• Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 
vyjádření ze dne 15.03.2021, zn.: 2021-00589/20210848/TÚ/so. /výtah z vyjádření/ 

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve 
správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. 
Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve 
správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. 

2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a 
jejich ochranného pásma je realizace stavby možná. 
Sdělujeme, že: 

a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Křenovice a vodovodní přivaděč 
Skupinového vodovodu Vyškov v k.ú. Křenovice u Slavkova je k dnešnímu dni v 
provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. 

b) vodovodní a kanalizační přípojky, přívody a vnitřní rozvody vody a kanalizace jsou v 
majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či objektů. Průběhy vodovodních a 
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• CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření o existenci 
sítě elektronických komunikací, vydané dne 31.03.2021 pod č.j. 583505/21. /výtah z 
vyjádření/ 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. 
(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 

a.s.;  

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (iii) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 

provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 

Stavebního zákona; 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 

ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;  

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 

17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré 

náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 

řešení;  

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 

společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;  

Přílohami Vyjádření jsou: 
- Všeobecné podmínky ochrany SEK číslo 1-9 
- Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. 
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové 

mapy SEK) 

 

• CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření o existenci 
sítě elektronických komunikací, vydané dne 22.10.2020 pod č.j. 797983/20. /výtah z 
vyjádření/ 

kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci. 
c) bude provedeno zřízení přístupu č. 2 (při ul. Havlíčkova) v ochranném pásmu vodovodu 

pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. 
3. Umístěním a zřízením průstupu č.1 a č. 3 a umístěním a zřízením zařízení staveniště dle 

předložené dokumentace nedojde k dotčení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a 
ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování 
společnosti VaK Vyškov, a.s. 

4. Se zřízením přístupu č.2 v ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a 
provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. souhlasíme s tím, že: 

a) v případě nutnosti přístupu společnosti VaK Vyškov, a.s. k vodovodnímu řadu (např. 
oprava poruchy, apod.) musí být pracovníkům a mechanizaci společnosti VaK Vyškov, 
a.s. umožněn přístup k tomuto zařízení a případné zřízení otevřeného výkopu. 

5. Při provádění výkopových a stavebních prací v rámci zřízení přístupové komunikace v blízkosti 
vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů tohoto zařízení. 

6. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové 
dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní před zahájením 
výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.: 

a) vytýčení vodovodního řadu (stř. 03 – Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: 
lifka@vakvyskov.cz). 

7. Toto vyjádření slouží pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného 
příslušným stavebním úřadem.  

 

mailto:lifka@vakvyskov.cz
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Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. 
(i) Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.; a 

(ii) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 

ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření‘; a 

(iii) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost Česká telekomunikační struktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 

Česká telekomunikační struktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 

SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a 

(iv) Pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 

společností Česká telekomunikační struktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a  

(v) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o 

vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 

Přílohami Vyjádření jsou: 
- Všeobecné podmínky ochrany SEK číslo 1-9 
- Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. 
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové 

mapy SEK) 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

• Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č. p. 1003/7, Nové Město,      
110 00  Praha 1 

• Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 

• Obec Křenovice, Školní č. p. 535, 683 52 Křenovice u Slavkova 

• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 

• Realteck CZ, a.s., IČ 26132150, Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 

• Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1 

• EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 

• Libor Střeštík, Veverské Knínice č. p. 87, 664 81 Ostrovačice 

• Eva Procházková, Lipnická č. p. 606, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1 

• Vlastimil Zajíček, Dědina č. p. 479, 683 54 Otnice 

• FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská č. p. 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: 
PO, j8pd5dg 

 

 

Odůvodnění 

Dne 04.05.2021 podala společnost Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 
č. p. 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 1, zast. společností DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 
25284525, Průmyslová č. p. 941, 580 01  Havlíčkův Brod 1  žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 31.05.2021 oznámil zahájení územního řízení všem známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a 
§ 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, připomínek a námitek. 

Dne 24.06.2021 byla stavebnímu úřadu doručena písemnost „Námitky k výjezdu vozidel stavby ul. 
Havlíčkova“ od účastníků řízení, kterými jsou Květoslav Pauřík, Jaroslava Pauříková, Markéta 
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Vildová, Eliška Nálezková a dále od vlastníků pozemku parc. č. 717/2 v kat. území Křenovice u 
Slavkova od Václava Michalce, Ivy Michalcové.  

Následně dne 07.07.2021 stavební úřad obdržel písemnost „Zpětvzetí námitky“, které podali  
účastníci řízení Květoslav Pauřík, Jaroslava Pauříková, Markéta Vildová, Eliška Nálezková  a dále 
vlastníci pozemku parc. č. 717/2 v kat. území Křenovice u Slavkova Václav Michalec a Iva 
Michalcová. Součástí zpětvzetí je doložen i zápis z jednání konaného na OÚ Křenovice dne 
29.06.2021 ohledně projednání přístupů na stavbu. 

Dne 12.07.2021 byl stavebnímu úřadu doručen dodatek technické zprávy č.v. F 1a a stavební úřad 
byl projektantem upozorněn, že v tomto rozsahu také bylo vyhověno požadavkům účastníků řízení. 

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým 
počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 
144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 
1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního 
řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona. 

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně: 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

a) žadatel 
Správa železnic, státní organizace  

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
Obec Křenovice 

 

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Obec Křenovice, České dráhy, a.s., Realteck CZ, a.s., Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., EG.D, 
a.s., Libor Střeštík, Eva Procházková, Vlastimil Zajíček, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., GasNet Služby, s.r.o., GasNet, s.r.o. 

 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

pozemky parc. č.: 1395 (orná půda), 665 (zastavěná plocha a nádvoří, RD č.p. 519),  545/30 
(ostatní plocha), 1286 (orná půda), 1261 (orná půda), 640 (ostatní plocha), 715 (ostatní plocha), 
1259/1 (orná půda), 1692 (zahrada), 662 (zastavěná plocha a nádvoří, RD č.p. 459), 663 
(zahrada), 664 (orná půda), 1695 (zahrada), 667 (zahrada), 542 (zastavěná plocha a nádvoří, RD 
č.p. 163), 543 (ostatní plocha), 1259/2 (orná půda), 1259/3 (orná půda), 1693 (zahrada), 1694 
(zahrada), 1259/4 (orná půda), 1256 (ovocný sad), 1262 (vodní plocha), 666 (zahrada), 660 
(zastavěná plocha a nádvoří, RD č.p. 413),  661 (zahrada), 1397 (orná půda), 1691 (zahrada), 
1696 (orná půda), 1659 (ostatní plocha), v kat. území Křenovice 

 

Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením LV.  

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 545/2, 545/11, 545/26, 545/29, 626, 1111/6, 1260, 1280 
v kat. území Křenovice u Slavkova. Všechny pozemky nejsou ve vlastnictví žadatele. Žadatel 
nevlastní pozemky 545/11, 545/26, 545/29, 626, 1260, 1280 v kat. území Křenovice u Slavkova. 
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Žadatel má s navrhovaným stavebním záměrem souhlasy (spolu)vlastníků pozemků s umístěním 
stavby dle § 184a stavebního zákona (vloženo do spisu č. 5680-2021). 

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z platných výpisů z katastru 
nemovitostí. Byla tak určena vlastnická a jiná věcná práva. Dále vycházel stavební úřad 
z dodaných vyjádření jednotlivých správců sítí. 

Dokumentaci pro územní rozhodnutí vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o., 
Průmyslová č. p. 941, 580 01 Havlíčkův Brod 1, Ing. Pavel Bláha, autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby, ČKAIT 0700916, datum 03/2021. 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími 
vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských 
sítí a účastníků územního řízení (viz níže). 

 

Podkladem pro rozhodnutí ve věci byly zejména násl. vyjádření, stanoviska a doklady: 
- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 

Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna stanovisko vydané dne 07.01.2020 pod č.j. 
SU/95821-19/223-2019/KAM.  

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 03.01.2020 
pod č.j. SU/96082-19/93-2020/Zou  

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 10.02.2020 
pod č.j. SU/96074-19/527-2019/Rol  

- Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, 
závazné stanovisko vydané dne 07.04.2021, pod zn.: MO-Soo0509/21-2/Nv, DUCR-
18272/21/Nv  

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, 
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, vyjádření vydané dne 19.12.2019, pod č.j. KRPB-269063-6/ČJ-
2019-061206-POK 

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, 
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, vyjádření vydané dne 20.05.2020, pod č.j. KRPB-79115-2/ČJ-
2020-061206-POK 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 
449/3, 602 00 Brno, stanovisko vydané dne 14.03.2021, pod č.j. 456320219-VY/DoIv 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 23.01.2020, pod č.j. 0235/20-RSMBRNO 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 17.03.2021, pod č.j. 0859/21-RSMBRNO 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 23.01.2020, pod č.j. 0237/20-RSMBRNO 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
stanovisko ze dne 17.03.2021, pod č.j. 0860/21-RSMBRNO 

- ČD–Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, souhrnné stanovisko ze dne 
16.04.2021, pod č.j. 3438/2021.  

- E.ON Distribuce, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření o 
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s. a podmínkách práce 
v jeho blízkosti, které bylo vydáno dne 22.10.2020 pod č.j. D8610-26077278 

- EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, souhlas se stavbou a činností 
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, které bylo vydáno dne 12.03.2021 pod č.j. 
S46170-27031073.  

- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, stanovisko 
vydané dne 31.03.2021, zn. 5002332834.  

- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, vyjádření ze 
dne 15.03.2021, zn.: 2021-00589/20210848/TÚ/so.  

- CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření o existenci sítě 
elektronických komunikací, vydané dne 19.04.2021 pod č.j. 627361/21.  
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- CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření o existenci sítě 
elektronických komunikací, vydané dne 22.10.2020 pod č.j. 797983/20.  

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, 
závazné stanovisko, vydané dne 19.05.2020, pod č.j. KHSJM 19717/2020/VY/HOK, spisová 
značka: S – KHSJM 15006/2020 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 
01 Vyškov, závazné stanovisko vydané dne 21.01.2020 pod č.j. HSBM-8-53-2/6-POKŘ-2020 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 
01 Vyškov, závazné stanovisko vydané dne 20.01.2020 pod č.j. HSBM-8-53-1/6-POKŘ-2020 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,  závazné stanovisko vydané dne 
27.07.2020, pod sp. Zn.: 103165/2020-1150-OÚZ-BR, SpMo 1899-748/2020-1150. 

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, 
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, vyjádření vydané dne 19.12.2019, pod č.j. KRPB-269063-6/ČJ-
2019-061206-POK 

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, 
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, vyjádření vydané dne 20.05.2020, pod č.j. KRPB-79115-2/ČJ-
2020-061206-POK 

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna rozhodnutí vydané dne 24.05.2021 pod č.j. 
SU/14415-21/3345-2021/Hor 

- Archeologický ústav akademie věd České Republiky, Brno, v.i.i., Čechyňská 363/19, 602 00 
Brno, vyjádření ze dne 13.12.2019, zn.: ARUB/6318/19 

- Archeologický ústav akademie věd České Republiky, Brno, v.i.i., Čechyňská 363/19, 602 00 
Brno, vyjádření ze dne 02.06.2021, zn.: ARUB/3863/2021 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, vyjádření ze dne 11.11.2019, pod č.j.: JMK160573/2019 OŽP/Vič 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, stanovisko ze dne 21.11.2019, pod č.j.: JMK166331/2019 OŽP/Zez 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, stanovisko ze dne 11.11.2019, pod č.j.: JMK148678/2019 OŽP/Vič 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 
Brno, stanovisko ze dne 21.11.2019, pod č.j.: JMK166333/2019 OŽP/Zez 

- ČD–Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, souhrnné stanovisko ze dne 
16.04.2021, pod č.j. 3438/2021 

- Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, 
závazné stanovisko vydané dne 19.03.2021, pod zn.: MO-OKO0019/21-15/Nv, DUCR-
16029/21/Nv 

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 14.03.2020 
pod č.j. SU/19360-20/3789-2020/Mat 

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 25.03.2020 
pod č.j. SU/22407-20/3789-2020/Mat 

- Souhlas účastníka řízení vyznačený na výkrese situace - Obec Křenovice, Školní č. p. 535, 
683 52 Křenovice u Slavkova 

- Obec Křenovice, Školní č. p. 535, 683 52 Křenovice u Slavkova - Smlouva o smlouvě budoucí 
nájemní ze dne 15.05.2020 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 – Smlouva ze dne 10.07.2020 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 
449/3, 602 00 Brno, doplnění stanoviska ze dne 29.04.2020, pod č.j. 7114/2020/DoIv 

- Protokol o projednání vlivu staveništní dopravy stavby 
- Souhlas účastníka řízení vyznačený na výkrese situace - České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 

Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1  
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 – 

dohoda o podmínkách realizace stavby ze dne 25.02.2020 
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- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 – 
dohoda o podmínkách realizace stavby ze dne 07.04.2020 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
souhrnné stanovisko ze dne 03.02.2020, pod č.j. 1594/2019-032 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
souhrnné stanovisko ze dne 18.03.2021 pod č.j. 940/2021-032 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
souhrnné stanovisko ze dne 18.03.2021 pod č.j. 9390/2021-032 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p195 940/2019-032 
- Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 

vyjádření vydané dne 22.10.2020, pod zn.: 26923/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS 
- Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 

611 43 Brno vyjádření vydané dne 19.03.2019, pod zn.: 8466/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT 
- ČD–Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, souhrnné stanovisko ze dne 

11.03.2019, pod č.j. 1201904269 
- ČD–Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, souhrnné stanovisko ze dne 

14.09.2020, pod č.j. 1202015603 
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, stanovisko ze dne 

22.10.2020, pod č.j.: 5002246289 
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření ze dne 

22.10.2020, zn. E45000/20. 
- Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření ze dne 

22.10.2020, zn. MW9910160376222713. 
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, Šlapanice, vyjádření o existenci sítě 

elektronických komunikací, vydané dne 27.10.2020, pod č.j. 2205000890. 
- České radiokomunikace, a.s., Skokoanská 2117/1, 16900 Praha 6-Břevnov, vyjádření ze dne 

22.10.2020, zn.: UPTS/OS/258482/2020 
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, stanoviskoí 

ze dne 22.10.2020. 
- Námitky účastníků řízení ze dne 24.06.2021 Květoslav Pauřík, Jaroslava Pauříková, Markéta 

Vildová, Eliška Nálezková, Václav Michalec, Eva Michalecová  
- Zpětvzetí námitek účastníků řízení ze dne 07.07.2021 Květoslav Pauřík, Jaroslava Pauříková, 

Markéta Vildová, Eliška Nálezková, Václav Michalec, Eva Michalecová 
- Plná moc ze dne 21.11.2019, zplnomocněná společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o., IČO 

25284525, Průmyslová č. p. 941, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
- žádost, projektová dokumentace. 
- Informace o pozemku a výpis z katastru nemovitostí k dotčeným pozemkům, kopie katastrální 

mapy. 

 

Pro výše uvedenou stavbu není třeba souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického 
vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: 

Umísťovaný záměr je v souladu s požadavky: 

- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území  

se schválenou územně plánovací dokumentací – Územní plán obce Křenovice .  
Územní plán obce byl vydaný dne 23.04.2009, s účinností 11.05.2009, změna č. 1 ze dne 
08.12.2001, s účinností 24.12.2011. 
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- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem  

- podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, 
které upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je v 
souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na 
využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 
platném znění. 

- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, 
hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Drážní úřad, Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Jihomoravský kraj, Městský úřad Slavkov u 
Brna - OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, 
orgán územního plánování, Ministerstvo obrany. 

 

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení 
Dne 24.06.2021 byla stavebnímu úřadu doručena písemnost „Námitky k výjezdu vozidel stavby ul. 
Havlíčkova“ od účastníků řízení Květoslav Pauřík, Jaroslava Pauříková, Markéta Vildová, Eliška 
Nálezková a dále od vlastníků pozemku parc. č.  717/2 v kat. území Křenovice u Slavkova od 
Václava Michalce, Ivy Michalcové.  

 
Následně dne 07.07.2021 stavební úřad obdržel písemnost „Zpětvzetí námitky“, které podali  
účastníci řízení Květoslav Pauřík, Jaroslava Pauříková, Markéta Vildová, Eliška Nálezková  a dále 
vlastníci pozemku parc. č.  717/2 v kat. území Křenovice u Slavkova Václav Michalec a Iva 
Michalcová. 

Dne 12.07.2021 byl stavebnímu úřadu doručen dodatek technické zprávy č.v. F 1a v následujícím 
rozsahu a stavební úřad byl projektantem upozorněn, že v tomto rozsahu také bylo vyhověno 
požadavkům účastníků řízení. 

V dodatku technické zprávy bylo u jednotlivých přístupů doplněno: 
Přístup č. 2 
Tento přístup bude sloužit pouze pro jeřáby (nosnost 100tun a 500tun), návoz závaží pro jeřáby a 
návoz prefabrikátů mostu km 24,664 nákladními auty (NA). Zhotovitel zajistí minimální rychlost 
mechanismů, aby byly minimalizovány dynamické účinky provozu na blízké RD. Po realizaci prací 
bude uvedeno do původního stavu.  
 
Přístup č. 3 
Tento přístup na stavbu je veden od silnice III/4161 (Křenovice-Holubice) po stávající obecní cestě 
po pozemku č.1260 (Obec Křenovice), která je zaústěna pod most km 18,972 (dvoukolejně trať, 
mezistan. úsek Blažovice – Křenovice d.n.) na pozemek č. 1111/6 SŽDC. Odtud je již v rámci proj. 
dokumentace navržena přístupová komunikace z prostoru mezi mosty dvou železnič. tratí (km 
18,972 a km 25,395) až do místa konce rekonstrukce tj. km 25,161. 
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Stavební úřad se s podanými námitkami seznámil a z důvodu, že došlo ke zpětvzetí, neboť žadatel 
splnil požadavky účastníkům řízení, stavební úřad bere námitky a zpětvzetí na vědomí. Z důvodu 
zpětvzetí tak považuje stavební úřad námitky za bezpředmětné a nebude se k nim nevyjadřovat. 

Jiné námitky a připomínky nebyly v řízení vzneseny.  

 

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení 
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou 
lhůtu 5 dnů a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace 
řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem 
stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení 
mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či 
připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního 
rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až 
do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci 
dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení. 

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich 
plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů 
účastníků. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního 
orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o 
tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v 
odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení 
celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v 
průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně 
vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li 
z povahy věci k jejich konzumaci. 
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Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení 
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-
li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem 
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době 
jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že 
upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již 
zahájena. 

 
 
 
 

otisk 
úředního 
razítka 

 
 
Ing. Hana Postránecká v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu, 
územního plánování a životního prostředí 
 

Za správnost odpovídá 

Ing. Vladimíra Machaňová 
odbor stavebního úřadu 
územního plánování a životního prostředí 
 
 

Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, sazebníku správních 
poplatků v celkové hodnotě 20000,- Kč byl uhrazen dne 03.06.2021. 

 

Příloha pro žadatele a obec (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 

Ověřená projektová dokumentace včetně: 
Situace 1 - zařízení staveniště a přístup. komunikace, výkres č. F 2.1 v měřítku 1:500  
Situace 2 - zařízení staveniště a přístup. komunikace, výkres č. F 2.2  v měřítku 1:500 

 

 

Příloha pro účastníky a dotčené orgány 

Ověřená Situace 1 - zařízení staveniště a přístup. komunikace, výkres č. F 2.1 v měřítku 1:500  
Ověřená Situace 2 - zařízení staveniště a přístup. komunikace, výkres č. F 2.2  v měřítku 1:500 
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______________________________________________________________________________ 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu po dobu 15 dnů a současně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

Potvrzení vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu na své úřední desce. 

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

 

 

Razítko a podpis oprávněné osoby :……………………………............................................................ 

 

Potvrzení vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu) 

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

 

 

Razítko a podpis oprávněné osoby :……………………………............................................................ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)  

písm. a) – žadatel (doručeno jednotlivě) 

• DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová č. p. 941, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, tqqzap6 
Na základě plné moci zastupující společnost: 

• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č. p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: 
PO, uccchjm 

písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručeno jednotlivě) 

• Obec Křenovice, Školní č. p. 535, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 2bvbddi 

 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)  

písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 
(doručeno jednotlivě) 

• Libor Střeštík, Veverské Knínice č. p. 87, 664 81 Ostrovačice 

• Eva Procházková, Lipnická č. p. 606, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1 

• Vlastimil Zajíček, Dědina č. p. 479, 683 54 Otnice 

• Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: OVM, x2pbqzq 

• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: 
PO, e52cdsf 

• FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská č. p. 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: 
PO, j8pd5dg 

• CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 

• ČD - Telematika a.s., Pernerova č. p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, dgzdjrp 

• EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 
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• GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 
náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7 

• Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, 
DS: PO, d4jumdj 

• GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 

 

písm. b) - osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, anebo    
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo                  
dotčeno. (doručeno veřejnou vyhláškou) 

(v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru) 

pozemky parc. č.: 1395 (orná půda), 665 (zastavěná plocha a nádvoří, RD č.p. 519),  545/30 
(ostatní plocha), 1286 (orná půda), 1261 (orná půda), 640 (ostatní plocha), 715 (ostatní plocha), 
1259/1 (orná půda), 1692 (zahrada), 662 (zastavěná plocha a nádvoří, RD č.p. 459), 663 
(zahrada), 664 (orná půda), 1695 (zahrada), 667 (zahrada), 542 (zastavěná plocha a nádvoří, RD 
č.p. 163), 543 (ostatní plocha), 1259/2 (orná půda), 1259/3 (orná půda), 1693 (zahrada), 1694 
(zahrada), 1259/4 (orná půda), 1256 (ovocný sad), 1262 (vodní plocha), 666 (zahrada), 660 
(zastavěná plocha a nádvoří, RD č.p. 413),  661 (zahrada), 1397 (orná půda), 1691 (zahrada), 
1696 (orná půda), 1659 (ostatní plocha), v kat. území Křenovice 
 
Doručení veřejnou vyhláškou (Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se 
prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy - § 25 odst. 1 správního řádu): 

• Realteck CZ, a.s., IČ 26132150, Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 
 

Dotčené orgány (doručeno jednotlivě) 

• Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého náměstí č. 
p. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

• Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, orgán územního plánování, Palackého náměstí č. 
p. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

• Drážní úřad, Wilsonova č. p. 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd 

• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č. p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 
Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv 

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č. p. 1847/4, 
Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36 

• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova č. p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 
2, DS: OVM, jydai6g 

• Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: OVM, x2pbqzq 

• Ministerstvo obrany, Svatoplukova č. p. 84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě) 

• Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

• Obec Křenovice, Školní č.p.535, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 2bvbddi 

 

Na vědomí (doručeno jednotlivě) 

• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č. p. 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: 
PO, uccchjm 

• Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: 
PO_R, xnjf5zy 
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