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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce stavební, územní odbor Olomouc
Sp. zn.: MO-SDO0318/18-13/Nv
V Olomouci dne 10. května 2019
Č. j.: DUCR-24963/19/Nv
Telefon: +420 972 741 315 (linka221)
Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing.
E-mail:
nevrla@ducr.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 29. června
2018 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
11000 Praha 1, IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín,
IČ:27767442 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:
“R e k o n s t r u k c e ž e l . p ř e j e z d u v k m 4 , 7 4 0 ( P 7 1 4 0 )
včetně doplnění pol. závor na trati Zaječí-Hodonín“
v rozsahu:
PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení
SO 01 Železniční svršek
SO 02 Železniční spodek
SO 03 Železniční přejezd
SO 04 Elektrická přípojka PZS v km 4,740
Umístění stavby:
Na pozemcích parc.č. 696/2 (ostatní plocha, manipulační plocha), parc.č. 4379/1 (ostatní plocha,
dráha), parc.č. 4379/7 (ostatní plocha, dráha), parc.č. 4695 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba pro
dopravu č.p.452), 8082 (ostatní plocha, silnice) v k.ú.Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres
Břeclav.
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební
povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení
podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-42120/18/Nv ze dne
19. července 2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-42118/18/Nv ze
dne 19. července 2018. Dne 1. března 2019 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.
Pokračování stavebního řízení bylo oznámeno (oznámení č.j.: DUCR-16993/19/Nv ze dne 29.
března 2019) všem účastníkům řízení, kteří mu byli známí a dotčeným orgánům veřejnou
vyhláškou.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte
jako účastník řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost se vyjádřit k podkladům pro
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rozhodnutí na Drážním úřadě, na výše uvedené adrese, v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 13.00,
v pátek od 7.30 do 12.30, po předchozí domluvě, a to nejpozději do pěti dnů ode dne doručení
tohoto oznámení.
Do spisu a podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc v pondělí až čtvrtek od 8:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek od 7:30
hodin do 12:30 hodin. Termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem objednat s oprávněnou
osobou. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při ústním jednání
písemnou plnou moc.

Ing. Jarmila Wagnerová
Ředitelka územního odboru Olomouc
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu.
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

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

na úřední desce Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké
Pavlovice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1,
IČ:70994234 v zastoupení SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín,
IČ:27767442

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 5/3, 60010 Brno, IČ:70888337

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ:70994226 adresa
pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26,
61143 Brno, IČ:70994226

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 69011 Břeclav, IČ:49455168
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 5/3, 60182 Brno, IČ:70932581
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ:28085400
ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ:61459445
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ:04084063
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ:27935311

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí uvědomění
veřejnou vyhláškou:
vlastníci pozemků v k.ú. Velké Pavlovice, obec Velké Pavlovice, okres Břeclav:
parc.č. 678, 681, 682, 688, 696/1, 701/1, 718, 724, 726, 732/1, 734, 735, 736, 737, 4379/2, 4379/3,
4379/5, 4379/9, 4379/13, 4379/14, 4379/15, 4379/16, 4479/4, 4481/1, 4481/3, 4482, 4483/1,
4503/3, 4521/1, 4524/6, 4524/7, 4578/101, 7223, 8029, 8030, 8034, 8035, 8036, 8055.
Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Zveřejnění
na úřední desce Městského úřadu Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice
Dotčené orgány:

Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. Května 700/40, 69106 Velké Pavlovice,
Spis
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