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DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
Sekce stavební, územní odbor Plzeň
Sp. zn.: ML-SDL0018/19-7/Ks
V Plzni dne 4. listopadu 2019
Č. j.: DUCR-59520/19/Ks
Telefon: +420 972 524 098 (linka 227)
Oprávněná úřední osoba: Bc. Klášterka Jiří D.T.
E-mail: klasterka@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební

povolení

pro stavbu dráhy

“JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706), okr. ČB "
v rozsahu objektů stavby dráhy:
SO 001
Demolice mostu v km 2,02
SO 202
Železniční most přes kruhový objezd č. 1
SO 203
Železniční most přes kruhový objezd č. 2
SO 204
Železniční most přes II/143
SO 650
Zrušení železničního přejezdu v žkm 1,9
SO 650.1
Dočasný přejezd na přeložce trati
SO 650.2
Dočasný přejezd na definitivní trati
SO 651
Zrušení železničního přejezdu v žkm 2,1
SO 652
Kolejové úpravy trati č. 194
SO 652.1
Železniční spodek
SO 652.2
Železniční svršek
SO 652.3
Prodloužení propustku v ev. km 1,729
SO 652.4
Prodloužení propustku v ev. km 1,795
SO 652.5
Zrušení propustku v ev. km 2,091
SO 652.6
Zrušení propustku v ev. km 2,134
SO 653
Kolejové úpravy tratič. 196
SO 653.1
Železniční spodek
SO 653.2
Železniční svršek
SO 654
Úpravy zabezpečovacích zařízení trati č. 194
SO 654.1
Dočasný přejezd na přeložce trati v km 1,872
SO 654.2
Dočasný přejezd na definitivní trati v km 1,872
SO 654.3
Změna PZZ v km 2,123
SO 655
Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 194
SO 656
Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 196
SO 657
Úpravy trakčního vedení trati č. 196
SO 658
Provizorní vedení trati č. 194
SO 659
Provizorní vedení trati č. 196
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Umístění stavby:
a) Stavebním záměrem přímo dotčené pozemky – trvalý zábor
k.ú. Boršov nad Vltavou
711/41, 711/39, 711/38, 711/37, 711/36, 711/35, 711/15, 771/1, 710/401
k.ú. České Budějovice 7
3109/2, 3108/2, 3107/2, 3106/2, 3105/2, 3104/11, 3104/4, 3955, 3104/3, 3114/316, 3104/13, 3109/4, 3109/3
k.ú. Včelná
795/10
b) Stavebním záměrem dotčené pozemky – dočasný zábor
k.ú. Boršov nad Vltavou
771/20, 711/14, 711/13, 712, 711/12, 711/42, 711/41, 711/27, 711/40, 711/38, 711/37, 711/36, 711/35,
710/401, 711/11, 711/15, 711/16, 711/25, 711/20
k.ú. České Budějovice 7
3108/2, 3107/2, 3106/2, 3106/1, 3105/2, 3105/1, 3104/11, 3104/6, 3104/5, 3104/4, 3104/3, 3103, 3104/13,
3108/1, 3107/1, 3955, 3953/3, 3953/1, 3950/29, 3950/28, 3950/2, 3109/4
k.ú. Roudné
572, 481/11, 481/6
k.ú. Včelná
768/24, 766/5, 766/4, 799/1, 799/38, 768/32, 768/31, 768/25, 768/1, 766/6, 766/8, 766/11, 766/2, 766/3,
799/39
c) Pozemky použité pro výstavbu
k.ú. Včelná
723/1, 723/692, 730/2
d) Pozemky sousedící s pozemky dotčené stavebním záměrem, u nichž může být vlastnické právo
prováděním stavby dotčeno (účastnici řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou)
k.ú. Boršov nad Vltavou
710/328, 710/329, 710/330, 710/337, 710/338, 711/10, 711/17, 711/18, 711/21, 711/22, 711/23, 711/24,
711/28, 711/31, 711/32, 711/8, 711/9, 730/15, 730/16, 730/30, st. 710/374, st. 710/375, st. 710/380,
st. 710/400
k.ú. České Budějovice 7
3094/2, 3096/5, 3096/6, 3096/7, 3102/4, 3104/12, 3104/7, 3109/1, 3110/10, 3110/3, 3110/4, 3114/10,
3114/189, 3114/193, 3114/196, 3114/6, 3950/27, 3953/8
k.ú. Roudné
471, 467/2, 476/11, 479/1, 481/5, 481/7, 484/20
k.ú. Včelná
756, 775, 723/183, 723/187, 723/655, 723/689, 723/691, 723/699, 723/700, 723/701, 730/1, 731/2, 731/3,
748/1, 748/3, 757/14, 757/21, 757/23, 757/25, 757/28, 757/35, 757/38, 757/39, 757/40, 757/42, 757/5, 761/3,
761/6, 762/9, 766/1,766/7, 768/20, 768/21, 768/22, 768/23, 768/26, 768/27, 768/30, 768/33, 776/2, 782/4,
782/5, 795/11
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Popis stavby:
Předmětem stavby je sanace stavby dráhy v rozsahu výše specifikovaných objektů v návaznosti a přímé
souvislosti se stavbou silničního obchvatu.
Stavebník: Jihočeský kraj, veřejnoprávní korporace, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
IČ: 70890650 zastoupený na základě plné moci obchodní firmou PRAGOPROJEKT, a.s.,
K Ryšánce 1668/18, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního
zákona.
Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na
staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na
něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě,
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli
takového oprávnění.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na
staveništi.
Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v
obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za
odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace
Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
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16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění
stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky
(správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení
stavebních prací.
Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle § 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Stavebník splní podmínky a bude respektovat upozornění souhrnného stanoviska
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 23.10.2018 vydaného
pod č.j.: 25594/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-687 a podmínky vyjádření Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, technické ústředny dopravní cesty ze dne 30.8.2018 vydaného pod
č.j.: 15270/2018-SŽDC-TÚDC-ÚATT.
Stavebník splní podmínky stanoviska Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního
prostředí ze dne 25.7.2018 vydaného pod č.j.: OOZP/7790/2018 Kot a podmínky závazného
stanoviska ze dne 8.10.2018 vydaného pod č.j.: OOZP/10932/2018-1Sn vztahujících se
k povolovanému rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se
sídlem Českých Budějovicích ze dne 23.7.2018 vydaného pod č.j.: KHSJC 17391/2018/HOK CB-CK
vztahujících se k povolovanému rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky souhlasného závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce
nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů ze dne 13. 12. 2018 vydaného pod
č.j.: 38364/2018-1150-OÚZ-ČB vztahujících se k povolovanému rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření Správy údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace
ze dne 11.6.2018 vydaného pod č.j.: SÚS JcK/9044/2018/143 vztahujících se k povolovanému
rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy ČEVAK a.s., ze dne 2.7.2018 vydaného pod
č.j.: O18010037549 vztahujících se k povolovanému rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.,
ze dne 16.10.2018 vydaného pod č.j.: 43/2018/6844/4406 vztahujících se k povolovanému rozsahu
stavby
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy E.ON Distribuce, a.s., ze dne 3.8.2018 vydaného
pod č.j.: F5269-16260873 vztahujících se k povolovanému rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy ČEPRO, a.s., ze dne 20.6.2018 vydaného pod
č.j.: S1-2/273/18 vztahujících se k povolovanému rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, archeologického
oddělení ze dne 2.10.2019 vydaného pod č.j.: 1569/4019.
Stavebník splní podmínky vyjádření Jihočeského vodárenského svazu ze dne 24.7.2018 vydaného pod
č.j.: CB/BLI/0016/2018 a podmínky vyjádření ze dne 17.9.2018 vydaného pod
č.j.: 2173/G/18036 vztahujících se k povolovanému rozsahu stavby.
Stavebník splní podmínky vyjádření obchodní firmy ČD – Telematika a.s., ze dne 2.7.2018 vydaného
pod č.j.: 1201811882, podmínky pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví
ČD – Telematika a.s. a podmínky souhlasného stanoviska ze dne 16.8.2018.
Stavebník splní podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice, odboru správy veřejných
statků ze dne 16.10.2018 vydaného pod č.j.: OSVS/5205/2018 vztahujících se k povolovanému
rozsahu stavby.
Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení všech kabelových tras a produktovodů od
oprávněných správců technické infrastruktury. Při provádění stavby musí stavebník respektovat platné
předpisy pro provádění stavebních a montážních prací v příslušných ochranných pásmech těchto sítí
a produktovodů.

4 /9

33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného
užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník
Drážnímu úřadu.
Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, pořádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
nezávislého posuzovatele – hodnocení a posuzování rizik dle prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013.
Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá
Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, a to ve
všech režimech provozování dráhy a drážní dopravy (přeložka trati, definitivní stav)
Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného
Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání
kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona
a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb,
které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
Stavebník nesmí započít realizaci stavby v povoleném rozsahu a to do doby, než budou vypořádány
majetkoprávní vztahy k pozemkům dočasného záboru, trvalého záboru a pozemkům, které budou
využity k realizaci stavby.
Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2022.

Rozhodnutí o námitkách:
Ve stanovené lhůtě nebyly Drážnímu úřadu doručeny žádné námitky ve věci předmětu stavby. Ochranné
pásmo dráhy je stanoveno zákonnou úpravou, tj. § 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.
Účastníci řízení:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, IČ:70890650
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 40/738, 37033 České Budějovice,
IČ: 25166115
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 37031 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 37010 České
Budějovice 10, IČ:70971641
Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2/, 37092 České Budějovice, IČ:00244732
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ:28085400
Obec Boršov nad Vltavou, Obecní /52, 37382 Boršov nad Vltavou, IČ:00244694
ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice, IČ:60849657
OBEC VČELNÁ, Husova 212/, 37382 Včelná, IČ:00245607
ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ:61459445
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, IČ:64949681
STARNET, s.r.o., Žižkova tř. 226/3, 37001 České Budějovice, IČ:26041561
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ:04084063
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, IČ:60193531
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ:01312774
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 37001 České Budějovice, IČ:49021117
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ:70994226
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5, 37001 České Budějovice, IČ:70889953
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Anna Bednářová, Boh. Kafky 1344/32, 370 07 České Budějovice, nar. 7.5.1941
Zdeňka Nováková, K Brodu 124, 54701 Běloves, nar. 27.5.1946
Josef Sotona, Lidická tř. 1260/219, 370 07 České Budějovice 7, nar. 7.5.1941
Mgr. Marie Hájková, Kaštanová 1316/5, 370 08 České Budějovice, nar. 2.5.1943
Bohumil Urzedovský, Lužní 1896/3, 370 08 České Budějovice, nar. 6.12.1949
Milan Knotek, Karla Tomana 1037/11, 370 06 České Budějovice, nar. 29.11.1967
Miroslav Turek, Beránkovo nábř. 883/6, 370 07 České Budějovice, nar. 3.7.1987
Emil Pawinger, Půchovská 2779/9, Záběhlice – 141 00 Praha, nar. 6.2.1978
Doc. Mudr. Luděk Peřina, CSc, Demlova 1656/3, Kunratice, 148 00 Praha 4, nar. 2.3.1955
Ing. Vlastimil Havlíček, CSc., J. Zeyera 1475/30, 250 88 Čelákovice, nar. 8.7.1953
MgA. Jaroslav Sazyma, Heřmanova 1162/2, 170 00 Praha 7, Holešovice, nar. 21.7.1970
Mgr. Bc. Milan Mikeš, Školní 94, 37324 Římov, nar. 26.4.1971
Aiko Misaki Naidrová, Šeříková 836, 27343 Buštěhrad, nar. 27.3.1990
Ing. Jiří Pšenčík, Ph.D., Sídliště Plešivec 379, Plešivec, 38101 Český Krumlov, nar. 17.5.1977
Jan Smudek, Roudenská 183, 370 07 Roudné, nar. 26.2.1965
Kamila Smidková, Roudenská 183, 370 07 Roudné, nar. 30.5.1966
Odůvodnění
Stavebník Jihočeský kraj, veřejnoprávní korporace, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
IČO 70890650 zastoupený na základě plné moci obchodní firmou PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce
1668/18, 147 54 Praha 4, IČO 45272387 podal dne 17. prosince 2018 žádost o stavební povolení.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy, vyzval Drážní úřad žadatele svým opatřením ze dne 17. ledna 2019 k doplnění
požadovaných dokladů a stanovil termín pro jejich doplnění nejpozději do 31. prosince 2019 a stavební
řízení usnesením ze dne 17. ledna 2019 přerušil. Protože ke dni 12. září 2019 žadatel svým podáním
doplnil požadované doklady, Drážní úřad opatřením ze dne 16. září 2019 oznámil účastníkům řízení, kteří
jsou mu známi a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení a současně nařídil ústní jednání spojené
s místním šetřením na den 25. října 2019. Dotčené orgány a mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky nejpozději při ústním jednání. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, Drážní
úřad poskytl účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž stanovil lhůtu 8 dní
ode dne konání ústního jednání. Žádný ze známých účastníků řízení tohoto práva ve stanovené lhůtě
nevyužil. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán
Magistrátem města České Budějovice, stavebním úřadem pod č.j.: SU/223/2019-2 ze dne 18.1.2019.
S ohledem na ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona nebyly Drážnímu úřadu ze strany
stavebníka dokládány souhlasy vlastníků pozemků, které jsou stavebním záměrem dotčeny.
Podmínkou č. 33 stavebního povolení bylo ze strany Drážního úřadu ošetřeno možné započetí realizace
stavby s ohledem na vypořádání majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:






Kopie katastrální mapy a koordinační situace stavby
Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpis
Doklad o splnění požadavku technické specifikace interoperability pro subsystém infrastruktura
– číslo certifikátu 1714/8.6/SG/2019/INF/CS/3355 (dílčí stanovisko Výzkumného Ústavu
Železničního, a.s., ze dne 22.8.2019)
Doklad o splnění požadavku technické specifikace interoperability pro subsystém energie
– číslo certifikátu 1714/8.6/SG/2019/ENE/CS/3369 (dílčí stanovisko Výzkumného Ústavu
Železničního, a.s., ze dne 22.8.2019)
Doklad o splnění požadavku technické specifikace interoperability pro subsystém subsystém traťové
řízení a zabezpečení – číslo certifikátu 1714/8.6/SG/2019/CCT/CS/3351 (dílčí stanovisko
Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., ze dne 19.8.2019)
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Projektová dokumentace vypracovaná firmou PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/18, 147 54
Praha 4, IČO 45272387, jednotlivé dílčí části projektové dokumentace (projekty stavebních objektů)
ověřeny zodpovědnými projektanty s oprávněními v projektovaném rozsahu, oprávnění vydaná
ČKAIT v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad
vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad
zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst.1. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor
Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň . Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82
odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

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

„Otisk úředního razítka“

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

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

Razítko a podpis orgánu, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Informace pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena.
Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f)
bankovním převodem ve výši 10000 Kč.
Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení dotčeným orgánům
 Obecní úřad Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 37382 Boršov nad Vltavou
 Obecní úřad Včelná, Husova 212, 37382 Včelná
 Obecní úřad Roudné, Roudenská 120, 370 07 České Budějovice
 Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
37001 České Budějovice
Účastníci řízení:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 40/738, 37033 České Budějovice

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 37031 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 37010
České Budějovice 10

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 37092 České Budějovice

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

Obec Boršov nad Vltavou, Obecní /52, 37382 Boršov nad Vltavou

ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice

OBEC VČELNÁ, Husova 212/, 37382 Včelná

ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4

STARNET, s.r.o., Žižkova tř. 226/3, 37001 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3

ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 37001 České Budějovice

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5, 37001 České Budějovice

Anna Bednářová, Boh. Kafky 1344/32, 370 07 České Budějovice
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Zdeňka Nováková, K Brodu 124, 54701 Běloves
Josef Sotona, Lidická tř. 1260/219, 370 07 České Budějovice 7
Mgr. Marie Hájková, Kaštanová 1316/5, 370 08 České Budějovice
Bohumil Urzedovský, Lužní 1896/3, 370 08 České Budějovice
Milan Knotek, Karla Tomana 1037/11, 370 06 České Budějovice
Miroslav Turek, Beránkovo nábř. 883/6, 370 07 České Budějovice
Emil Pawinger, Půchovská 2779/9, Záběhlice – 141 00 Praha
Doc. Mudr. Luděk Peřina, CSc, Demlova 1656/3, Kunratice
Ing. Vlastimil Havlíček, CSc., J. Zeyera 1475/30, 250 88 Čelákovice
MgA. Jaroslav Setýma, Heřmanova 1162/2, 170 00 Praha 7, Holešovice
Mgr. Bc. Milan Mikeš, Školní 94, 37324 Římov
Aiko Misaki Naidrová, Šeříková 836, 27343 Buštěhrad
Ing. Jiří Pšenčík, Ph.D., Sídliště Plešivec 379, Plešivec, 38101 Český Krumlov
Jan Smudek, Roudenská 183, 370 07 Roudné
Kamila Smidková, Roudenská 183, 370 07 Roudné

a dále účastníci uvědomění veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kněžská 19, 37092
České Budějovice

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor pořádkové a železniční
policie, Plavská 2, 37007 České Budějovice 7

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25,
37071 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, Nám. Přemysla Otakara II 1,2,
37092 České Budějovice

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor informačních a
komunikačních technologií, Lannova 193/26, 37074 České Budějovice

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědlěství a lesnictví, U Zimního
stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České
Budějovice

Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001
České Budějovice
Dále se doručí:
 PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 14700 Praha
 Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 32600 Plzeň
 NIPI Bezbarierové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
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