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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce stavební - oblast Praha
Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-7/Ck
Č. j.: DUCR-65908/12/Ck
Oprávněná úřední osoba: Charvátová Zdenka Ing.

V Praze dne 3. prosince 2012
Telefon: +420 972 241 843 (linka 208)
E-mail: charvatova@ducr.cz

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení § 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
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),
obdržel dne 20. července 2012 žádost stavebníka -, Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, zast. na základě plné moci
společností: PRODIN, a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, o vydání
stavebního povolení pro stavbu dráhy:
„Oprava železničního svršku a spodku v úseku Častolovice - Solnice“
v rozsahu:
- SO 01 – Oprava žel. svršku a spodku km 3,500 – 3,938
- SO 02 – Oprava žel. svršku a spodku km 5,363 – 5,691
- SO 03 – Oprava žel. svršku a spodku km 5,875 – 6,660
- SO 04 – Oprava žel. svršku a spodku km 6,660 – 6,800
umístění stavby:
Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 3277, č. 3278, č. 3308, vše k. ú. Synkov; na pozemcích
p. č. 737, č. 738, č. 739/1, vše k. ú. Tutleky; na pozemku p. č. 3192 v k. ú. Slemeno u Rychnova
nad Kněžnou; na pozemku p. č. 113 v k. ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou.
Dnem podání bylo, podle ustanovení § 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 ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením
čj.: DUCR-41451/12/Ck ze dne 1. srpna 2012 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti
č.j.: DUCR-41450/12/Ck ze dne 1. srpna 2012. Dne 31. října 2012 obdržel Drážní úřad žádost
žadatele, o prodloužení lhůty k doplnění všech podkladů, protože stavebník nezískal všechny
nezbytné doklady o majetkoprávním oprávněním ke zřízení stavby na nevlastních pozemcích.
Dne 3. prosince 2012 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad podle ustanovení
§ 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož
jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
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navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2
stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy nejpozději do 10. ledna 2013. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení,
což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2
správní řád).
Upozorňujeme účastníky řízení, že lhůta pro vydání rozhodnutí může být prodloužena
až o 30 dní (§ 71 odst. 3 písm. a) správní řád).
Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, stavební sekce
- oblast Praha na výše uvedené adrese.

Ing. Martin Roedl
vedoucí oblasti Praha
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Rychnov nad Kněžnou a Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: ……………………………

razítko, podpis

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:
• Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou;
• Městský úřad Kostelec nad Labem, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
zast. na základě plné moci spol.: PRODIN, a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.
•

ostatní účastníci řízení
o doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů – oznámení bude vyvěšeno na výše uvedené
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
o zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – oznámení bude
umístěno po dobu nejméně 15 dnů

Dotčené orgány:
• Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova
136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou;
• Městský úřad Kostelec nad Labem, odbor územního plánu – stavební úřad, odbor
životního prostředí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí;
• HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010,
516 01 Rychnov nad Kněžnou;
• PČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad Kněžnou,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou;
• Obec Synkov – Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Na vědomí:
• Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy259,
501 01 Hradec Králové.
Spis
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