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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce stavební - oblast Praha
Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck
Č. j.: DUCR-2327/13/Ck
Oprávněná úřední osoba: Charvátová Zdenka Ing.

V Praze dne 14. ledna 2013
Telefon: +420 972 241 843 (linka 211)
E-mail: charvatova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
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 ustanovení § 7 odst. 1 zákona a podle
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon),
vydává,
na základě výsledku provedeného stavebního řízení, podle ustanovení § 7 zákona a ustanovení
§ 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona,
stavební 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.
Stavebník:
• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČ: 709 94 234.
Stručný popis stavby:
Stavba řeší opravu špatného technického stavu železničního svršku a spodku na stávající
jednokolejné trati Častolovice – Solnice. V současné době je pláň železničního spodku neúnosná,
místy silně zavodněná; štěrkové lože silně znečištěno jílovými zeminami. Odvodnění je
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nedostatečné, resp. nefunkční. Svahy zářezu se na několika úsecích sesouvají do kolejiště.
Oprava železničního spodku a svršku nebude prováděna kontinuálně v celé délce trati, ale pouze
ve čtyřech vybraných úsecích, které jsou členěny na čtyři stavební objekty. Začátek stavby je
v žkm 3,500, konec stavby v žkm 6,800.
Stavební činnost v rámci stavby bude zahrnovat opravu železničního svršku, železničního
spodku a odvodnění, opravu nástupiště v zastávce Synkov a opravu železničního přejezdu v žkm
3,758, spočívající v obnově původního rozsahu – tvořen bude stávajícím ochranným uhelníkem,
přejezdová konstrukce bude z hutněné štěrkodrti.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.
Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované společností (projektant):
PRODIN, a. s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161 (odpovědný projektant
Ing. Petr Burda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, osvědčení o autorizaci
projektanta ČKAIT 0601748), ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Drážního úřadu.
2.
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.
3.
Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4.
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.
5.
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.
6.
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.
7.
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.
8.
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.
9.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno
jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby
s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných
přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně
odstranit.
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13.

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.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní
dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. 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.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček
o zahájení stavebních prací.
18. Stavebník dodrží podmínky:
1. Stanovisko: PČR – Krajské Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI
Rychnov nad Kněžnou, čj. KRPH-211-165/ČJ-2012-050706 ze dne 16.8.2012:
- Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou dodržena ustanovení
souvisejících předpisů a norem.
- Pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, je nutné před zahájením prací
předložit k posouzení návrh dopravního opatření.
2. Vyjádření: SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., zn.: SÚSKHK/30/12/VMSS RK ze
dne 9.1.2012:
- V případě zásahu do zpevněné části tělesa komunikace dojde k úpravě všech
konstrukčních vrstev vozovky, počínaje zaříznutím asfaltových vrstev do pravidelného
obrazce s přesahem min. 50 cm na všechny strany a znovu vybudování konstrukčních
vrstev vozovky, v souladu s platnými TP a TKP staveb pozemních komunikací. Bude
sepsán předávací protokol.
- Pozemek bude upraven do původního stavu.
3. Vyjádření: ČD-Telematika, a. s., zn.: 4702/2012-0 ze dne 5.3.2012 a zn.: 21988/2011-0
ze dne 4.11.2011:
- V SO01 – Oprava žel. svršku a spodku km 3,500-3,938 (zast. Synkov), dojde k úplnému
souběhu s trasou telekomunikačního kabelu SŽDC, s. o., a kab. výpichu do VTO.
- V SO 02.3 – Přeložka vodovodu a kabelů, dojde k přímému souběhu s trasou DK (zast.
Slemeno). O vytyčení v celém rozsahu stavby požádejte pracovníky SKS Česká Třebová
před započetím prací na základě objednávky.
- stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením
v majetku ČR-SŽDC, s. o., je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo
k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními
pracemi, zejména tím, že zajistí:
•
aby stavební objekty a provozní soubory v majetku Č-SŽDC, s. o., zpracované do
stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové
dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb.
a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006;
•
aby činnosti na majetku ČR-SŽDC, s. o., uvedené již ve stupni dokumentace pro
územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb
státních drah;
•
písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací, a to
nejméně 15 dnů předem;
•
před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního
vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase);
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prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení
(zařízení);
•
upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého
vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci;
•
upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti
a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé
straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívat žádných mechanizačních
prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.);
•
řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení)
proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů, případně včetně osvětlení;
•
odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud
bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací;
•
aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod
kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD-Telematika, a.
s., Servis kabelových sítí Praha k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda
není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy
stanovené podmínky;
•
nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by
znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat
vrstvu zeminy nad kabelovou trasou;
•
při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena
ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“;
•
při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména
čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV“ a ČSN 33 20005-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“;
•
neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení
a zařízení společnosti ČD-Telematika, a. s., Servis kabelových sítí Pardubice,
Dlouhý Vlastimil, tel.: +420 602 760 627, HELP DESK tel.: +420 972 110 000;
•
ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce
a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení;
•
aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., zákon
o dráhách a zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon a platných prováděcích
vyhlášek;
•
provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení)
organizaci, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné
oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona
o dráhách č. 266/1994 Sb. „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného
zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice
SŽDC č. 50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné
odborné zkoušky u ředitelství SŽDC;
•
vyřešení věcných břemen v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení
položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah;
•
s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad
trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně
kopanými sondami.
19. 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,
•
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20.
21.

22.

23.
24.

- 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, požádá 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 podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24. dubna 2009
o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno
v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
Dokončenou stavbu lze 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 § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
K žádosti o vydání kolaudačnímu souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků
a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich
vlastníkům.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2014, včetně zkušebního provozu

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.
a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje.
Výrok o námitkách účastníků:
Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.
Odůvodnění
Stavebník: 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, podal dne 20. července 2012 žádost o stavební
povolení. Tímto dnem 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 a ve
stavebním řízení bylo tak pokračováno. Drážní úřad dne 3. prosince 2012 oznámil účastníkům
řízení, kteří mu byli známi a dotčeným orgánům, zahájení stavebního řízení a jelikož mu byly
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil, podle ustanovení § 112
odst. 2 stavebního zákona, od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil termín do
10. ledna 2013, kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli
uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.
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Souhlas s vydáním stavebního povolení, podle § 15 odst.2 stavebního zákona, vydal:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí,
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, dne 23. ledna 2012 pod čj.: OVŽP1814/2012/Du, a Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor územního plánu, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, dne 7. února 2012 pod čj. ÚPSÚ 847/20121575/2012Ša.
K žádosti o stavební povolení byly doloženy tyto náležitosti:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Plná moc udělená zmocnitelem: SŽDC, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, IČ: 709 94 234, zmocněnci: PRODIN, a. s.,
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, podepsaná dne 4.6.2012;
Výpis z katastru nemovitostí LV 116 vedený pro k. ú. Synkov, vyhotovený Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, dne
3.5.2012 pod č. 1354/2012;
Výpis z katastru nemovitostí LV 46 vedený pro k. ú. Synkov, vyhotovený Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou dne
3.5.2012 pod č. 1354/2012;
Kopie výřezů katastrální mapy pro k. ú. Synkov, vyhotovená Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou dne 17.1.2012 pod č.
276/2012;
Výpis z katastru nemovitostí LV 116 vedený pro k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou,
vyhotovený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou dne 3.5.2012 pod č. 1345/2012;
Kopie výřezu katastrální mapy pro k. ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, vyhotovená
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad
Kněžnou dne 17.1.2012 pod č. 276/2012;
Výpis z katastru nemovitostí LV 162 vedený pro k. ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou,
vyhotovený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou dne 3.5.2012 pod č. 1354/2012;
Kopie výřezů katastrální mapy pro k. ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou, vyhotovené
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad
Kněžnou dne 17.1.2012 pod č. 276/2012;
Výpis z katastru nemovitostí LV 56 vedený pro k. ú. Tutleky, vyhotovený Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou dne
3.5.2012 pod č. 1354/2012;
Kopie výřezů katastrální mapy pro k. ú. Tutleky, vyhotovené Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou dne 17.1.2012 pod č.
276/2012;
Závazné stanovisko: Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor životního prostředí, čj.
ŽP 872/2012-3004/12-Z ze dne 9.2.2012;
Závazné stanovisko: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního
prostředí, čj. OVŽP-35199/11-27/2011/Zs ze dne 4.1.2012, včetně dodatku čj. OVŽP1400/12-27/2011/Zs ze dne 16.1.2012;
Souhlas: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí,
čj. OVŽP-1808/12-10218/2012/Šť ze dne 30.1.2012;
Závazné stanovisko: HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou,
čj. HSHK/RK-775/OP-2011/b ze dne 10.8.2012;
Stanovisko: PČR, KŘP Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad Kněžnou, čj. KRPH211-165/ČJ-2012-050706 ze dne 16.8.2012;

6 /9

Vyjádření: SÚS Královéhradeckého kraje, zn. SÚSKHK/30/12/VMSS RK ze dne
9.1.2012;
• Vyjádření: Obec Synkov-Slemeno, zn. K/11/11 ze dne 7.11.2011;
• Vyjádření: ČD-Telematika, a. s., zn.: 4702/2012-0 ze dne 5.3.2012 a zn.: 21988/2011-0 ze
dne 4.11.2011;
• Vyjádření: ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0100013216 ze dne 9.11.2011;
• Vyjádření: RWE Distribuční služby, s. r. o., zn.: 5000551682 ze dne 22.11.2011;
• Vyjádření: Telefónica Czech Republic, a. s., čj. 167317/11 ze dne 2.11.2011;
• Vyjádření: ČD, a. s., RSM Hradec Králové, čj. 2185/2012 ze dne 6.3.2012;
• Smlouvu o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové parcely) ke
stavebním pracem č. S 640 241 300 12, uzavřenou mezi poskytovatelem: Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice,
IČ: 709 47 996, a uživatelem: SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČ: 709 94 234, podepsané dne 29.10.2012, včetně Dodatku č. 1, podepsaného
poskytovatelem dne 19.11.2012 a uživatelem 12.11.2012.
a projektová dokumentace, vypracovaná společností (projektantem): PRODIN, a. s.,
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161 (odpovědný projektant Ing. Petr Burda,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT 0601748)
•

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle ustanovení § 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 České republiky, podáním učiněným
u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 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. Michal Fořt
náměstek ředitele DÚ

„Otisk úředního razítka“

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.
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Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky
17 bod 1 písm. i), kolkovými známkami ve výši 3000,00 Kč.
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 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 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 Orlicí, 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 Orlicí, 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 Fotochemy 259,
501 01 Hradec Králové.
Spis

9 /9

