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*CRDUX00EVVQV* 
CRDUX00EVVQV 

 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 
stavební sekce - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0379/19-8/Bn V Praze dne 3. října 2019 
Č. j.: DUCR-51626/19/Bn Telefon: +420 602 149 916 
Oprávněná úřední osoba: Bulíř Roman JUDr. E-mail: bulir@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T Í  

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“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 

k . ú .  H n ě v č e v e s ,  C e r e k v i c e  n a d  B y s t ř i c í ,  T ř e b o v ě t i c e ,  
D o l n í  Č e r n ů t k y ,  O s t r o m ě ř ,  S o b č i c e ,  P o d h o r n í  Ú j e z d ,  

V o j i c e ,  K o v a č ,  B u t o v e s  
“O p r a v a  P Z S  t y p u  V Ú D  v  k m  0 , 7 4 1 ;  4 , 0 1 8 ;  7 , 8 1 4 ;  
1 8 , 8 1 0  a  2 0 , 0 2 6  t r a t i  H r .  K r á l o v é - J i č í n - T u r n o v “ 

Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U 
Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové, IČ:70994234, zastoupená na základě plné moci právnickou 
osobou: Signal Projekt  s.r.o.,  Vídeňská 55,  63900 Brno-střed, IČ:25525441 

v rozsahu: 
D. Technologická část: 
PS01 PZS P5393 v km 18,810 
PS02 PZS P5394 v km 20,026 
PS03 PZS P3115 v km 0,741 
PS04 Úprava PZS P3118 v km 2,226 
PS05 PZS P3121 v km 4,018 
PS06 PZS P3126 v km 7,814 
E. Stavební část 
SO01 Izolované styky 
SO02 Napájení PZS v km 18,810 
SO03 Napájení PZS v km 20,026 
SO04 Napájení PZS v km 4,018 
SO05 Napájení PZS v km 7,814 
SO06 Přejezdy ev.km 18,810 a 20,026 
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Umístění stavby: 
Stavba se nachází na pozemcích parc.č. st. 111, 394/2, 73/4, 394/8, 394/1, 73/22 v k.ú. Hněvčeves, 
na pozemku parc.č. 389 v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí, na pozemku parc.č. 565/1 v k.ú. Třebovětice, 
na pozemcích parc.č. 542 aq 698 v k.ú. Dolní Černůtky, na pozemcích parc.č. st. 119, st. 571, 
848/72, 848/2 v k.ú. Ostroměř, na pozemcích parc.č. 740/1, 743/1, 744/1 v k.ú. Sobice, na pozemku 
parc.č. 1428/2 v k.ú. Podhorní Újezd, na pozemcích parc.č. 1428/1, st.222, 1431, 1412/1 v k.ú. 
Vojice, na pozemcích parc.č. 208/3, 230/4, 230/2 v k.ú. Kovač a na pozemcích parc.č. 48/2 a 153/5 
v k.ú. Butoves.  

Stručný popis stavby: 
Předmětem stavby je oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na 5-ti železničních 
přejezdech (P5393, P5394, P3115, P3121, P3126) trati Hradec Králové – Turnov, zároveň dojde 
k úpravě přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P3118. V rámci stavebního objektu 
SO01 dojde k demontáži 34ks stávajících izolovaných styků v traťovém úseku Ostroměř – Jičín, 
Hněvčeves – Hořice v Podkrkonoší a jejich nahrazením kolejovými vložkami z užitých kolejnic 
S49 a R65. Dále dojde v km 0,756 k výměně 2ks stávajících dřevěných pražců za betonové pražce 
SB5 a v km 20,695 k výměně 4ks dřevěných pražců za užité dřevěné pražce. Na přejezdu v km 
4,018 bude odchod cestujících z nástupiště řešen pomocí betonové zábrany před výstražníkem. 
Kolem nově umísťovaných reléových domků bude proveden chodník z betonových panelů 
velkoformátové dlažby. Pro napájení nových reléových domků bude provedena úprava napájecích 
kabelů, dojde k úpravě elektrických rozvaděčů a uzemnění. Na dvou přejezdech bude proveden 
nový železniční svršek a bude zřízena nová přejezdová konstrukce živičná s ochrannými úhelníky. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu 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. 369/2001 Sb., kterou 
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 
18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 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. 
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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. 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 provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit. 

14. 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. 

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 

17. 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. 

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 
o zahájení stavebních prací.  

19. 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. 

20. Stavebník dodrží podmínky Závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b 
stavebního zákona vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního 
plánování a stavebního řádu pod zn.:KUKHK-37153/UP/2018 ze dne 29.3.2019: 

- umístění záměru v území bude v souladu s řešením navrhovaným v dokumentaci 
s označením „Oprava PZS typu VÚD v km 0,741; 4,018; 7,814; 18,810 a 20,026 na trati 
Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov“, s datem 10/2018, která byla předložena k vydání 
tohoto závazného stanoviska (zpracovatel Signal Projekt s.r.o., Brno, autorizovaná osoba 
Radek Böhm, ČKAIT 1102368, zakázkové číslo 18-110-30-211). 

- při umisťování záměru do dotčeného území nesmí dojít ke snížení kvality životního 
prostředí nad limitní hodnoty stanovené platnými právními předpisy. 

- umístěním záměru na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být 
znemožněna zástavba sousedního pozemku, který je určen platnou územně plánovací 
dokumentací k zastavění. 

- při umísťování záměru (jednotlivých objektů „technologických domků“) do území nebude 
v dotčeném území znemožněno nebo omezeno funkční využití navazujících (přilehlých) 
území, stanovené platnou územně plánovací dokumentací.  
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21. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Hradec 
Králové, odboru životního prostředí, pod zn.:SZMMHK/029401/2019/ŽP2/Wei ze dne 
3.4.2019, zejména z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění: 

- v případě omezení silničního provozu na přilehlých komunikacích při provádění stavebních 
prací zažádáte zdejší úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů 

- v případě záboru silnice II. a III. třídy při provádění stavebních prací zažádáte zdejší úřad o 
zvláštní užívání komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

22. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, 
odboru životního prostředí, pod č.j.: MuJc/2019/4733/ZP/VoŠ ze dne 11.3.2019, zejména: 

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů – při provádění prací na pozemcích sousedících s koryty vodních 
toků nebo zasahujících do koryt vodních toků je nutné dbát na obecnou ochranu těchto 
vodních toků v souladu s ustanovením § 46 vodního zákona 

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), souhlas s dotčením lesního pozemku a jeho ochranného 50m pásma – stavba bude 
provedena tak, aby se minimalizovalo narušení terénního povrchu v ochranném pásmu lesa; 
na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, 
odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku; vlastník 
stavby je před započetím rekonstrukce povinen stavbu technicky zabezpečit tak, aby nebyla 
ohrožena živelnými událostmi z pozemků určených k plnění funkcí lesa; veškerá činnost 
v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní 
půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému. 

23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
Územního odboru Jičín, Dopravního inspektorátu, pod č.j.:KRPH-102027-2/ČJ-2018-050406 
ze dne 8.11.2018: 

- v případě přemístění reléového domku bude umístěn tak, aby nebránil rozhledu na 
výstražník. Dále je třeba odstranit veškerou zeleň, která by rozhledu na výstražníky také 
bránila. 

24. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Jičín, 
odboru investiční výstavby a údržby města, pod zn.: INV/42/19/Pou ze dne 21.3.2019, 
zejména: 

- z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů – při provádění prací na pozemcích sousedících s koryty vodních 
toků nebo zasahujících do koryt vodních toků je nutné dbát na obecnou ochranu těchto 
vodních toků v souladu s ustanovením § 46 vodního zákona 

- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), souhlas s dotčením lesního pozemku a jeho ochranného 50m pásma – stavba bude 
provedena tak, aby se minimalizovalo narušení terénního povrchu v ochranném pásmu lesa; 
na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, 
odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku; vlastník 
stavby je před započetím rekonstrukce povinen stavbu technicky zabezpečit tak, aby nebyla 
ohrožena živelnými událostmi z pozemků určených k plnění funkcí lesa; veškerá činnost 
v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní 
půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému. 

25. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Lesů České republiky, s.p., lesní správa Hořice, pod 
č.j.: LCR170/000481/2019 ze dne 4.3.2019, zejména: 
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- před zahájením stavby požádá investor/vlastník stavby příslušný orgán státní správy lesů o 
dočasné odnětí, stavbou dotčené části lesního pozemku p.č.230/2, k.ú. Kovač z PUPFL po 
dobu stavby. Součástí tohoto řízení bude i výpočet náhrad a škod, dle §17 odst. 5 a § 21 
odst. 2,3 lesního zákona, který bude písemně předložen LS Hořice 

- na pozemku p.č.230/2, k.ú. Kovač bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – 
služebnosti. K uzavření smlouvy předloží investor/vlastník stavby záborový elaborát 
s přesným zákresem stavby a uvedením výměry záboru, rozhodnutí OSSL o trvalém 
omezení a znalecký posudek. Překročí-li stavební práce na pozemku p.č. 230/2, k.ú. Kovač 
dobu delší jak 14 dnů bude dodatečně uzavřena smlouva o nájmu – od data zahájení 
stavebních prací na základě předávacího protokolu do data opětovného převzetí pozemku.  

- stavba bude po dokončení zaměřena geometrickým plánem pro vyznačení služebnosti (s 
uvedením celkové délky vedení). Smlouva o zřízení služebnosti bude na základě výzvy 
investora/majitele stavby uzavřena před kolaudací stavby. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku, minimálně však 10.000,- Kč (bez 
DPH). 

- termín zahájení stavebních prací bude nejméně 14 kalendářních dnů předem , písemně 
oznámen lesní správě Hořice a telefonicky revírníkovi LŘC, s.p. 

- před zahájením stavebních prací bude na základě oznámení o zahájení stavebních prací 
sjednána na místě stavby schůzka mezi zástupcem LČR, s.p. a investorem/vlastníkem 
stavby. 

- stavba bude provedena a zabezpečena tak, aby nebránila ani neomezovala běžné lesnické 
hospodaření, zejména přibližování a odvoz dříví těžkou lesní technikou se zatížením až 12 t. 
na osu. 

- v případě, že při stavbě dojde k poškození kořenů či odření stromů budou poškozená místa 
řádně ošetřena vhodnými a dostačující prostředky, dle domluvy s revírníkem LČR, s.p. 

26. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p., pod č.j.: PLa/2019/007354 ze dne 
27.3.2019, zejména: 

- s křížením navrženého vedení pomocí chráničky umístěné na zábradlí mostních objektů 
souhlasíme  

- kabelové žlaby nesmí zasahovat do průtočného profilu mostů či propustků a budou umístěny 
dle možností na povodní strany 

- křížení navrženého vedení s vodním tokem Bukovka musí být provedeno v souladu s ČSN 
75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“ 

- křížení vedení s bezejmenným vodním tokem bude provedeno kolmo na vodní tok. V místě 
křížení bude zachována hloubka min,. 1,2 m pod pevným dnem toku a v celé délce 
navrženého křížení. Místo křížení bude také viditelně označeno označníkem. 

- kabelové vedení požadujeme do vzdálenosti 6m od břehové hrany toku opatřit chráničkou, 
aby bylo zabezpečeno a ochráněno na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního 
toku 

- požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod 

- zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, s.p. – provozní středisko Jičín 

27. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska Českých drah, Regionální správy majetku 
Hradec Králové, pod č.j.: 484/2019 ze dne 14.3.2019, zejména: 

- před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro 
dočasný zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. 

- zahájení a ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naší adresu uvedenou v záhlaví 
dopisu minimálně 7 dní předem 
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- k předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM 
Hradec Králové – místní správu 

- v zájmových lokalitách se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních 
prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy za účelem přesného vytýčení tras IS. 

- zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, 
bude provedena plošná úprava terénu. 

- Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a 
provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavebních činností 
z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy 

28. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Správy silnic Královéhradeckého kraje pod zn.: 
SSKHK/SS/4694/2019/MS/02-19 ze dne 15.3.2019, zejména: 

- požadujeme respektování podmínek ustanovení §36 zák.13/97 Sb v platném znění. Při 
opravě požadujeme dostatečné dopravní značení, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu. Zhotovitel je povinen v případě, že během opravy dojde 
k znečištění silnice, zajišťovat její údržbu. 

- pokud dojde k využití silničního pozemku, požadujeme uzavřít „Smlouvu o podmínkách 
zajištění užívání silničního pozemku ke stavebním pracím“ nebo „Nájemní smlouvu o 
podmínkách užívání“ 

- pokud dojde k umístění zabezpečovacího zařízení na pozemek ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, požadujeme uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ 

- při rekonstrukci nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa, resp. jeho poškození 
včetně jeho součástí a příslušenství 

- práce na silničním tělese nebudou prováděny v termínu od 1.11. do 31.3.  

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury pod č.j.: 
544767/19 ze dne 27.2.2019, zejména: 

- v zájmovém území se vyskytuje síť elektronických komunikací (dále jen „SEK“) 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník je povinen řídit se 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření 

30. Stavebník dodrží podmínky Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností 
v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.1101089133 ze dne 
19.11.2018, zejména: 

- souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy 

- jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 

- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní 
techniky 

- při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 
zařízení nebo mechanizmů a strojů k živým částem pod napětím. 

- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů 

- s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení 

31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., pod zn. 5001873497 ze dne 
15.3.2019 a pod zn. 5001873547 ze dne 15.3.2019, zejména: 

- při práci na železničním svršku a spodku je nutné prokazatelně seznámit pracovníky, kteří 
budou práce provádět s existencí a trasou VTL plynovodu 
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- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu 

- železniční trať v místech křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat 

- reléové skříně situovat minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4m od 
plynovodu 

- nové výstražné zařízení umístit min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4m od 
plynovodu) 

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3m 

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4m 

32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., ze dne 
29.10.2018: 

- před zahájením zemních prací požadujeme vytyčit stavbou dotčený vodovodní řad v terénu 

- v místě křížení kabelového vedení s vodovodem na p.č. 208/3 v k.ú. Kovač požadujeme 
ručně odkopat vodovodní potrubí a dodržet min. vzdálenost dle ČSN 736005 

- při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu 
dle § 23 zákona č.274/2001 Sb., 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

- ke kontrole křížení kabelu s vodovodem požadujeme přizvat vedoucího provozního 
střediska VOSa.s. v Jičíně 

- požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby 

33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Stavoka Kosice a.s., pod č.j.:83/S-P/2018 ze dne 
6.12.2018, zejména při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit PVVS a 
PVKS, je každý stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVS a 
PVKS, zejména tím, že zajistí: 

- před zahájením prací vyznačení polohy PVVS a PVKS přímo na staveništi 

- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVVS a PVKS 

- před zahájením výkopových prací odkrytí míst styku (křížení) ručně kopanými sondami 

- řádné zabezpečení odkrytého PVVS a PVKS proti poškození při práci i proti poškození 
nepovolanou osobou 

- dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVVS a 
PVKS 

- aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVVS a PVKS 

34. 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. 

35. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6-ti měsíců. 

36. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování 
rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

37. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena 
předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i 
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vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

38. 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. 

39. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021, včetně zkušebního provozu. 

Účastníci řízení:  
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U 

Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové, IČ:70994234, zastoupená na základě plné moci 
právnickou osobou: Signal Projekt   s.r.o.,  Vídeňská 55,  63900 Brno-střed, IČ:25525441 

 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. ,  Na Tobolce 428,  50645 Jičín, IČ:60109149 
 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hořice, Riegrova 1,  50801 Hořice v Podkrkonoší, 

IČ:42196451 
 Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951,  50003 Hradec Králové 3, IČ:70890005 
 Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54,  50315 Hněvčeves, IČ:00268771 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 2577/19,  30328 Plzeň, IČ:24729035 
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59,  50004 Hradec Králové, 

IČ:70947996 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3, IČ:04084063 
 ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7, IČ:60193531 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČ:27935311 
 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 914,  50002 

Hradec Králové, IČ:70994226 
 Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130,  50351 Kosice, IČ:25275119 
 Obec Podhorní Újezd a Vojice,  Vojice 141,  50801 Podhorní Újezd a Vojice, IČ:00271942 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec 

Králové, U Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové, IČ:70994234, zastoupený na základě plné moci 
právnickou osobou: Signal Projekt  s.r.o., Vídeňská 55,  63900 Brno-střed, IČ:25525441, podal dne 
27. května 2019 žádost o stavební povolení. 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-34024/19/Bn ze dne 25. června 2019 současně 
s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-33990/19/Bn ze dne 25. června 2019. Ke dni 
29. srpna 2019 byly všechny nedostatky žádosti odstraněny. 

Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona Drážní úřad upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání a stanovil termín pro uplatnění závazných stanovisek a námitek dotčených orgánů a 
účastníků řízení nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení o pokračování stavebního 
řízení. 

 Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona k vydání 
stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona bylo vydáno Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu.  

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydané 

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu 
pod zn.:KUKHK-37153/UP/2018 ze dne 29.3.2019 

 Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního 
prostředí, pod zn.:SZMMHK/029401/2019/ŽP2/Wei ze dne 3.4.2019 

 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hořice pod č.j.: MUHC-
SU/3273/2019/JE ze dne 15.3.2019 
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 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, pod 
č.j.: MuJc/2019/4733/ZP/VoŠ ze dne 11.3.2019 

 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního 
odboru Jičín, pod č.j.: HSHK-2079-2/2019 ze dne 3.5.2019 

 Stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Jičín, 
Dopravního inspektorátu pod č.j.:KRPH-102027-2/ČJ-2018-050406 ze dne 8.11.2018 

 Stanovisko Lesy České republiky, s.p., lesní správa Hořice, pod č.j.: LCR170/000481/2019 ze 
dne 4.3.2019 

 Vyjádření Lesy České republiky, s.p., lesní správa Hořice, pod č.j.: LCR170/001964/2019 ze 
dne 10.9.2019 

 Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jičín, odboru investiční výstavby a 
údržby města, pod zn.: INV/42/19/Pou ze dne 21.3.2019 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, pod č.j.: KHSHK 
09502/2019/HOK.HK/No ze dne 25.3.2019 

 Stanovisko Povodí Labe, s.p., pod č.j.: PLa/2019/007354 ze dne 27.3.2019 
 Stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje pod zn.: SSKHK/SS/4694/2019/MS/02-19 

ze dne 15.3.2019 
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury pod č.j.: 544767/19 ze dne 27.2.2019 
 Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 

zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.1101089133 ze dne 19.11.2018 
 Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod 

zn.0101010355 ze dne 30.10.2018 
 Stanovisko GridServices, s.r.o., pod zn. 5001873497 ze dne 15.3.2019 a pod zn. 5001873547 

ze dne 15.3.2019 
 Vyjádření k existenci inženýrských sítí Čepro, a.s., pod č.j.: S1/2/483/18 ze dne 14.11.2018 
 Vyjádření Čepro, a.s., pod č.j.: S1/2/65/19 ze dne 4.3.2019 
 Informace o existenci sítí a vyjádření ke stavbě Vodohospodářské a obchodní společnosti, 

a.s., ze dne 29.10.2018 
 Vyjádření Stavoka Kosice a.s., pod č.j.:83/S-P/2018 ze dne 6.12.2018 
 Souhrnné stanovisko Českých drah, Regionální správy majetku Hradec Králové, pod č.j.: 

484/2019 ze dne 14.3.2019 
 Dohoda o podmínkách realizace stavby mezi investorem a Českými dráhami, a.s., Regionální 

správou majetku Hradec Králové ze dne 20.8.2019 
 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., číslo 

19_SOP_01_4121602127 
 Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením stavby, Obec Hněvčeves ze dne 25.2.2019 
 Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením stavby, Lesy České republiky, s.p. ze dne 

5.3.2019 
 Souhlas vlastníka nemovitosti se stavbou v ochranném pásmu lesa, Lesy České republiky, 

s.p., ze dne 5.3.2019 
 Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením stavby, Obec Podhorní Újezd a Vojice    Vlož 

doklady a náležitosti 
 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou: Signal Projekt   s.r.o.,  Vídeňská 55,  63900 

Brno-střed, IČ:25525441, osoba oprávněná ke zpracování dokumentace - Ing. Radek Böhm, 
ČKAIT 1102368. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 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. 
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P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
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, stavební 
sekce - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. 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. 

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), v souladu s poznámkou č.2,  bankovním převodem ve výši 5.000,- Kč. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U 

Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou: 
Signal Projekt   s.r.o.,  Vídeňská 55,  63900 Brno-střed 

 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. ,  Na Tobolce 428,  50645 Jičín 
 Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Hořice,  Riegrova 1,  50801 Hořice v Podkrkonoší 
 Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951,  50003 Hradec Králové 
 Obec Hněvčeves, Hněvčeves 54,  50315 Hněvčeves 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 2577/19,  30328 Plzeň 
 Správa silnic Královéhradeckého kraje,  Kutnohorská 59,  50004 Hradec Králové 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,  13000 Praha 3 
 ČEPRO, a.s.,  Dělnická 213/12,  17000 Praha 7 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno 
 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové,  Riegrovo nám. 914,  50002 

Hradec Králové 

  
„otisk úředního razí tka“  Ing. Miroslav  H r o n  

ředitel územního odboru Praha 
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 Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130,  50351 Kosice 
 Obec Podhorní Újezd a Vojice,  Vojice 141,  50801 Podhorní Újezd a Vojice 
Dotčené orgány: 
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 

Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové 
 Krajská hygienická stanice  Královéhradeckého kraje,  Habrmanova 1/19,  50101 Hradec 

Králové 
 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚO Jičín,  Dělnická 162,  50601 Jičín 1 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor 

Jičín, dopravní inspektorát,  Balbínova 24,  50612 Jičín 
 Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18,  50601 Jičín 

- odbor životního prostředí 
- odbor investiční výstavby a údržby města 

 Magistrát města Hradec Králové,  Československé armády 408/51,  50200 Hradec Králové 
- odbor hlavního architekta 
- odbor životního prostředí 

 Městský úřad Hořice,  náměstí Jiřího z Poděbrad 342,  50819 Hořice 
Na vědomí: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U 

Fotochemy 259, 50101 Hradec Králové 
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