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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC
sekce stavební - oblast Olomouc
Sp. Zn.: MO-SDO0248/12-2/De
Č. j.: DUCR-20571/12/De
Oprávněná úřední osoba: Dašek Bohumil Ing.

V Olomouci dne 18. dubna 2012
Telefon:
+4209727 41315 (linka 214)
E-mail:
dasek@ducr.cz

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZMĚNY
STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
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“), obdržel dne 11.
dubna 2012 žádost stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa
východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234 o povolení změny stavby dráhy před jejím
dokončením:
“Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650-38,616 trati Brno hl.n.- Havl. Brod“
v rozsahu:

PS 01 Zabezpečovací zařízení
SO 01 Železniční svršek
SO 02 Nástupiště v zast. Dolní Loučky
SO 03 Sanace zářezu v km 37,782 – 38,217
SO 04 Sanace mostu v km 35,529 a 34,341
SO 05 Úprava venkovního osvětlení v zast. Dolní Loučky
SO 06 Trakční vedení a ukolejnění
SO 07 Výstroj trati
Umístění stavby:

Na pozemcích parc. č. 2400/6, 2400/7 v k.ú. Tišnov, parc. č. 802, 818, 820 v k.ú. Předklášteří,
parc. č. 791, 793, 794, 844, 845, 1013, 1017 v k.ú. Dolní Loučky, parc. č. 660 v k.ú. Újezd u
Tišnova, parc. č. 385/1, 385/2, 384/2 v k.ú. Řikonín.
Popis změn:
Předmětem změny je termín pro dokončení stavby. Původní termín pro dokončení stavby 30.9.2011 se
mění na 30.9. 2012, včetně zkušebního provozu.
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením.
Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení změny stavby
před jejím dokončením. Jelikož jsou Drážnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
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dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením 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 dnů od doručení tohoto oznámení. 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 řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením formou
veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.
Do podkladů žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením lze nahlédnout u Drážního
úřadu,sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova 1, 77900 Olomouc.

Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Tišnov a Obecních úřadů Řikonín, Újezd u Tišnova, Dolní Loučky, Předklášteří. Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:
•
Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 66919 Tišnov
•
Obecní úřad Řikonín, 59451 Řikonín 16
•
Obecní úřad Újezd u Tišnova, 59455 Újezd u Tišnova 28
•
Obecní úřad Dolní Loučky, 59455 Dolní Loučky
•
Obecní úřad Předklášteří, nám. 5. května 1390, 66602 Předklášteří
•
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 (adresa
pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova
1, 77258 Olomouc)
A další účastníci uvědoměni veřejnou vyhláškou.
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•
•

doručení veřejnou vyhláškou podle § 144, odst. 2 správního řádu - oznámení bude vyvěšeno na
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu oznámení bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů

Obce:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 66919 Tišnov
Obec Řikonín, 59451 Řikonín 16
Obec Újezd u Tišnova, 59455 Újezd u Tišnova 28
Obec Dolní Loučky, 59455 Dolní Loučky
Obec Předklášteří, nám. 5. května 1390, 66602 Předklášteří
Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 60200 Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 66919 Tišnov
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