
 

1 / 7 

 
 

*CRDUX00CT8X1* 
CRDUX00CT8X1 

 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC 
sekce stavební - územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0064/18-14/Eh V Olomouci dne  26. dubna 2018 
Č. j.: DUCR-21350/18/Eh Telefon: +420 972 741 315 (linka 219) 
Oprávněná úřední osoba: Eichlerová Hana Ing. E-mail: eichlerova@ducr.cz  

 
Veřejná vyhláška 

 

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 a 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), na základě výsledku provedeného společného 
územního a stavebního řízení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr 

 

“Oprava rozvodu 6kV Horní Lideč-Valašská Polanka,  
 dílčí stavba Oprava rozvodu 6kV Horní Lideč-Lidečko“, pro který 

 

I. Vydává společné povolení  
 

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

Zástupce stavebníka:  Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno – Štýřice 

Stavba je členěna na: 
PS 01-21 Horní Lideč – Lidečko, oprava TK 
PS 01-25 Horní Lideč – Lidečko, oprava DK a TKK 
SO 01-19 Horní Lideč – Lidečko, konstrukce nadzemního kabelovodu 
SO 01-36 Horní Lideč – Lidečko, oprava rozvodu 6kV 
SO 03-36 Zast. Lidečko, oprava rozvodu NN 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru 

 

Stavba bude umístěna na pozemcích:  
Katastrální území Horní Lideč: pozemky p.č. 214/2, st.826, 2350/9, 2362/3, 2362/4 
Katastrální území Lidečko: pozemky p.č. st. 650, st.997, 2027/4, 2031/3, 2098/2, 2098/20, 2098/22, 2098/23, 
2098/28, 2098/29, 2098/30, 2185/2, 2185/3, 4082/2, 4104/3, 4106/4, 4171/1, 4160/2, 4196/1, 4196/2, 
4196/3, 4197/3, 4197/8, 4198/1, 4199, 4200, 4201/1, 4201/4, 4207/1, 4209, 4211, 4216, 4219, 4262/84 

Stručný popis stavby: V úseku žst.  Horní Lideč –   zastávka  Lidečko bude  položen nový napájecí kabel 
6kV, určený k napájení staničního a traťového zabezpečovacího zařízení.  Část kabelu bude vedena  v nově 
vybudované konstrukci nadzemního kabelovodu.  V železniční  zastávce Lidečko v úseku mezi traťovou 
trafostanicí a spínací stanicí bude provedena pokládka kabelu NN jako přípolož do hlavní kabelové trasy. 
V úseku žst. Horní Lideč – zast. Lidečko bude připoložen do trasy kabelu 6kV traťový (vazební) kabel 
zabezpečovacího zařízení a  dále traťový kombinovaný kabel  a dvě HDPE trubky sdělovacího zařízení. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby 

 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném územním a 
stavebním  řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 
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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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 
zaměření situačními a výškovými kótami. 

9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami 
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

10.  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 
v dostatečném předstihu Drážní úřad, sekci provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. Při uvedení stavby (nebo její části) do  zkušebního provozu musí být 
předložen platný průkaz způsobilosti UTZ. 

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. 

13. Hlučné stavební práce nebudou prováděny v noční době. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Stavebník dodrží podmínky 

 Závazného  stanoviska   Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne  
8.2.2018,  č.j. 546/BE/2018-2 

 Stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1097081921 ze dne 19.2.2018 

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 7.2.2018, č.j. 531886/18 

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 27.3.2017, č.j. 
572182/17 

 Souhlasu obce Lidečko  ze dne 29.6.2017, č.j. 324/2017  

 Koordinovaného  závazného  stanoviska  Městského úřadu Vsetín ze dne 13.12.2017, č.j. 
MUVS 55487/2017 OŽP 

 Závazného stanoviska Městského úřadu Vsetín ze dne 6.12.2017, č.j. MUVS 54285/2017 
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 Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p. ze dne 19.10.2017, č.j. LCR957/005495/2017 

 Stanoviska podniku Povodí Moravy, s.p. ze dne 9.11.2017, č.j. PM061405/2017-203/Biz 

 Stanoviska společnosti GridServices,s.r.o. ze dne 31.8.2017, č.j. 5001577063 

 Stanoviska Českých drah, a.s. ze dne 7.11.2017, č.j. 3183/17-RSMBRNO 

 Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 7.11.2017, č.j. 2521/2017  

17. 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.  

18. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho               
zástupce a v souladu s § 115 odst. 2 stavebního zákona o zavedení zkušebního provozu, který se 
stanovuje na dobu 6 měsíců.. 

19. 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. 

20. 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 § 
122 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

21. 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. 

22. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. března 2019, včetně zkušebního provozu. 

Účastníci řízení:  
Dle § 94k   stavebního zákona   
(účastníkům dle písm a) až d) doručováno  jednotlivě) 
písm. a) stavebník 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 1,  adresa pro 
doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 
Nerudova 1, Olomouc, stavebník je zastoupen  na základě plné moci společností Signal Projekt 
s.r.o., Vídeňská 55, Brno – Štýřice 

písm. b) obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn 
- Obec Horní Lideč, Horní Lideč č.p.292 
- Obec Lidečko, Lidečko 467 

písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 

- České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
- Obec Lidečko, Lidečko č.p. 467, 75612 Lidečko 
- Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové 
- Herián František, č.p. 424, 75612 Lidečko 
- Pastorčák Jan, Bratří Hlaviců 115, 75501 Vsetín 
- Pastorčák Miroslav, č.p. 433, Lidečko 
- Vraník Stanislav, Na Oboře 575, 75605 Karolinka 
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jesenická 1106, Vsetín 
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 

(účastníkům dle písm e) doručováno veřejnou vyhláškou) 
písm.e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být společným povolením  přímo dotčeno  (účastníci jsou identifikováni označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru) 
Katastrální území Horní  Lideč,  pozemky p.č. st. 222/2, 210/7, st. 220, st. 218, st. 219, st. 222/1, st. 702, 
st. 687, st. 688, 2365, 212, 210/13, 2363, 2362/5, 210/2, 214/1, 210/1, 218/3, 2350/2, 2350/3, 217, 220/1, 
220/2, 221/2, 222/1, 2364, 224, 225, 258/30 
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Katastrální území  Lidečko,  pozemky p.č. 2082/11, 4332, 4201/2, 2098/27, 2098/24, 2098/25, st. 921/1, 
2131/1, st. 920, st. 930, st. 931, 4203, 43/12, 43/13, 4153/4, st. 418, 2822/3, 2822/1, 4248/2, 4152/6, 
2082/4,  2082/16, 2113/1, 2116/2, 2119/1, 2121/2, 2134/2, 2137/2, 2138/1, 2152/2, 2155/1, 2157/1, 
2161/2, 2164/1, 2167/2, 2170/1, 2173/2, 2176/1, 2179/2, 2182/1, 2188/1, 2191/2, 2194/1, 2201/2, 
2200/3, 2200/2, 2072, 2071/1, 2071/4, 2067/1, 2024/2, st. 279, 2027/1, 4106/1, 4202, 4096/1, 1849, 
1850, 1851, 4250, 4098/2, 4207/2, 4197/17, 4100/2, 4197/10, 4197/9, 4197/11, 4197/12, 4197/15, 
4197/14, 4197/13, 4197/16, 2822/2, 1634/1, 4197/18, 1624/1, 1625, 1624/2, 34/3, 4092/2, 1501, 1500, 
1499, 1496, 36/3, 4215, 242/3, 43/4, 1362, 1361/3, 1360/1, 4089/3, 1128, 1131, 4088/1, 1125/1, 1125/4, 
1109/1, 4082/1, 4218/1, 1043/2, 1044/2, 4077, st. 202/1, 1049/1, 1049/2, 1049/4, 1020, 1021/1, 1021/3, 
st. 198, 4445, st. 193, 980, 4198/2, 4078/2, 702/3, 702/2, 4072/1, 707, 668/1, 668/4, 668/5, 4169/7, 
668/11, 668/2, 4072/3, 668/3, 4420, 4152/5, 4152/1, 4152/7, 4059/1, 4062/1, 4052/1, 4262/2, 4262/3, 
4052/3, 4053/1, 4153/3, 4153/5, 4039/2, 3774/2, 4160/1, 3702/1, 3721/1, 3719/2, 3719/1, 3732/2, 4225, 
3717/5, 3715, 3682, 3656/4, 3759, 4224, 4223, 4039/1, 4054, 4262/7, 4262/5, 4222, 4052/2, 4062/2, 
4059/2, 614, 658/1, 656, 652, 651/2, 649, 648, 612, 611, 609/1, 4071, 4072/2, 717/1, 718, st. 792, 717/7, 
709, 4078/1, 4231, 703, 4080, 1017,1019/2, 1048/2, 1048/1, 1107/1, 1108/2, 1109/2, 4088/2, 4217, 
4089/2, 1358/4, 1358/5, 1363/1, 1369, 1504, 1505, 1506, 1507/2, 4092/1, 1509, 1510/8, 1629/3, 1623/2, 
4213, 4212, 1593/1, 1593/2, 1641/5, 4197/5, 4197/6, 4197/4, 4197/7, 1642/2, 1642/3, 4101, 4100/1, 
1673, 1662, 1665/2, 4098/1, 4206, 4096/2, 4104/2, 1874/3, 4104/1, 2030, 4106/2, 2031/1, 2027/2, 
2027/3, 2066/1, 2067/2, 2073/1, 2199/2, 2199/1, 2197, 2194/2, 2191/1, 2188/2, 2185/1, 2185/27, 2181, 
2180, 2185/28, 4201/3, 2185/32, 2185/33, 2185/34, 2185/35, 2185/36, 2185/37, 2149, 2146, 2143, 2140, 
2098/35, 2098/36, 2098/37, 2098/38, 2098/39, 2128, 2125, 2122, 2098/40, 2098/41, 2098/42, 2110, 
2107, 2104, 2085, 2082/20, 2082/10 

zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – společné povolení bude umístěno na 
elektronické úřední desce  a úřední desce Drážního úřadu – zde 

zveřejnění na úředních deskách 
- Obecní úřad Horní Lideč 
- Obecní úřad Lidečko 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 1  adresa pro 

doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 
Olomouc, stavebník je zastoupen  na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno 
– Štýřice, podal dne 24. ledna 2018 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem 
podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“správní řád“), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení 
neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení 
podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.DUCR-7891/18/Eh ze dne 7. února 2018 
současně s výzvou DUCR-7894/18/Eh ze dne 7. února 2018. Dne 13. března  2018  byly odstraněny všechny 
nedostatky žádosti. 

Drážní úřad oznámil dne 13. března 2018 (oznámení č. j. DUCR-12111/18/Eh) účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům pokračování společného územního a  stavebního řízení.  Námitky účastníků nebyly   ve 
stanovené lhůtě vzneseny. Téhož dne výzvou č. j. DUCR-12111/18/Eh Drážní úřad v souladu s ust. § 36 
odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, že se mohou s podklady pro vydání rozhodnutí seznámit ve 
lhůtě do 5 dnů následujících po uplynutí  lhůty, stanovené v oznámení o pokračování společného řízení 
k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení. Svého práva žádný z účastníků ve stanovené lhůtě 
nevyužil. 

Závazné stanovisko  podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Vsetín, odbor  územního 
plánování, stavebního řádu a dopravy pod č.j. MUVS-S 5449/2018/OÚPSŘD-326.1   dne 6.2.2018. 
 
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly  doloženy tyto doklady a náležitosti: 

 Závazné stanovisko   Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne  8.2.2018,  č.j. 
546/BE/2018-2  

 Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, vydané Agenturou ochrany přírody a 
krajiny České republiky dne 26.7.2017 pod č.j. 2876/BE/2017 

 Stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.2.2018, č.j. 1097081921  

 Souhlas  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.9.2017, č.j.1094780714 

 Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.2.2018, č.j. 0100875339   

http://www.ducr.cz/
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 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 7.2.2018, č.j. 531886/18 

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 27.3.2017, č.j. 572182/17 

 Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 13.2.2018, č.j. KUZL 10830/2018 

 Souhlas obce Lidečko  ze dne 29.6.2017, č.j. 324/2017 

 Koordinované závazné stanovisko  Městského úřadu Vsetín ze dne 13.12.2017, č.j. MUVS 
55487/2017 OŽP 

 Závazné stanovisko Městského úřadu Vsetín ze dne 6.12.2017, č.j. MUVS 54285/2017 

 Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p. ze dne 19.10.2017, č.j. LCR957/005495/2017 

 Stanovisko podniku Povodí Moravy, s.p. ze dne 9.11.2017, č.j. PM061405/2017-203/Biz 

 Stanovisko společnosti GridServices,s.r.o. ze dne 31.8.2018, č.j. 5001577108 

 Vyjádření společnosti GridServices,s.r.o. ze dne 31.8.2017, č.j. 5001577063 

 Vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s. ze dne 29.3.2017, č.j. 3724/2017-O  

 Stanovisko Českých drah, a.s. ze dne 7.11.2017, č.j. 3183/17-RSMBRNO 

 Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 27.3.2017, č.j. 729/2017 ze dne 
27.3.2017 

 Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 7.11.2017, č.j. 2521/2017  

 Souhlasy dle § 184a stavebního zákona jednotlivých vlastníků pozemků k umístění a provedení 
stavebního záměru na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka. 

- projektová dokumentace, vypracovaná firmou Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno – Ing. Marek 
Vývoda, ČKAIT 1202203 
 

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního 
zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a 
stavebního řízení.  

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou 
dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, 
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil 
účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v 
odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné 
vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného 
zvláštním právním předpisem. 

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

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 správního řádu, ve 

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
stavební - územní odbor Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, 779 00 Olomouc. 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. 

  
„Otisk úředního razítka“  z.p. Ing. Dana Komárková 

za ředitele územního odboru Olomouc 
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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. 
Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení. 

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,  poznámky   č.7 
ve výši součtu sazeb  této položky  a položky 18 (zde položky 17 bod 1. písm.f)   a   položky 18 bod 1. písm 
f)) , bankovním převodem ve výši 30000 Kč (PV 576/18). 

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

Toto společné povolení musí být vyvěšeno nejméně 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 společné povolení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Obecní úřad Horní Lideč 
 Obecní úřad Lidečko 

 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 

Dle § 94k   stavebního zákona   
(účastníkům dle písm a) až d) doručováno jednotlivě) 
písm. a) stavebník 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 1,  adresa pro 
doručování  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 
Nerudova 1, Olomouc, stavebník je zastoupen  na základě plné moci společností Signal Projekt 
s.r.o., Vídeňská 55, Brno – Štýřice 

písm. b) obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn 
- Obec Horní Lideč, Horní Lideč č.p.292 
- Obec Lidečko, Lidečko 467 

písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 

- České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
- Obec Lidečko, Lidečko č.p. 467, 75612 Lidečko 
- Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec, 50008 Hradec Králové 
- Herián František, č.p. 424, 75612 Lidečko 
- Pastorčák Jan, Bratří Hlaviců 115, 75501 Vsetín 
- Pastorčák Miroslav, č.p. 433, Lidečko 
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- Vraník Stanislav, Na Oboře 575, 75605 Karolinka 
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jesenická 1106, Vsetín 
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 

(účastníkům dle písm e) doručováno veřejnou vyhláškou) 
písm.e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být společným povolením  přímo dotčeno  (účastníci jsou identifikováni označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru) 
Katastrální území Horní  Lideč,  pozemky p.č. st. 222/2, 210/7, st. 220, st. 218, st. 219, st. 222/1, st. 702, 
st. 687, st. 688, 2365, 212, 210/13, 2363, 2362/5, 210/2, 214/1, 210/1, 218/3, 2350/2, 2350/3, 217, 220/1, 
220/2, 221/2, 222/1, 2364, 224, 225, 258/30 
Katastrální území  Lidečko,  pozemky p.č. 2082/11, 4332, 4201/2, 2098/27, 2098/24, 2098/25, st. 921/1, 
2131/1, st. 920, st. 930, st. 931, 4203, 43/12, 43/13, 4153/4, st. 418, 2822/3, 2822/1, 4248/2, 4152/6, 
2082/4,  2082/16, 2113/1, 2116/2, 2119/1, 2121/2, 2134/2, 2137/2, 2138/1, 2152/2, 2155/1, 2157/1, 
2161/2, 2164/1, 2167/2, 2170/1, 2173/2, 2176/1, 2179/2, 2182/1, 2188/1, 2191/2, 2194/1, 2201/2, 
2200/3, 2200/2, 2072, 2071/1, 2071/4, 2067/1, 2024/2, st. 279, 2027/1, 4106/1, 4202, 4096/1, 1849, 
1850, 1851, 4250, 4098/2, 4207/2, 4197/17, 4100/2, 4197/10, 4197/9, 4197/11, 4197/12, 4197/15, 
4197/14, 4197/13, 4197/16, 2822/2, 1634/1, 4197/18, 1624/1, 1625, 1624/2, 34/3, 4092/2, 1501, 1500, 
1499, 1496, 36/3, 4215, 242/3, 43/4, 1362, 1361/3, 1360/1, 4089/3, 1128, 1131, 4088/1, 1125/1, 1125/4, 
1109/1, 4082/1, 4218/1, 1043/2, 1044/2, 4077, st. 202/1, 1049/1, 1049/2, 1049/4, 1020, 1021/1, 1021/3, 
st. 198, 4445, st. 193, 980, 4198/2, 4078/2, 702/3, 702/2, 4072/1, 707, 668/1, 668/4, 668/5, 4169/7, 
668/11, 668/2, 4072/3, 668/3, 4420, 4152/5, 4152/1, 4152/7, 4059/1, 4062/1, 4052/1, 4262/2, 4262/3, 
4052/3, 4053/1, 4153/3, 4153/5, 4039/2, 3774/2, 4160/1, 3702/1, 3721/1, 3719/2, 3719/1, 3732/2, 4225, 
3717/5, 3715, 3682, 3656/4, 3759, 4224, 4223, 4039/1, 4054, 4262/7, 4262/5, 4222, 4052/2, 4062/2, 
4059/2, 614, 658/1, 656, 652, 651/2, 649, 648, 612, 611, 609/1, 4071, 4072/2, 717/1, 718, st. 792, 717/7, 
709, 4078/1, 4231, 703, 4080, 1017,1019/2, 1048/2, 1048/1, 1107/1, 1108/2, 1109/2, 4088/2, 4217, 
4089/2, 1358/4, 1358/5, 1363/1, 1369, 1504, 1505, 1506, 1507/2, 4092/1, 1509, 1510/8, 1629/3, 1623/2, 
4213, 4212, 1593/1, 1593/2, 1641/5, 4197/5, 4197/6, 4197/4, 4197/7, 1642/2, 1642/3, 4101, 4100/1, 
1673, 1662, 1665/2, 4098/1, 4206, 4096/2, 4104/2, 1874/3, 4104/1, 2030, 4106/2, 2031/1, 2027/2, 
2027/3, 2066/1, 2067/2, 2073/1, 2199/2, 2199/1, 2197, 2194/2, 2191/1, 2188/2, 2185/1, 2185/27, 2181, 
2180, 2185/28, 4201/3, 2185/32, 2185/33, 2185/34, 2185/35, 2185/36, 2185/37, 2149, 2146, 2143, 2140, 
2098/35, 2098/36, 2098/37, 2098/38, 2098/39, 2128, 2125, 2122, 2098/40, 2098/41, 2098/42, 2110, 
2107, 2104, 2085, 2082/20, 2082/10 

zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – společné povolení bude umístěno na 
elektronické úřední desce  a úřední desce Drážního úřadu – zde 

zveřejnění na úředních deskách 
- Obecní úřad Horní Lideč 
- Obecní úřad Lidečko 

 
Dotčené orgány: 

- Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 75524 Vsetín 
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, 

Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm 
 
Na vědomí: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  Dlážděná 1003/7, Praha 1,  adresa pro doručování  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 
 

http://www.ducr.cz/
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