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

Sp. zn.: MO-SDO0305/18-6/Dj V Olomouci dne 7. září 2018 
Č. j.: DUCR-50686/18/Dj Telefon: +420 972 741 315 (linka 213) 
Oprávněná úřední osoba: Drábková Jiřina Ing. E-mail: drabkova@ducr.cz 

V e ř e j n á  v y h l á š k a  

S P O L E Č N É  P O V O L E N 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 zákona 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: 

      
“O p r a v a  r o z v o d u  6 k V  H o r n í  L í d e č  -  V a l a š s k á  

P o l a n k a “ 

v y d á v á  

s p o l e č n é  p o v o l e n í  

 
Umístění stavby: 
Katastrální území Lidečko: parc. č. 4200, st. 997, 3669/3  
Katastrální území Lužná u Vsetína: parc. č. 3314, 3315, 3316/1, 3326, 928/1, 945, 3317, 778/2, 
3246/2, 3280/15, 3249/3, 3250/1, 3319, 3283/2, 3291/1, 3321, 2111/4, 2098/1, 678/2, 791/1, 791/3, 
38/1, 39/5, 39/1, 39/2, 2165/5, 2165/2, 2166/1, 2167, 2174, 2175/1, 2171, 2173, 2095/9  
Katastrální území Valašská Polanka: 3415/1, st. 403, st. 800, 3415/2  
 

Stavba je členěna na: 
PS 02-21 Lidečko – Valašská Polanka, oprava TK 
PS 02-25 Lidečko – Valašská Polanka, oprava DK a TKK 
SO 02-36 oprava rozvodu 6 kV Lidečko – Valašská Polanka 
SO 04-36 zast. Lidečko, oprava napájení NN 
 
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,  77258 Olomouc, IČ:70994234 
 

Zástupce stavebníka:  
Signal Projekt s.r.o, Vídeňská 55 Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 25525441 
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Stručný popis stavby: 
Účelem stavby je oprava rozvodu 6kV, vzhledem k zastaralosti a špatných izolačních stavů kabelu 
6kV a spojek. Opravou dojde k eliminaci častých poruch napájení a zvýšení provozuschopnosti a 
bezpečnosti drážní dopravy.  
V úseku žst. Lidečko – Valašská Polanka, bude vyměněn stávající kabel 6 KV, který je určen k 
napájení staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. Společně s trafostanicemi 22/6kV a 
rozvodnami 6kV tvoří kabel 6kV společně s distribuční sítí ve stanicích systém zajištěnosti napájení 
1. stupně ze dvou nezávislých přípojek VN zdrojových TNS. Staniční a traťové transformovny jsou 
dle možností a situace doplněny záložními přípojkami NN, které zabezpečují chod zabezpečovacích 
zařízení při údržbových výlukách 6kV nebo poruchách. Současná kabelová trasa traťových kabelů 
vede v souběhu s trasou kabelu 6 kV, proto budou v rámci pokládky nového napájecího kabelu 
přiloženy zabezpečovací a traťové kabely a optotrubky pro optické kabely.Výměna kabelu bude 
provedena od traťové trafostanice TTS 503 umístěné v zast. Lidečko do staniční transformovny 
STS 504, která je součástí RZZ v ŽST Valašská Polanka. Trasa kabelu bude primárně vedena, 
pokud to situace umožňuje, na drážních pozemcích nebo ve stávající trase. 
 
 
Stavba bude umístěna na těchto pozemcích:  
Katastrální území Lidečko: parc. č. 4200, st. 997, 3669/3  
Katastrální území Lužná u Vsetína: parc. č. 3314, 3315, 3316/1, 3326, 928/1, 945, 3317, 778/2, 
3246/2, 3280/15, 3249/3, 3250/1, 3319, 3283/2, 3291/1, 3321, 2111/4, 2098/1, 678/2, 791/1, 791/3, 
38/1, 39/5, 39/1, 39/2, 2165/5, 2165/2, 2166/1, 2167, 2174, 2175/1, 2171, 2173, 2095/9  
Katastrální území Valašská Polanka: 3415/1, st. 403, st. 800, 3415/2  
 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:  
1. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení 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. 

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

Pro  provedení  stavby se stanoví  tyto podmínky:  

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. 

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 nebo kolaudačního rozhodnutí. 
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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 záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 

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

9.    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. 

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

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

12.    Hlučné stavební práce nebudou prováděny v noční době. 

13.    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. 

14. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: 

 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 000, 
Vyjádření ze dne 7.2.2018, č.j.:531886/18 

 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 000, 
Doplňující podmínky ze dne 12.7.2018 k vyjádření č.j.:531886/18 ze dne 7.2.2018 

 ČD a.s., RSM Brno, Kounicova 26, 611 35 Brno – Stanovisko čj.: 1400/18-RSMBRNO ze 
dne 4.5.2018 

 ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Souhlas se stavbou + podmínky pro 
provádění činností  v ochranných pásmech nadzemních vedení  zn. 1094780714 ze dne 
26.9.2017 

 Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jesenická 1106,765 01 Vsetín – Vyjádření č.2521/2017 
ze dne  7.11.2017 

 Obec Valašská Polanka, č.p. 270, 756 11, Vyjádření č.j.: OÚVP-180/2017 ze dne 30.3.2017 
 Obec Lidečko, č.p.467, 756 15, Souhlas č.j.. 324/2017 ze dne 29.6.2017 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 

1, 779 00 Olomouc, Vyjádření (Připomínky) OŘ Olomouc k projektu, zn. 20230/2017-
SŽDC-OŘ OLC-SEE ze dne 21.12.2017 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc, Vyjádření (Připomínky) OŘ Olomouc k projektu, zn.17135/2017-
SŽDC-OŘ OLC-SEE ze dne 27.9.2017 

 ČD, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno – Stanovisko č.j.: 
1400/18-RSMBRNO ze dne 4.5.2018 
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 Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, odbor územního plánování, stavebního řádu 
a dopravy č.j.: MUVS 55482/2017 OŽP ze dne 13.12.2017 

 Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín – 
vyjádření k PP ze dne 19.10.2017 č.j.: LCR957/005495/2017 

 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko ze dne 9.11.2017, 
č.j.:PM061405/2017-203/Biz 

 Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080,755 24 Vsetín – souhlas §17 – 
souhlas ke stavbě ze dne 6.12.2017, č.j. MUVS 54285/2017 

15. 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. 

16.    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. 

17.    Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad 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. 

18.     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 § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19.    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. 

20.     Stavba bude dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019, včetně zkušebního provozu. 

Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a) stavebního zákona – 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, stavební je zastoupen na základě plné moc společností 
Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno – 639 00, IČ: 25525441  

 
podle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona – obec na jejímž území má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, 
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na 
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavě právo 
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena:  

 České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 Obec Lužná, Lužná 230, 756 11  
 Obec Valašská Polanka, č.p. 270, 756 15  
 Obec Lidečko č.p. 467, 756 15  
 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000  
 ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3,  
 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  
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 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jesenická 1106, 755 01 Vsetín  
 Lesy České Republiky, sp., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové  
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
 Lorencová Slavomíra, Mňukova 3022/24, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
 Filgas Karel, Františka Sovy 65, 755 01 Vsetín  
 Čížová Marie, Bratří Hlaviců 72, 755 01 Vsetín  
 Gacek Ivo Ing. Arch. , Pasteurova 1285/7, 703 00 Ostrava  
 Gacková Miroslava, Mgr. Pasteurova 1285/7, 703 00 Ostrava  
 Hyžáková Jarmila, Lužná, č.p. 125, 756 11 Lužná  
 Liška Antonín, Lužná, č.p. 48, 756 11 Lužná  
 Kohoutek Josef, Lužná, č.p. 159, 756 11 Lužná  
 Eracová Jana, Ludkovice, č.p. 124,763 41  

 
podle § 94k písm.e) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li 
být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku 
právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:  
Katastrální území Lidečko: parc. č. st. 418, parc. č. 3656/4, 3656/7, 3656/2, 3660/2, 3661/2, 
3663/2, 3665/1, 3664/2, 4227, 4226, 3826/13, 3826/11, 3656/6, 3759, 4224  
Katastrální území Lužná u Vsetína: parc. č. 34/3, st. 567, 928/2, 935, 941/3, 941/1, 928/5, 905/3, 
905/2, 903, 901/2, 901/1, 3318, 859/2, 835/1, 834, 837/2, 838/1, 839/1, 859/3, 841, 848/2, 850, 
830/1, 828, 827, 826, 825, 3246/1, 3249/1, 791/2, 800/1, 795/1, 793, 3250/4, 91/2, 91/1, 92, 3289/2, 
213/2, 3351, 3422, 37, 38/7, 38/2, st. 26, 3227/1, 2166/3, 2169, 2183/2, 2182/3, 2182/2, 2175/2, 
2179, 2111/1, 2099, 2111/3, 2098/2, 2095/3, 2085, 2095/4, 2088, 2095/12, 2095/6, 2095/14, 
2090/1, 2095/1, 2096, 2111/10, 2172, 2170, 2166/2, 2165/9, 2162, 2161, 2155, 3316/2, 3227/2, 
34/4, 35/1, st. 38, 3291/2, 32, 96, 3289/3, 91/3, 3250/5, 3256, 3319, 667/2, 668/2, 781/1, 781/2, 
781/3, 785, 784, 783, 782, 781/4, 780, 684/2, 838/2, 837/1, 835/2, 928/7, 928/11, 897, 941/2, 943, 
944, 946, 947  
Katastrální území Valašská Polanka: parc.č. 3472, st. 401, st. 406, st. 402, 1578/1, 1601, 
1612/12, 1604, 1583, 1585, 1574, 1610, 1612/11, 1612/13, 1644, 1643, 1578/15, 1658/1, 1656, 
3421, 1669/3, 1672/1, 1672/2, 1679/2, 1678, 1683/2, 1691/2, 1690, 1689, 1688, 1702/8, 1702/8, 
1702/1, 3336/3, 1705/4, 1706, 1705/1, 1724/8, 3425, 3437, 1776/2, 1776/1, 3332/3, 3405, 1761, 
1762, 3330/1, 2480/1, 2479, 3415/3, 3415/4, 3426, 3332/2, 3424, 1724/3, 1724/6, 1713/2, 1828/2, 
1712/2, 1712/1, 1711, 1710, 3423, 3336/2, 3422, 1682, 1679/1, 1667/2, 1667/3, 3420, 3337/2, 
3419, 1603, 1600/2 
 

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

Nerudova 1,  77258 Olomouc, IČ:70994234 podal dne 13. června 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. 

Drážní úřad oznámil dne 16. července 2018 (Oznámení zahájení společného územního a 
stavebního řízení č.j.:DUCR-41218/18/Dj) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení 
společné územního a stavebního řízení. Námitky účastníků nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny. 
Výzvou č.j. DUCR – 46329/18/ Dj ze dne 14. srpna 2018 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 zahájení společného 
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územního a stavebního 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.: č.j. NUVS-S 5449/2018/OÚPSŘD-326.1 
ze dne 6.2.2018. 

 
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 Obec Lidečko, č.p. 467, 756 15 Lidečko – souhlas se stavbou ze dne 29.6. 2017 
 Obec Lužná, č.p. 230, 756 11 Valašská Polanka – souhlas se stavbou ze dne 10.7. 2017 
 Obecní úřad Valašská Polanka, č.p. 270, 756 11 Valašská Polanka – vyjádření k PP a souhlas 

ze dne 12.9.2017, č.j.OÚVP-494/2017 
 AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm – stanovisko NATURA ze dne26.7.2017, č.j.: 2876/BE/2017 
 AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm – závazné stanovisko ze dne 8.2.2018, č.j. 546/BE2018-2 
 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 

761 90 Zlín – vyjádření – aktualizace ze dne 13.2.2018, č.j. KUZL 10830/2018 
 Město Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín – koordinované 

stanovisko ze dne 13.12.2017,č.j. MUVS 55482/2017 OŽP 
 Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín – vyjádření 

k PP ze dne 19.10.2017 č.j.: LCR957/005495/2017 
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko ze dne 9.11.2017, 

č.j.:PM061405/2017-203/Biz 
 Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080,755 24 Vsetín – souhlas §17 – 

souhlas ke stavbě ze dne 6.12.2017, č.j. MUVS 54285/2017 
 Město Vsetín odbor územního plánování, stavebního řádu a opravy, , Svárov 1080,755 24 

Vsetín – Závazné stanovisko - §96b ze dne 6.2.2018, č.j. NUVS-S 5449/2018/OÚPSŘD-
326.1 

 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 000, 
Vyjádření 

 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 000, 
Vyjádření ze dne 7.2.2018, č.j.:531886/18 

 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 000, 
Doplňující podmínky ze dne 12.7.2018 k vyjádření č.j.:531886/18 ze dne 7.2.2018 

 ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Souhrnné stanovisko ČD-Telematika 
a.s., zn.:3724/2017-O ze dne  29.3.2017 

 ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, Vyjádření k existenci sítí zn. 0000015627 
ze dne 29.3.2017 

 ČD a.s., RSM Brno, Kounicova 26, 611 35 Brno – Vyjádření k existenci výskytu 
inženýrských sítí č.j.:056/17-Ol ze dne 29.5.2017 

 ČD a.s., RSM Brno, Kounicova 26, 611 35 Brno – Stanovisko čj.: 1400/18-RSMBRNO ze 
dne 4.5.2018 

 ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Sdělení o existenci energetického 
zařízení,  zn.0100719471 ze dne 27.3.2017 

 ČEZ Distribuce, a.s.  Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Souhlas se stavbou + podmínky pro 
provádění činností  v ochranných pásmech nadzemních vedení  zn. 1094780714 ze dne 
26.9.2017 

 ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Stanovisko vydané pro účely územního a 
stavebního řízení zn. 1097081921 ze dne 19.2.2018 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, Sdělení o existenci komunikačního 
vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0200765609 ze dne 12.6.2018 
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 Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jesenická 1106,765 01 Vsetín – Vyjádření č.729/2017 ze 
dne 27.3.2017 

 Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jesenická 1106,765 01 Vsetín – Vyjádření č.2521/2017 ze 
dne  7.11.2017 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 772 58 Olomouc – Vyjádření k inženýrským sítím č.j.: 11743/2017-SŽDC-OŘ OLC-
OPS/VeJ ze dne 20.4.2017 

 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Stanovisko k SŘ zn. 5001577063 ze 
dne 31.8.2017 

 Ministerstvo obrany, Svatoplukova 2687/84, 662 00 Brno – Závazné stanovisko 
sp.zn.:77220/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 11.9.2017 

 T- Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Vyjádření zn.E21588/18 ze dne 11.6.2018 
 Vodafone a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, Vyjádření zn. 180611-080183257 ze 

dne 11.6.2018 
 Obec Lužná, Lužná 230, 756 11, Vyjádření č.j.: 212/2017 ze dne 19.6.2017 
 Obec Valašská Polanka, č.p. 270, 756 11, Vyjádření č.j.: OÚVP-180/2017 ze dne 30.3.2017 
 Obec Lidečko, č.p.467, 756 15, Souhlas č.j.. 324/2017 ze dne 29.6.2017 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 

1, 779 00 Olomouc, Vyjádření (Připomínky) OŘ Olomouc k projektu, zn. 20230/2017-SŽDC-
OŘ OLC-SEE ze dne 21.12.2017 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc, Vyjádření (Připomínky) OŘ Olomouc k projektu, zn.17135/2017-SŽDC-
OŘ OLC-SEE ze dne 27.9.2017 

 ČD, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno – Stanovisko č.j.: 
1400/18-RSMBRNO ze dne 4.5.2018 

 Slavomíra Lorencová, Mňukova 3022/24, 700 300 Ostrava – Zábřeh - Souhlas vlastníka 
nemovitosti s provedením stavby ze dne 6.9.2017  

 Ing. Mojmír Mišun, č.ev. 10, 756 11 Lužná – Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením 
stavby ze dne 20.7. 2017, 

 Karel Filgas, Františka Sovy 65, 755 01 Vsetín - Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením 
stavby ze dne 11.8.2017 

 Mgr. Miroslava Gacková a Ing. arch. Ivo Gacek, Pausterova 1285/7, 703 00 Ostrava-
Vítkovice -  Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením stavby ze dne 4.9. 2017 

 Marie Čížová, Bratří Hlaviců 72, 755 01 Vsetín  -  Souhlas vlastníka nemovitosti 
s provedením stavby ze dne 22.7.2017 

 Jarmila Hyžáková, č.p. 125, 756 11 Lužná - Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením 
stavby ze dne 12.7.2017 

 Antonín Liška, č.p. 48, 756 11 Lužná - Souhlas vlastníka nemovitosti s provedením stavby ze 
dne 7.8.2017 

 Josef Kohoutek, č.p. 159, 756 11 Lužná – Souhlas s provedením stavby ze dne 7.8.2017 
 Jana Eracová, č.p. 124, 763 41 Ludkovice – Souhlas s provedením stavby ze dne 18.7. 2017 
 Obec Lidečko, č.p.467, 756 15, - Souhlas s provedením stavby ze dne 16.11. 2017 
 Obec  Lužná č.p. 230, 756 11 Valašská Polanka - Souhlas se stavbou ze dne  10.7.2017 
 Státní pozemkový úřad Vsetín, 4.května 287, 755 01 Vsetín – Smlouva o zřízení věcného 

břemene ze dne 12.1.2018 
 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 

Brno, hlavní inženýr projektu: autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. 
Marek Vývoda (ČKAIT-1202203). 
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Předmětná stavba je z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve 

znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje zahrnujícími právní stav ke dni 
5.10. 2012, Územním plánem Lidečko, Územním plánem Horní Lideč, Územním plánem Lužná, 
Územním plánem sídelního útvaru Valašská polanka a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování stavbou přípustnou. 

 
 
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, 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. 

 

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 

  
 Ing. Jarmila Wagnerová  

ředitelka územního odboru Olomouc 
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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 (položky 17 bod 1.písm.f) a položky 
18 bod 1 písm. f)), bankovním převodem ve výši 30.000,- Kč. (PV.č. 776/2018) 

 

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 Lidečko 
- Obecní úřad Lužná 
- Obecní úřad Valašská Polanka 
 
 
 
Vyvěšeno dne:………………………….                 Sejmuto dne:…………………………. 
 
     
 
                 
                    
                     razítko                                                            Podpis:…………………….. 

Rozdělovník:  
Účastníci řízení:  
podle § 94k písm. a)stavebního zákona – žadatel (doručenkou)  

 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, stavební je zastoupen na základě plné moc společností 
Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno – 639 00, IČ: 25525441  

 
podle § 94k písm. b), stavebního zákona - obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 
uskutečněn – (doručenkou)  

 Obec Lužná, Lužná 230, 756 11  
 Obec Valašská Polanka, č.p. 270, 756 15  
 Obec Lidečko č.p. 467, 756 15  

 
 
 

http://www.ducr.cz/
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podle § 94 k písm. c), d), - stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 
přímo dotčeno, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - (doručenka)  
 Obec Lužná, Lužná 230, 756 11  
 Obec Valašská Polanka, č.p. 270, 756 15  
 Obec Lidečko č.p. 467, 756 15  
 České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000  
 ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3,  
 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  
 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jesenická 1106, 755 01 Vsetín  
 Lesy České Republiky, sp., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové  
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  
 Lorencová Slavomíra, Mňukova 3022/24, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
 Filgas Karel, Františka Sovy 65, 755 01 Vsetín  
 Čížová Marie, Bratří Hlaviců 72, 755 01 Vsetín  
 Gacek Ivo Ing. Arch. Pasteurova 1285/7, 703 00 Ostrava  
 Gacková Miroslava, Mgr. Pasteurova 1285/7, 703 00 Ostrava  
 Hyžáková Jarmila, Lužná, č.p. 125, 756 11 Lužná  
 Liška Antonín, Lužná, č.p. 48, 756 11 Lužná  
 Kohoutek Josef, Lužná, č.p. 159, 756 11 Lužná  
 Eracová Jana, Ludkovice, č.p. 124,763 41 

 
 
 

Ostatní účastníci řízení: 
podle § 94k písm. e) stavebního zákona – 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 (veřejnou vyhláškou)  
 
Dotčené orgány: (doručenkou)  
 AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm  
 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 

761 90 Zlín  
 Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín  

 
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  

 


		2018-09-12T09:34:22+0000
	Not specified




