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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 
sekce stavební - oblast Praha 

 
Sp. Zn.: MP-SDP0566/13-11/Hm V Praze dne 21. února 2014 
Č. j.: DUCR-9293/14/Hm Telefon: 602 378 117 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Hron E-mail: hron@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 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“) 

v y dá 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: 

„Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem“ 

 
Stavba je členěna na tyto provozní soubory a stavební objekty (v rozsahu stavby dráhy a stavby na 
dráze): 
PS 03-21-02 ŽST Stéblová, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-21-01 ŽST Opatovice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení  
PS 03-21-01 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, automatické hradlo  
PS 04-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, autoblok  
PS 05-21-02 Opatovice nad Labem – EOP, automatické hradlo  
PS 99-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOZ 
PS 03-22-01 ŽST Stéblová, sdělovací zařízení  
PS 03-22-07 ŽST Stéblová, místní kabelizace 
PS 05-22-01 ŽST Opatovice nad Labem, sdělovací zařízení 
PS 05-22-07 ŽST Opatovice nad Labem, místní kabelizace 
PS 03-22-02 ŽST Stéblová, rozhlasové zařízení  
PS 04-22-02 Zastávka Čeperka, rozhlasové zařízení 
PS 05–22-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozhlasové zařízení  
PS 03-22-10 ŽST Stéblová, kamerový systém  
PS 05-22-09 ŽST Opatovice nad Labem, kamerový systém 
PS 05-22-12 Spínací stanice Opatovice nad Labem, kamerový systém  
PS 03-22-05 ŽST Stéblová, EZS  
PS 03-22-06 ŽST Stéblová, ASHS  
PS 05-22-10 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stanice Opatovice, EZS  
PS 03-22-08 Rosice nad Labem - Stéblová, trubky HDPE a TK  
PS 99-22-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOK a TK   
PS 03-22-09 ŽST Stéblová, informační systém pro cestující  
PS 04-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, informační systém pro cestující  
PS 05-22-08 ŽST Opatovice nad Labem, informační systém pro cestující  
PS 03-22-03 ŽST Stéblová, místní radiová síť  
PS 03-22-04 ŽST Stéblová, úprava TRS  
PS 05-22-03 ŽST Opatovice nad Labem, místní radiová síť  
PS 05-22-04 ŽST Opatovice nad Labem, úprava TRS  
PS 99-22-02 Úprava přenosového systému Pardubice - Hradec Králové - Česká Třebová  
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PS 99-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, GSM - R  
PS 03-22-30 ŽST Stéblová, DŘT  
PS 03-22-31 ŽST Stéblová, DDTS ŽDC  
PS 05-22-30 ŽST Opatovice nad Labem, DŘT  
PS 05-22-31 ŽST Opatovice nad Labem, DDTS ŽDC  
PS 05-22-32 Rekonstrukce DŘT ve spínací stanici Opatovice nad Labem  
PS 99-22-31 ED Pardubice, doplnění DŘT  
PS 99-22-33 ED SŽDC Pardubice, pracoviště DDTS ŽDC  
PS 03-23-05 ŽST Stéblová, nová TS 35/0,4 kV  
PS 04-23-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, oddělovací transformátor  
PS 05-23-03 ŽST Opatovice nad Labem, oddělovací transformátor  
PS 05-23-05 ŽST Opatovice nad Labem, nová TS 35/0,4 kV   
PS 03-23-02 ŽST Stéblová, rozvaděč zajištěné sítě  
PS 03-23-04 ŽST Stéblová, napájecí silnoproudé rozvody  
PS 05-23-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozvaděč zajištěné sítě  
PS 05-23-04 ŽST Opatovice nad Labem, napájecí silnoproudé rozvody  
PS 99-23-01 ED SŽDC Pardubice, posílení záložního napájení  
PS 03-23-01 ŽST Stéblová, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení z trakce  
 
SO 03-33-03 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, zrušení izolovaných styků  
SO 03-33-01 ŽST Stéblová, železniční svršek, lichá skupina  
SO 03-33-11 ŽST Stéblová, železniční spodek, lichá skupina  
SO 03-33-02 ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina  
SO 03-33-12 ŽST Stéblová, železniční spodek, sudá skupina  
SO 04-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina  
SO 04-33-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční spodek, lichá skupina  
SO 04-33-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina  
SO 04-33-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční spodek, sudá skupina  
SO 05-33-01 ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina  
SO 05-33-11 ŽST Opatovice nad Labem, železniční spodek, lichá skupina  
SO 05-33-02 ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina 
SO 05-33-12 ŽST Opatovice nad Labem, železniční spodek, sudá skupina  
SO 99-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, výstroj a značení trati  
SO 03-33-31 ŽST Stéblová, nové vnější nástupiště  
SO 04-33-31 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, nová vnější nástupiště  
SO 05-33-31 ŽST Opatovice nad Labem, nová vnější nástupiště  
SO 03-33-21 ŽST Stéblová, železniční přejezd ev. km 9,618  
SO 04-33-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 11,161  
SO 04-33-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 12,771  
SO 04-33-23 Stéblová – Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 12,990  
SO 04-33-24 Stéblová – Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 15,230 
SO 04-33-25 Stéblová – Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 10,156  
SO 04-33-26 Stéblová – Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 14,318  
SO 05-33-21 ŽST Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 16,203  
SO 04-38-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční most - ev.km 12,849  
SO 04-38-10 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, podchod pro cestující v km 12,714  
SO 05-38-05 ŽST Opatovice nad Labem, železniční most v km 15,693 - podchod pro pěší a cyklisty  
SO 05-38-08 ŽST Opatovice nad Labem, železniční most - ev.km 15,394  
SO 03-38-01 ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384  
SO 04-38-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 11,829  
SO 04-38-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 13,421  
SO 04-38-05 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 14,194  
SO 04-38-06 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 14,658  
SO 04-38-07 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 15,036  
SO 05-38-09 ŽST Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 15,817  
SO 03-39-01 ŽST Stéblová, úprava DK  
SO 04-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava DK   
SO 05-39-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava DK  
SO 99-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava DOK ČD-T  
SO 04-36-51 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajištění kabelu NN v km 11,827 (VaK Pce)  
SO 04-36-53 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajištění kabelu NN (VO) v km 12,787 (OÚ Čeperka)  
SO 04-36-54 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajištění kabelu NN (VO) v km 12,889 (OÚ Čeperka)  
SO 04-36-55 Stéblová – Opatovice nad Labem, přeložka pojistk. skříně v km 12,889 (OÚ Čeperka)  
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SO 04-37-11 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana kanalizace VaK Pardubice – km 15,871 
SO 04-37-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, přeložka kanalizační přípojky SŽDC – km 12,725  
SO 04-37-13 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochrana podtlakové kanalizace obce Čeperka - km 12,682  
SO 05-37-12 ŽST Opatovice nad Labem, odvodnění podchodu v km 15,693  
SO 03-37-21 ŽST Stéblová, přípojka vodovodu pro provozní budovu  
SO 03-37-22 ŽST Stéblová, ochrana vodovodu VaK Pardubice - km 9,627  
SO 04-37-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana vodovodů VaK Pardubice – km 10,146  
SO 04-37-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana vodovodů VaK Pardubice – km 11,825  
SO 04-37-23 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava vodovodu VaK Pardubice – km 12,788  
SO 04-37-24 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava vodovodu VaK Pardubice – km 12,995  
SO 04-37-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana VTL plynovodu VČP Pardubice – km 14,409  
SO 04-37-72 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochrana teplovodního kanálu EOP a.s. – km 12,877  
SO 04-37-73 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochrana teplovodního kanálu EOP a.s. – km 13,097  
SO 04-37-74 ŽST Opatovice nad Labem, ochrana teplovodního kanálu EOP a.s. - km 16,175 –  
SO 05-32-03 ŽST Opatovice nad Labem, podchod pro pěší a cyklisty v km 15,693  
SO 04-34-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 2, km 12,791 - 13,296 vlevo  
SO 04-34-02 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 3, km 12,814 - 13,059 vpravo  
SO 05-34-01 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 4, km 15,703 - 16,400 vlevo  
SO 05-34-02 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 5, km 16,069 - 16,395 vpravo  
SO 03-34-31 ŽST Stéblová, provozní objekt  
SO 03-34-61 ŽST Stéblová, stavební úpravy VB  
SO 04-34-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, stavební úpravy PB  
SO 05-34-31 ŽST Opatovice nad Labem, stavební úpravy VB  
SO 03-34-41 ŽST Stéblová, přístřešky pro cestující  
SO 04-34-41 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, přístřešky pro cestující  
SO 05-34-41 ŽST Opatovice nad Labem, přístřešky pro cestující  
SO 03-34-71 ŽST Stéblová, orientační systém  
SO 04-34-71 Stéblová – Opatovice nad Labem, orientační systém  
SO 05-34-71 ŽST Opatovice nad Labem, orientační systém  
SO 03-35-01 ŽST Stéblová, trakční vedení  
SO 04-35-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, trakční vedení koleje č. 1  
SO 04-35-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, trakční vedení koleje č. 2  
SO 05-35-01 ŽST Opatovice nad Labem, trakční vedení  
SO 05-35-03 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stanice Opatovice, úprava připojení na TV  
SO 03-36-02 ŽST Stéblová, elektrický ohřev výhybek  
SO 05-36-02 ŽST Opatovice nad Labem, elektrický ohřev výhybek  
SO 03-36-01 ŽST Stéblová, úprava venkovního osvětlení  
SO 03-36-03 ŽST Stéblová, dálkové ovládání odpojovačů DOÚO  
SO 03-36-04 ŽST Stéblová, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 11,161  
SO 03-36-05 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 

4,232, km 5,953  
SO 03-36-06 ŽST Stéblová, přípojka VN 35 kV  
SO 04-36-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, úprava venkovního osvětlení  
SO 04-36-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, přípojka NN pro zabezpečovací 

zařízení v km 12,771, km 12,990  
SO 05-36-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava venkovního osvětlení  
SO 05-36-03 ŽST Opatovice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů  
SO 05-36-04 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 14,318, km 

15,230, km 16,203  
SO 05-36-06 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka VN 35 kV  
SO 05-36-08 ŽST Opatovice nad Labem, přípojky NN pro zabezpečovací zařízení  
SO 03-35-02 ŽST Stéblová, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí  
SO 04-35-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí koleje č. 1  
SO 04-35-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí koleje č. 2 
SO 05-35-02 ŽST Opatovice nad Labem, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí  
SO 99-82-01 Terénní úpravy a rekultivace  
SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájmůí 
 
Stavebník:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 
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Umístění stavby: 
Stavba je umístěna na pozemcích: 
parc. č. 700/2, 58/5, 2798/36 v kat. území Pardubice, 
parc. č. 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/14, st.1387 a st.55 v kat. území Rosice nad Labem, 
parc. č. 568/1 v kat. území Trnová, 
parc. č. 70/2 v kat. území Ohrazenice, 
parc. č. 216/1 a st.19 v kat. území Semtín, 
parc. č. 553/1 v kat. území Srch, 
parc. č. 58/5 v kat. území Pohránov,  
parc. č. 64/1, 565/2, 678/10, 516/29, 516/30, 560/54, 560/128, 560/48, 593/1, 564/1, 564/2, 567/2, 567/1, 
566/2, 593/8, 593/4, 560/46, 560/127, 565/1, 64/5, 516/21, st.33, st.64 a 64/4 v kat. území Stéblová, 
parc. č. 432/1, 432/3, 432/4, 432/5, 432/7, 432/8, 432/9, 432/10, 432/11, 432/12, 662, st.502, st.66, 
233/96, 233/97, 233/95, 236/24, 244/3, 1293, 233/99, 237/25, 433/4, 1598, 738, 506, 415/12, 415/14, 
415/2, 530/1, 532, 530/5, 540/1, 294/7, 294/22, 294/29, 294/25, 294/1, 317/84, 1552, 743/1, 1619, 
317/99, 424/8, 422/6, 233/10, 233/98, 233/11, 433/1, 236/25 a 1622 v kat. území Čeperka, 
parc. č. 2670, 2054, 2060, 2059, 2020, 2055, 1725/6, 2669/1, 1650/5, 1648/1, 2193, 1725/7, 2067, 2053, 
2011/1 a 2042 v kat. území Opatovice nad Labem,  
parc. č.  558/1, 558/5, st.262, 369/5, st.170, 1020/2, 1036, 249/2, 249/4, 272/1, 272/4, 272/8, 272/11, 
272/12, 1341, 1015/1, 1015/2, 237/1, 237/3, 1030/1, 1030/2, 564, 251/2, 1079, 1025, 1062, 1020/1, 1001, 
1059, st.66/1, 1061, 1045, 1038, 1037, 1035, 1024, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1027/1, 1027/2, 535/1, 
535/21, 1013, 11/28, 11/21, 11/6, 263/1, 542/1 a 17 v kat. území Pohřebačka. 
 
Stručný popis stavby: 

Předmětem stavby je modernizace a zdvoukolejnění traťového úseku Stéblová – Opatovice nad 
Labem v žkm 8,160 – 16,334 železniční tratě Pardubice – Hradec Králové. Stavba zahrnuje novostavbu 
druhé traťové koleje v úseku Stéblová (včetně) – Opatovice nad Labem (mimo), kompletní rekonstrukci 
stávající traťové koleje, kompletní rekonstrukci železniční stanice Stéblová a výstavbu nové železniční 
zastávky v Opatovicích nad Labem. Mimo uvedený traťový úsek bude provedena rekonstrukce traťového 
zabezpečovacího zařízení do železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem a na vlečce společnosti 
Elektrárny Opatovice, a. s. a el. přípojka nn v železniční stanici Pardubice hl. n. Součástí stavby jsou 
rovněž opatření k omezení účinků hluku z železniční dopravy, rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 
železničních přejezdů a vyvolané úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury. Účelem 
stavby je zejména zvýšení kapacity železniční tratě Pardubice – Hradec Králové, pozvednutí kvality 
a atraktivity železniční dopravy a zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu na uvedeném místě. 

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. 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 
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stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou 
držiteli takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát 
o ochranu osob na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení 
v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za 
odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

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

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

11. 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 zajistí 
vydání průkazů způsobilosti určeného technického zařízení u Drážního úřadu, sekce technické. 

12. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při provozování dráhy 
a drážní dopravy i osob zajišťujících jejich provoz. Prostory staveniště budou řádně označeny 
a uzavřeny. 

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

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

15. 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. 

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 stanovisek Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, 
č. j. ŽP/44593/12/Ves ze dne 7. 8. 2012, č. j. OŽP/67577/2012/Ves ze dne 20. 11. 2012, č. j. OŽP/ 
68050/12/Ry ze dne 21. 11. 2012, č. j. OŽP/49801/3/2012/Ra ze dne 6. 9. 2012, č. j. 40901/13/VA 
ze dne 11. 7. 2013 a č. j. 40899/13/VA ze dne 11. 7. 2013:   

- s odpady, které vzniknou v průběhu realizace, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy 
souvisejícími   

- všechny druhy odpadů vzniklé při realizaci akce  je možno předat do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to buď 
přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby  

- odpady obsahující azbest lze ukládat pouze na skládky tomu určené. Odpady musí být upraveny 
a zabaleny tak, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší (§ 35 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech) a musí být respektován § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. Materiály, které obsahují azbest, by měly být odňaty ze 
stavby před prováděním dalších stavebních prací.  
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- v místě stavby je možné využít pouze stavební a demoliční odpady kategorie „O“ známého 
původu (úlomky cihel, tašek, betonu, zbytky malty), které byly zpracovány v recyklačním 
zařízení 

- stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze na povrchu terénu využít 
s výjimkou odpadů 17 05 04 – zemina a kamení. Neupravené stavební a demoliční odpady je 
možné v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 294/2005 Sb. pouze ukládat jako odpad na 
skládky 

- dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství 

- o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence 

- v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
nebo využití vzniklých odpadů 

- v případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m 
od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene 
stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m) 

- v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o povolení na 
kácení věcně i místně příslušný Obecní úřad nebo Úřad městského obvodu Pardubice VII 
v Rosicích nad Labem 

- na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou 
firmou na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno 
podle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny 

- souhlasíme se zásahem do VKP v souvislosti s křížením vodních toků železničními mosty 
s Opatovickým kanálem v km 12,849 a bezejmennou vodotečí v km 15,394 v rozměrech dle 
navržené PD za předpokladu zajištění průchodu drobných živočichů suchou cestou (např. 
instalací bočních lávek o minimální šířce 40 cm po obou stranách vodního toku). Lávky musí 
být umístěny 10 – 20 cm nad hladinou při běžných průtocích vody. 

- před započetím stavby bude zhotovitelem předložen ke schválení aktuální havarijní plán stavby 
- provozní řád drážního tělesa pro jednotlivé vlakové soupravy, zejména pro přepravu 

závadných látek, bude respektovat zásady ochrany povrchových a podzemních vod v území, 
které prochází jímacím územím vodárenské soustavy Východní Čechy 

- na dotčených lesních pozemcích nebude skladován ani ukládán žádný stavební ani jiný 
materiál 

- při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na lesní pozemky 
- nesmí dojít k těžbě stromů na dotčených lesních pozemcích 
- nedojede k poškození stojících stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) 
- nedojde k poškození nadzemních částí a hlavního kořenového systému lesních dřevin, 

nacházejících se mimo přímo dotčené plochy PUPFL 
- na PUPFL nebudou ukládány žádné stavební ani jiné materiály 
- části PUPFL, které budou přímo dotčeny stavbou, musí být následně trvale odňaty z PUPFL 
- za trvalé odnětí 8016 m2 zemědělské půdy ze ZPF pro uvedenou stavbu jste povinni zaplatit 

odvod ve výši 83300 Kč v souladu s § 11 odst. 1 písm a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu dle výpočtu provedeného společností SUDOP Praha, a. s. (viz 
dokumentace). Odvod bude předepsán samostatným rozhodnutím v návaznosti na rozhodnuté 
ve věci samé (vydání stavebního povolení) vydané stavebním úřadem. 

- za zábor (dočasné odnětí) 234 m2 zemědělské půdy jste v souladu s § 11 odst. 1 písm b) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, povinni zaplatit roční odvod ve výši 
23 Kč. Odvod bude předepsán samostatným rozhodnutím v návaznosti na rozhodnuté ve věci 
samé (vydání stavebního povolení) vydané stavebním úřadem. 
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- před zahájením stavebních prací bude na odnímané ploše provedena oddělená skrývka 
kulturních vrstev půdy v rozsahu stanoveném dle pedologického průzkumu, resp. 
geotechnického průzkumu. Skrytá zemina bude využita dle návrhu uvedeného v předložené 
dokumentaci. 

- o činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy půdy, jejich přemístění a zpětném využití 
povede investor stavební protokol (stavební deník) dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF 

- staveniště bude udržováno v řádném stavu, pravidelně budou likvidovány plevele, aby 
nedocházelo k jejich šíření na okolní zemědělské pozemky 

- před ukončením dočasného záboru budou předmětné plochy vyklizeny, odstraněny nepůvodní 
materiály a bude provedena technická a biologická rekultivace dle schváleného plánu 

- dočasný zábor je povolen do 31. 12. 2018 (včetně provedení rekultivace). Po této době bude 
požádáno o jeho ukončení, příp. prodloužení. 

21. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, 
č. j. KHSPA12284/2012/HOK-Pce ze dne 21. 8. 2012:   

- bourací práce s možnou expozicí azbestu (např. odstraňování střešní krytiny, 
azbestocementového odpadního potrubí, izolací elektroinstalace, vzduchotechniky, 
protipožárních klapek, protipožárních nástřiků apod.) budou hlášeny KHS v souladu s platnou 
legislativou 

- v objektu žst. Opatovice nad Labem bude měřením intenzity umělého osvětlení (činitele 
udržované osvětlenosti) dokladováno dodržení činitelů udržované osvětlenosti stanovených 
ČSN EN 12464-1, výsledky měření budou předloženy před uvedením stavby do zkušebního 
provozu 

- v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z železniční dopravy v době noční 
u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb v obcích Čeperka a Pohřebačka (tj. před 
okny v nejvyšším patře RD Čeperka čp. 89, Čeperka čp. 305 a Pohřebačka čp. 84) 

- v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hlučnosti z provozu sdělovacího zařízení 
na všech zastávkách posuzované stavby. Měření bude provedeno pro nejhlučnější hodinu 
v době noční u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb jednotlivých obcí: Stéblová, 
Čeperka, Opatovice nad Labem a Pohřebačka 

- realizace protihlukových stěn bude dokončena nejpozději před uvedením stavby do 
předčasného užívání 

22. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, 
č. j. HSPA-44-923/2013-Šk ze dne 27. 9. 2013:   

- dle § 6b písm. c) a d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v návaznosti na § 2 odst. 4 
písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu 
státního požárního dozoru, jsou požární kombinované hlásiče požárně bezpečnostním 
zařízením 

- odběr vody u vnějšího odběrného místa bude splňovat požadavky tabulky č. 2 ČSN 73 0873 
- u objektu SO 04-34-31 zastávka Čeperka bude stanoveno k čemu bude sloužit prostor skladu 
- u objektu SO 04-34-31 zastávka Čeperka bude nové výpočtové požární zatížení pv doloženo 

výpočtem 
- bude předloženo oprávnění projektanta autonomního samočinného hasicího systému 

a elektrické zabezpečovací signalizace k projektové činnosti pro toto vyhrazené požárně 
bezpečnostní zařízení 

23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, s. p., zn. PVZ/13/16273/Ka/0 ze dne 22. 7. 
2013:   

- úsek Opatovického kanálu v místech křížení má minimální spád, dochází zde ke zvýšenému 
usazování nánosů a musí se pravidelně odstraňovat. Stavbou mostu nesmí dojít ke ztížení 
čištění Opatovického kanálu 

- stavbou nesmí být narušeno původní jílové těsnění koryta Opatovického kanálu 
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- při samotné stavbě mostu a lávky požadujeme zachování průtočnosti, nesmí docházet ke spadu 
materiálu do koryta vodního toku. Případné nečistoty musí být bezprostředně po dokončení 
stavby odstraněny. 

- požadujeme předložit ke schválení havarijní plán stavby 
- dále žádáme oznámení zahájení prací a jejich ukončení našemu závodu v Pardubicích (Cihelna 

135, p. Šprync) 

24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR, KŘ Pardubického kraje, DI Pardubice, 
č. j. KRPE-55449/ČJ-2013-170606 ze dne 12. 7. 2013:   

- požadujeme zajištění rozhledů dle platných ČSN 73 6380, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 
73 6102 

- pozemní komunikace ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. požadujeme uspořádat dle 
platných ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 

- označení dopravních situací na pozemních komunikacích požadujeme dle platných TP65 a 
TP169 

- na konci slepých komunikací požadujeme zřídit obratiště dle ČSN 73 6110 
- typ a umístění stojanů na jízdní kola požadujeme dle platné ČSN 73 6056 

25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 
č. j. SUSPk/4037/2012 ze dne 28. 8. 2012 a č. j. SUSPk/6553/2012 ze dne 20. 11. 2012, které 
nebyly splněny před vydáním stavebního povolení:   

- bude zachováno funkční odvodnění silnic, v případě potřeby bude doplněno odvodnění vozovky 
silnice  

- vodorovné dopravní značení bude navrženo v provedení plast 
- případná výměna svislého dopravního značení bude provedena s důrazem na dodržení TP 118, 

TP 65 a TP 100 
- vytěžený materiál ze silničního tělesa bude odvezen na nejbližší cestmistrovství SUSPk 

(Pardubice – Doubravice) 
- v předstihu budou s námi projednány přepravní trasy, stav dotčených silnic bude před 

zahájením a po skončení stavby zdokumentován za účasti zástupců investora stavby, zhotovitele 
stavby a zástupce SÚSPk, dle potřeby bude stanoven rozsah, způsob a termín případných oprav 
silnic, vyvolaných důsledky stavby 

- při stavbě bude dbáno náležitostí zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- po dokončení stavby požadujeme na základě vypracovaného geometrického plánu provést 

majetkové vypořádání stavby včetně pozemků 
- před zahájením stavebních prací bude u silničního správního úřadu Magistrátu města 

Pardubic získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k provádění stavebních prací 
- příčné přechody budou prováděny protlaky, inženýrské sítě budou uloženy do chrániček v min. 

hloubce 1,2 m 
- nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství, výkopek nebude ukládán na 

vozovku 
- sítě technického vybavení nebudou svou polohou bránit opravám a modernizaci silnic 

a ztěžovat provádění údržby dle ČSN 73 6005 
- stavební práce v prostoru silničních pozemků budou zahájeny poté, co od nás zhotovitel 

(investor) příslušnou část pozemků protokolárně převezme a současně se zaváže uhradit 
předepsané poplatky (nájemné a náhradu za omezené užívání) 

- ukončení přejímky obnovené silniční stavby bude z naší strany provedeno protokolárně až po 
odstranění veškerých vad a nedodělků fyzických i administrativních 

26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesy ČR, s. p., č. j. LCR164/002395/2012 ze dne 14. 9. 2012 
a Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast Povodí Labe, č. j. LCR953/002136/2012 ze dne 10. 7. 2012 
a č. j. LCR953/002714/2012 ze dne 20. 8. 2012:   

- při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na části předmětných lesních 
pozemků, které nejsou dotčeny dočasným záborem 
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- na částech lesních pozemků, které nejsou dotčeny záborem, nebude ukládán žádný stavební ani 
jiný materiál 

- případné škody na částech lesních pozemků, které nejsou dotčeny záborem, budou odstraněny 
na náklady stavitele 

- pokud dojde při stavbě k zanesení vodoteče materiálem použitým ke stavbě propustku nebo jiné 
škodě na majetku v naší správě na vodním díle, požadujeme odstranění naplavenin nebo 
opravu škod na náklady subjektu provádějící rekonstrukci propustku 

- hospodaření se závadnými a nebezpečnými látkami musí být prováděno tak, aby nedocházelo 
ke kontaminaci vody ve vodotečích. Při opatřeních pro havárii při úniku do vodního recipientu 
je nutné sanovat případný kontaminovaný sediment splavený do koryta vodoteče na základě 
chemického rozboru pod místem vzniku závadné látky. 

- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. voda nebude 
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace 

- jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací - kolaudaci 

27. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Obce Opatovice nad Labem, č. j. 0001091/13 ze dne 3. 7. 
2013:   

- Obec Opatovice nad Labem trvá na splnění požadavků uvedených v záznamu z jednání ze dne 
4. 4. 2012, jako podmínky pro vydání stavebního povolení a uvedení stavby do zkušebního 
provozu, v záznamu z jednání ze dne 29. 5. 2013 pod zn. 250/133/13 a v požadavcích obce 
k dopravním opatřením během stavby ze dne 30. 5. 2012 pod č. j. 785/12 

- před zahájením prací požádá investor stavby písemně o předání staveniště a následně ke 
kolaudaci stavby předloží protokol o splnění stanovených podmínek mezi obcí Opatovice nad 
Labem a investorem stavby. Bez tohoto protokolu nelze vydat rozhodnutí ke zkušebnímu 
provozu stavby. 

28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Českých drah, a. s., Regionální správy majetku Hradec 
Králové, č. j. 5828/2012 ze dne 23. 7. 2012, které nebyly splněny před vydáním stavebního 
povolení:   

- zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Hradec 
Králové (pro žst. Opatovice nad Labem, p. Petr) a na Místní správu RSM Pardubice (pro žst. 
Stéblová, p. Dostál) 

- v uvažovaných zájmových lokalitách se vyskytují sítě a zařízení v naší správě. Před zahájením 
je třeba přizvat místní správce RSM Hradec Králové a Pardubice za účelem přesného vytýčení, 
příp. stanovení způsobu jejich ochrany. 

- bude-li akce na pozemcích ČD, a. s. trvat déle jak 1 měsíc, požadujeme uzavřít nájemní 
smlouvu s RSM Hradec Králové, majetkové oddělení  

- akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a. s., za případné škody na 
stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby 

- likvidaci příp. odpadů je nutno řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle 
stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za 
ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma – zhotovitel dané stavby. 

- místnosti, opouštěné SŽDC, s. o., ve výpravních budovách v žst. Stéblová a žst. Opatovice nad 
Labem budou uvedeny do původního stavu dle předložené projektové dokumentace a poté 
předány odpovědným Místním správám RSM Hradec Králové a Pardubice 

- akcí zasažené pozemky ČD, a. s., budou po ukončení realizace uklizeny – převzetí zástupci 
Místních správ RSM Hradec Králové a Pardubice 

- případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat 
29. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí na místě 

povolované stavby, které jsou součástí předložené projektové dokumentace (část H.8 – Doklady, 
Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí):  

- v souhlasu a vyjádření společnosti ČEZ – Distribuce, a. s., zn. MAR/11/07/13/1 ze dne 11. 7. 
2013 a zn. MAR/SR/11/7/13/1 ze dne 11. 7. 2013 

- v souhlasu a vyjádření společnosti ČEZ – Distribuce, a. s., zn. 1055089946 ze dne 11. 7. 2013 
- ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000811089 ze dne 12. 7. 2013 
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- ve vyjádřeních společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., č. j. Ok/2013/v/924 ze dne 
30. 7. 2013, č. j. Ok/2012/v/19 ze dne 30. 7. 2012, č. j. Ok/201/v/31 ze dne 4. 9. 2012 
a č. j. Ok/2012/v/32 ze dne 4. 9. 2012 

- ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., č. j. 11159/12 ze dne 20. 1. 2012  
- ve vyjádření společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., zn. 031/12 HK 041/12 Pa ze dne 24. 4. 

2013 

30. 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. 

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

32. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení 
o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009, o 
přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 
3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES. 

33. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného 
Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání 
kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona 
a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu. 

34. 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. 

35. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2016, včetně zkušebního provozu. 

 
 
Účastníci řízení (podle § 109 stavebního zákona):  
• Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená organizační 

jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje veřejnou vyhláškou. 
 

Výrok o námitkách účastníků: 

Námitky účastníků stavebního řízení nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny. 

 

O dův o d něn í  
Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČ 70994234 zastoupený organizační jednotkou Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, 
podal dne 28. srpna 2013 žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Jelikož žádost o stavební 
povolení neobsahovala všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení 
přerušeno usnesením č. j. DUCR-48757/13/Hm ze dne 9. září 2013 a stavebník byl vyzván k jejich 
doplnění. Dne 8. ledna 2014 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad oznámil opatřením 
č. j. DUCR-989/14/Hm ze dne 13. ledna 2014 účastníkům řízení, kteří mu jsou známi, a dotčeným 
orgánům zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště 
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání s tím, že 
dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, 
popřípadě důkazy, nejpozději do 13. února 2014, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
Magistrátem města Pardubic, stavebním úřadem, pod č. j. MmP 38209/2013, sp. zn. SÚ 35661/2013/MK 
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ze dne 26. 6. 2013 s tím, že bylo ověřeno dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o umístění stavby 
vydaným pod č. j. MmP 47129/2008, sp. zn. 20487/2008/MK ze dne 23. 9. 2008. 

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

- Výpisy z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemkům dotčeným stavbou  
- Dílčí osvědčení o ověření stavby určeným subjektem, Výzkumným ústavem železničním, a. s., 

z hlediska požadavků interoperability – certifikáty č. VUZ/8/SG/12/ENE/CS/0134 ze dne 10. 10. 
2012, č. VUZ/8/SG/12/INS/CS/0135 ze dne 10. 10. 2012 a č. VUZ/8/SG/13/CCT/CS/0931 ze dne 
29. 7. 2013 

- Doklady prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví stavebníka (obsažené v části H, přílohy 9 projektové dokumentace stavby): 

- Smlouvy o právu provedení stavby uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní 
cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků  

- Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi stavebníkem, Správou železniční dopravní 
cesty, s. o., a vlastníky dotčených pozemků  

- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi stavebníkem, Správou 
železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků 

- Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřené mezi stavebníkem, Správou 
železniční dopravní cesty, s. o., a vlastníky stavbou dotčených pozemků 

- Smlouva o podmínkách provedení úprav na zařízení vlečky EOP uzavřená mezi stavebníkem, 
Správou železniční dopravní cesty, s. o., a společností Elektrárny Opatovice, a. s.  

 
Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí: 
- Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, č. j. MmP 38209/2013, sp. zn. SÚ 35661/2013/MK ze 

dne 26. 6. 2013 
- Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, č. j. MmP 47129/2008, sp. zn. 20487/2008/MK ze dne 

23. 9. 2008 (územní rozhodnutí) a č. j. MmP 2078/2011, ÚSO 62466/2010/MK ze dne 10. 1. 2011 
(prodloužení platnosti územního rozhodnutí) 

- Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/44593/12/Ves ze dne 7. 8. 2012, 
č. j. OŽP/37268/2013/Ves ze dne 27. 6. 2013, č. j. OŽP/67577/2012/Ves ze dne 20. 11. 2012, 
č. j. OŽP/67577-1/2012/Ves ze dne 20. 11. 2012, č. j. OŽP/68050/12/Ry ze dne 21. 11. 2012, 
č. j. OŽP/VOD/62270/12/Ry ze dne 27. 11. 2012, č. j. OŽP/49801/3/2012/Ra ze dne 6. 9. 2012, 
č. j. 40901/13/VA ze dne 11. 7. 2013, č. j. 40899/13/VA ze dne 11. 7. 2013 

- Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, č. j. MmP 44172/2012 OD ze dne 23. 7. 2012, č. j.MmP 
42523/2013 OD ze dne 22. 7. 2013, č. j. MmP/62215/2012 OD ze dne 25. 10. 2012, č. j. MmP/ 
70767/2012 OD ze dne 4. 12. 2012  

- Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úsek památkové péče, č. j. MmP 47160/2012 ze 
dne 13. 7. 2012, č. j. MmP 39499/2013 ze dne 9. 7. 2013 

- Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 46944/ 
2012/OŽPZ/VR ze dne 27. 7. 2012, č. j. 53072/2012/OŽPZ/Si ze dne 21. 8. 2012, č. j. KrÚ 
43586/2012/OŽPZ/Pe ze dne 12. 7. 2012 

- Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a sil. hospodářství, č. j. ODSH-46798/2013-Sa 
ze dne 1. 7. 2013 

- Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, č. j. KHSPA12284/2012/HOK-Pce ze dne 21. 8. 2012 
a č. j. KHSPA 09482/2013/HOK-Pce ze dne 12. 7. 2013 

- Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, č. j. HSPA-44-923/2013-Šk ze dne 27. 9. 2013 
- Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací, č. j. 564/2012-120-STSP/3 ze dne 22. 10. 2012 
- Ministerstva zdravotnictví ČR, českého inspektorátu lázní a zřídel, č. j. MZDR 23685/2012-2/OZD-

ČIL-V ze dne 19. 7. 2012 
- Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, č. j. 59422/ENV/12, 

3464/610/12 ze dne 9. 10. 2012 
- Policie ČR, KŘ Pardubického kraje, DI Pardubice, č. j. KRPE-96-391/ČJ-2012-170606 ze dne 30. 7. 

2012, č. j. KRPE-96-510/ČJ-2012-170606 ze dne 8. 10. 2012, č. j. KRPE-55449/ČJ-2013-170606 ze 
dne 12. 7. 2013 

- ČR – MO, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, č. j. 5057/21431-ÚP/2013-1420 ze dne 
11. 7. 2013 
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- Povodí Labe, s. p., zn. PVZ/12/18540/Ka/0 ze dne 31. 8. 2012 a zn. PVZ/13/16273/Ka/0 ze dne 22. 7. 
2013 

- Archeologického ústavu AV ČR, č. j. 6033/12 ze dne 9. 7. 2012 a dohoda o záchranném 
archeologickém výzkumu ze dne 15. 11. 2012  

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, č. j. 005471/38200/3/Du/2012 ze dne 11. 9. 2012 
- Správy a údržby silnic Pardubického kraje, č. j. SUSPk/3371/2012 ze dne 15. 6. 2012, č. j. SUSPk/ 

4037/2012 ze dne 28. 8. 2012, č. j. SUSPk/6553/2012 ze dne 20. 11. 2012, č. j. SUSPk/6610/2012 ze 
dne 20. 11. 2012, č. j. SUSPk/3424/2012 ze dne 8. 8. 2013 

- Státního pozemkového úřadu, zn. PFCR 435513/2012/Hol ze dne 26. 9. 2012 a č. j. SPU 
297581/2013 ze dne 22. 7. 2013 

- Lesů České republiky, s. p., č. j. LCR164/002395/2012 ze dne 14. 9. 2012, č. j. LCR953/003010/ 
2012 ze dne 29. 10. 2012, č. j. LCR953/002136/2012 ze dne 10. 7. 2012, č. j. LCR953/002714/2012 
ze dne 20. 8. 2012 a č. j. LCR164/000098/2013 ze dne 18. 1. 2013 

- Zemědělské vodohospodářské správy, úz. pracoviště Hradec Králové, č. j. ZVHS/2012/ÚPHK ze dne 
15. 2. 2012 

- Obecního úřadu Opatovice nad Labem, zn. 0001362/12 ze dne 29. 8. 2012, zn. 0001366/12 ze dne 
29. 8. 2012, zn. 0000043/13 ze dne 7. 1. 2013, zn. 0001981/12 ze dne 7. 1. 2013,  

- Obce Opatovice nad Labem, zn. 0001144/13 ze dne 3. 7. 2013, zn. 0001091/13 ze dne 3. 7. 2013, zn. 
0000705/12 ze dne 11. 5. 2012 a zn. 0000214/12 ze dne 5. 3. 2012 

- Obecního úřadu Čeperka, č. j. 01008/12 ze dne 7. 9. 2012, č. j. 01489/12 ze dne 3. 12. 2012, 
č. j. 00129/13 ze dne 17. 1. 2013 a zn. 00406/12 ze dne 5. 6. 2012 

- Obce Čeperka zn. 01170/12 ze dne 16. 10. 2012, zn. 00241/13 ze dne 8. 2. 2013 
- Obecního úřadu Stéblová, zn. Ú/05/09/2012 ze dne 5. 9. 2012, zn. OU/21/02/2013 ze dne 21. 2. 2013 
- Obce Stéblová, zn. OU/16/05/2012 ze dne 16. 5. 2012 
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. MAR/11/07/13/1 ze dne 11. 7. 2013, zn. 1055089946 ze dne 11. 

7. 2013, zn. MAR/SR/11/7/13/1 ze dne 11. 7. 2013 
- společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 013-2-PR5 ze dne 28. 5. 2013 a vyjádření ze dne 9. 8. 2013 
- společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., č. j. 11159/12 ze dne 20. 1. 2012 a vyjádření ze dne 

26. 7. 2013 
- společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000637219 ze dne 4. 6. 2012 a zn. 5000811089 ze 

dne 12. 7. 2013 
- společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., zn. Šl/12/v,k/91 ze dne 15. 3. 2012, 

zn. Ok/2012/v/32 ze dne 4. 9. 2012, zn. Ok/2012/v/19 ze dne 30. 7. 2012, zn. OK/2012/v/31 ze dne 
4. 9. 2012, zn. Ok/2013/v/924 ze dne 30. 7. 2013 

- společnosti Elektrárny Opatovice, a. s., zn. 031/12 HK 041/12 PA ze dne 24. 4. 2013, zn. 
40000/05/52-116 ze dne 31. 5. 2012, zn. 40000/05/52-136 ze dne 10. 1. 2013 a č. j. 40000/05/52-154 
ze dne 10. 7. 2013 

- společnosti DITON, s. r. o., ze dne 19. 8. 2013 
- společnosti Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o., zn. VZ/0737/12 ze dne 18. 6. 2012 a zn. VZ/0682/13 

ze dne 17. 7. 2013 
- společnosti UPC Česká republika, s. r. o., č. E001067/13 ze dne 23. 4. 2013 
- společnosti T-Mobile Chzech Republic, a. s., ze dne 7. 6. 2013 
- společnosti MERO ČR, a. s., č. j. 2012/2/32-1 ze dne 8. 2. 2012 
- Českých drah, a. s., GŘ – O3, č. j. 760/2012-O3 ze dne 24. 7. 2012, č. j. 760a/2012-O3 ze dne 1. 8. 

2013 a č. j. 716/2013-O3 ze dne 16. 7. 2013 
- Českých drah, a. s., GŘ – O31, č. j. 9377/2012-O31 ze dne 24. 7. 2012 
- Českých drah, a. s., RSM Hradec Králové, č. j. 3256/2012 ze dne 3. 4. 2012, č. j. 5828/2012 ze dne 

23. 7. 2012 a č. j. 5641/2013 ze dne 11. 7. 2013 
- rozhodnutí Drážního úřadu o stanovení (změně) názvu železniční stanice č. j. DUCR-72134/13/Hm 

ze dne 31. 12. 2013 a č. j. DUCR-72121/13/Hm ze dne 31. 12. 2013 
- rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, o změně rozsahu a způsobu zabezpečení žel. přejezdů 

(v žkm 4,232, v žkm 5,953, v žkm 8,295, v žkm 9,618, v žkm 10,156, v žkm 11,161, v žkm 12,771, 
v žkm 12,990, v žkm14,318, v žkm 15,230, v žkm 16,203, v žkm 16,419 železniční tratě Pardubice – 
Hradec Králové) ze dne 24. 7. 2012 
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Drážní úřad upozorňuje stavebníka na nutnost dodržení podmínek samostatných rozhodnutí 
dotčených orgánů vydaných k realizaci uvedené stavby. K žádosti byla předložena projektová 
dokumentace stavby vypracovaná v 11/2012 (upravená po připomínkách v 06/2013) oprávněnou 
právnickou osobou, SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 25793349, odpovědný 
projektant (hlavní inženýr projektu) Ing. Daniel Filip, osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT 
0601407. 

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. 

 

P o uče n í  o  o dv 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 České republiky, podáním učiněným u Drážního 
úřadu, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 12106 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), 
převodem na účet ve výši 10000 Kč. 

Přílohy:  

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

• Ověřená projektová dokumentace 

• Štítek „Stavba povolena“ 
 

 

  
                             
 
 

                             „ot isk úředního razítka“ 

Ing. Mart in Roedl  
náměstek ředitele Drážního úřadu 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách níže uvedených 
úřadů. 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 rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 

• Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
• Úřad městského obvodu Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 
• Obecní úřad Srch, Pardubická 100, 533 52 Staré Hradiště 
• Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem 
• Obecní úřad Čeperka, Boženy Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem 
• Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem 
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 
Olomouc (k č. j. 10920/2013-SSV) 

• ostatní účastníci řízení:  

doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude vyvěšeno 
na výše uvedených úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů 

zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) ve smyslu § 25 odst. 2 správního 
řádu – rozhodnutí bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů 

 

 

Dotčené orgány: 
• Magistrát města Pardubic, SÚ, OŽP, OD, OSA-PAM, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

(k č. j. SÚ 35661/2013/MK, MmP 38209/2013, k č. j. ŽP/44593/12/Ves, 
k č. j. OŽP/37268/2013/Ves, k č. j. OŽP/67577/ 2012/Ves, k č. j. OŽP/67577-1/2012/Ves, 
k č. j. OŽP/68050/12/Ry, k č. j. OŽP/VOD/62270/12/Ry, k č. j. OŽP/49801/3/2012/Ra, 
k č. j. 40901/13/VA, k č. j., 40899/13/VA, k č. j. MmP 44172/2012 OD, k č. j. MmP 47160/2012, 
k č. j. MmP 39499/2013) 

• Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
(k č. j. 46944/2012/OŽPZ/VR, 53072/2012/OŽPZ/Si, k č. j. KrÚ 43586/2012/OŽPZ/Pe, 
k č. j. ODSH-46798/2013-Sa) 

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice (k č. j. HSPA-44-
923/2013-Šk) 

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,  U Divadla 828, 530 02 
Pardubice (k č. j. KHSPA 12284/2012/HOK-Pce) 
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• Policie České republiky-Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, 
dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 02 Pardubice (k č. j. KRPE-96-391/ČJ-2012-170606, 
k č. j. KRPE-55449/ČJ-2013-170606) 

• Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 1 
(k č. j. MZDR 23685/2012-2/OZD-ČIL-V)  

• Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
(k č. j. 564/2012-120-STSP/3) 

• ČR-Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/c, 530 59 
Pardubice (k č. j. 5057/21431-ÚP/2013-1420) 

• Obecní úřad Srch, Pardubická 100, 533 52 Staré Hradiště 
• Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem (ke zn. Ú/05/09/2012, ke zn. 

OU/21/02/2013) 
• Obecní úřad Čeperka, Boženy Němcové 1, 533 45 Opatovice nad Labem (k č. j. 01008/12, 

k č. j. 01489/12, k č. j. 00129/13, , ke zn. 00241/13) 
• Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem (k č. j. 

0001366/12, k č. j. 0001144/13, k č. j. 0000043/13, k č. j. 0001981/12, k č. j. 0001362/12) 
 
Dále obdrží (správci inženýrských sítí): 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, 
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové  

• České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 501 01 
Hradec Králové (k č. j. 5828/2012) 

• ČD - Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
• Elektrárny Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem,  532 13 Pardubice (ke zn. 40000/05/52-154, ke 

zn. 031/12 HK 041/12 PA) 
• Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice (ke zn. Ok/2012/v/32, ke 

zn. Ok/2012/v/19, ke zn. Ok/2012/v/31 a ke zn. Ok/2013/v/924) 
• Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (k č. j. 11159/12) 
• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (ke zn. MAR/11/07/13/1, ke zn. 1055089946) 
• ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 (ke zn. 013-2-PR5) 
• RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno (ke zn. 5000811089) 
• SUDOP Praha, a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

 
Spis. 


