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

Sp. zn.: MO-SDO0030/18-2/Dk V Olomouci dne 15. ledna 2018 
Č. j.: DUCR-2401/18/Dk Telefon: +420 972 741 315 (linka 215) 
Oprávněná úřední osoba: Dolínková Kristýna Bc. et Bc. E-mail: dolinkova@ducr.cz 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  
Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í  O  P O V O L E N Í  Z M Ě N Y  

S T A V B Y  P Ř E D  J E J Í M  D O K O N Č E N Í M  
 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah  
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 10. ledna 
2018 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava,  Kosovská 10a,  58601 
Jihlava 1, IČ:65993390 o povolení změny stavby dráhy: 

      
“Přeložka silnice I/37 Sklenné nad Oslavou - obchvat“ 

před jejím dokončením. 

Stavba je členěna na:  
SO 651 Úprava odvodnění tělesa ČD 
SO 652 Přeložka sloupové transformovny ČD 
SO 653 Přeložka kabelu 6 kV v km 0,042 - 0,140 polní cesty II 
SO 654 Přeložka kabelu 6 kV v km 1,230 - 1,886 
SO 655 Přeložka kabelu nn pro ŽST Sklené nad Oslavou  
Vložení neutrálního pole do trakčního vedení jako část SO 203 Most v km 1,678 přes silnici 1/37 a 
železniční trať, který není součástí tohoto stavebního řízení.  
  

Umístění stavby:  
Na pozemcích p.č. 1143/2, 1165/17,1143/1, 1143/8, 1143/3, 1165/24, 1143/7, 1162/1, 450/10, 1162/5, 450/6, 
1162/8, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1164/1, 1149/1, 1164/24, 1164/22, 1164/20,  436/3, 141/11,  1165/1, 
1165/10, 1164/21, 1164/25, 1164/9, st. 153, v k.ú. Sklené nad Oslavou, obec Sklené nad Oslavou, okres 
Žďár nad Oslavou. 
  

Popis stavby:  
Navrhovaná stavba řeší stávající nevyhovující průjezd obcí Sklené nad Oslavou, úplným vyvedením 
průjezdné dopravy mimo obec. Snížením intenzity dopravy v obci se zvýší bezpečnost chodců a nová 
komunikace zajistí plynulý a bezpečnější pohyb vozidel. Součástí celé stavby jsou tyto stavební objekty, 
které jsou stavbou dráhy: 
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SO 651 Úprava odvodnění tělesa ČD 
Objekt řeší vyčištění stávajícího drážního příkopu od naplavenin a případné opravy stávajícího opevnění 
dlažby z lomového kamene do betonového v návaznosti na zaúsťování odvodnění silnice I/37 pomocí 
skluzů. Naplaveniny a jiné překážky volného průtoku budou odtěženy strojově, v zúžených prostorech 
případně i ručně až na stávající dno z lomového kamene do betonového lože. Při odtěžování naplavenin je 
nutno postupoval opatrně, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování stávajícího opevnění. Případná 
chybějící nebo poškozená dlažba z lomového kamene bude opravena v rámci tohoto objektu. S čištěním a 
opravami drážního příkopu souvisí i vyčištční stávajícího drážního propustku DN 900 před drážní budovou v 
celkové délce 37 m. Vyčištění drážního příkopu je v rozsahu cca 800 m a drážního propustku v délce 37 m. 
Vyčištěný drážní příkop v km 1,070 staničení silnice 1/37 navazuje na nový silniční příkop vystavěný v 
rámci objektu SO 103. 
 
SO 652 Přeložka sloupové transformovny ČD 
Stožárová transformovna T-1 spolu se sloupy č. 9 a 10 budou přeloženy. Transformovna se přeloží do 
prostoru před žst. Sklené nad Oslavou pro možnost údržby pojízdnou plošinou. Konstrukce transformovny je 
určena pro montáž na dva předpjaté sloupy z odstřeďovaného betonu typu DB 10,5/20 o výšce 10,5 m. Část 
vn je tvořena konzolou vn/nn, konzolami pro upevnění pojistkových spodků vn s omezovači přepětí a 
konzolami pro transformátor. Část nn tvoří konzoly svodových a vývodových trubek, svodové kabely 
AYKY od transformátoru do rozváděče, konzola pod skříň rozváděče a samostatná skříň s rozváděčem RST. 
Uzemnění bude společné pro část vn a nn, ochrana proti korozi kovových nosných částí bude provedena 
žárovým zinkováním a vrchním nátěrem. Ke zvýšení bezpečnosti před dotykovým a krokovým napětím se 
kolem transformovny uloží pásek FeZn 30x4 o poloměru 1 m. Další pásky budou poloměr o 70 cm větší. 
Kružnice budou soustředné s hloubkou uložení 60 cm. Připojení transformovny na vedení vn bude 
venkovním vedením holými vodiči z předřazeného rohového sloupu č.9. 
 
SO 653 Přeložka kabelu 6 kV v km 0,042 - 0,140 polní cesty II 
Stavbou polní cesty (SO 108) a místní komunikace (SO 103) bude dotčen úsek kabelové trasy v km trati 
68,860 - 69,083. Pro uvolnění staveniště se provede stranová přeložka kabelu 6 kV tak, že se přeložená 
kabelová trasa zřídí mezi horní hranou zářezu žst. a navrženou polní cestou III. Pro stranovou přeložku se 
použije kabel typu 6 kV - AYKCY 3 x 50/16 mm2. Kabelové spojky jsou navrženy teplem smrštitelné typu 
RAYCHEM SMOE 62096. V terénu bude kabel uložen do betonových žlabů typu TK 1 s krytím výstražnou 
folií PVC červené barvy. Do stejného výkopu se přiloží ocelový zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Křížení 
kabelové trasy přeložky s místní komunikací (SO 103) bude vytvořeno zatažením kabelu do chráničky typu 
HDPE 160/137 mm, v křížení bude založena rezervní chránička. Ve výkopu se chráničky obetonují. V 
chráničkách bude vložen ocelový pozinkovaný drát minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro 
pozdější zatažení kabelu. Drát nebo lanko musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. 
Chráničky se utěsní proti vnikání vody a zeminy. Kabel 6 kV je jako silové zařízení drážní zabezpečovací 
techniky zařazeno do kategorie "určených technických zařízení (UTZ) ". Po dokončení přeložky kabelu 6 kV 
se provede mimořádná prohlídka a zkouška a provede se zápis v průkazu způsobilosti. Stávající kabel bude v 
přeloženém úseku demontován. 
 
SO 654 Přeložka kabelu 6 kV v km 1,230 - 1,886 
V úseku v km trati 68,035 - 68,640 bude kabel přeložen do nové trasy. Trasa od Ostrova n.O. bude dotčena v 
prostru stávajícího přechodu místní komunikace příchodu na nádraží. Místní komunikace bude zahloubena 
cca o 1,0 m v rámci mimoúrovňového křížení s přeloženou silnicí I/37. Kabel 6 kV se přeloží v délce cca 95 
m naspojkováním na stávající kabel ve volném terénu v poli a volným koncem připojením v přívodním poli 
rozvodny 6 kV. Trasa směrem Křižanov bude dotčena v délce cca 610 m mezi rozvodnou a traťovou 
transformovnou TS 179. Přeložka se provede z přívodního pole rozvodny 6 kV ve výpravní budově do místa, 
kde kabel nebude dotčen stavbou (km 1,884 silnice). Pro stranovou přeložku se použije kabel typu 6 kV - 
AYKCY 3 x 50/16 mm2. Kabelové spojky jsou navrženy teplem smrštitelné typu  RAYCHEM SMOE 
62096, rovněž tak teplem smrštitelné kabelové koncovky typu RAYCHEM EPKT 2044. V terénu bude kabel 
uložen do betonových žlabů typu TK 1 s krytím výstražnou folií PVC červené barvy. Do stejného výkopu 
prvního úseku, tj. začátek přeložky - rozvodna 6 kV se přiloží ocelový zemnící pásek FeZn 30x4 mm. 
Křížení kabelové trasy přeložky s místní komunikací (SO 104) a polní cestou IV (SO 109) budou vytvořena 
zatažením kabelu do chráničky typu HDPE 160/137 mm. V křížení bude založena rezervní chránička. Ve 
výkopu se chráničky obetonují. V chráničkách bude vložen ocelový pozinkovaný drát minimálního průměru 
3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu. Drát nebo lanko musí na obou koncích přesahoval 
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chráničku nejméně o 1 m, Chráničky se utěsní proti vnikání vody a zeminy. Kabel 6 kV je jako silové 
zařízení drážní zabezpečovací techniky zařazeno do kategorie "určených technický'ch zařízení (UTZ) ". Po 
dokončení přeložky kabelu 6 kV se provede mimořádná prohlídka a zkouška a provede se zápis v průkazu 
způsobilosti. O provedení mimořádné prohlídky a zkoušky se požádá správce vedení Správa elektrotechniky 
a energetiky SDC Jihlava. Stávající kabel bude v přeloženém úseku demontován. 
 
SO 655 Přeložka kabelu nn pro ŽST Sklené nad Oslavou  
Z rozváděče nn přeložené sloupové transformovny T1 se vyvedou nové 3 kabely stejného typu. Dva kabely 
typu AYKY 3 x 120 + 70 mm2 se však zavedou přímo do hlavního rozváděče RH v dopravní kanceláři. Pro 
napájení stávající kabelové skříně KS 2 u původní staniční budovy se použijí stávající přívodní kabely do 
hlavního rozváděče z této skříně. V prostoru žst. Sklené n. O. jsou vedeny kabely nn dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů (DOÚO). Hloubka uložení kabelů zůstane neporušena, protože v prostoru točny 
dojde pouze k sejmutí horní vrstvy asfaltu a položení vrstvy nové. Při křížení s navrženou místní komunikací 
(SO 103) budou kabely DOÚO typu AYKY 4 X 25 mm2 a AYKY 7x6 mm2  přeloženy do dělených 
chrániček typu KOPOHALF 160/138 mm, do výkopu se přiloží rezervní chránička typu HDPE 160/136 mm. 
Ve volném terénu budou kabely uloženy volně do pískového lože s krytím výstražnou folií PVC. Křížení 
kabelové trasy přeložky s komunikačním prostorem před staniční budovou bude vytvořeno zatažením kabelů  
do chrániček typu HDPE 160/136 mm. V křižovatce bude založena rezervní chránička. Ve výkopu se 
chráničky obetonují. Chráničky sde utěsní proti vnikání vody a zeminy. 
 
Vložení neutrálního pole do trakčního vedení jako část “SO 203 Most v km 1,678 přes silnici 1/37 a 
železniční trať” 
Pro výstavbu nového mostu a pro demontáž původního mostu je nutné vytvořit v trakčním vedení 25kV pod 
mostem uzemněný úsek bez napětí, který zajistí dodržení ČSN pro ochranu před nebezpečným dotykem ( 
ČSN EN 50110 - 1, ČSN EN 50110 - 1, TNŽ 343109, ČSN EN 50122 - 1, ČSN EN 50122-2). V TV pod 
původním mostem a nově plánovaným mostem bude vytvořen odpojený a uzemněný úsek v souladu s ČSN 
EN 50110-1 a TNŽ 343109. Konstrukčně to bude provedeno vložením sjízdných izolátorů do trolejového 
vedení koleje č. 1, 2, v km 68,320 a trvalým rozepnutím úsekových odpojovačů 401, 402, v km 68,110 pro 
rozepnutí stávajícího vzdušného dělení. Tím je vytvořen úsek bez napětí od km 68,110 do km 68,320 v délce 
210 m. Uzemněný úsek v trakčním vedení bude využit pro montáž nového silničního mostu i pro demontáž 
původního silničního mostu. Po ukončení montáží a demontáží musí být sjízdné izolátory vyjmuty z 
trolejového vedení koleje č. 1, 2. Kromě toho musí být namontován nový trolejový vodič kolejí č. 1,2, od km 
68,100 do km 69,000, tj. 1 850 m trolejového vodiče CU 100 mm2.  

Popis změny stavby: 
Změna stavby spočívá v prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 12. 2019.  Stavba v rozsahu 
níže uvedeného stavebního povolení není v takovém stavu, by bylo možné ji dokončit do termínu, 
který stanovilo stavební povolení DUCR-23635/16/Vs , tedy do 30. dubna 2018. 

Na uvedenou stavbu vydal Drážní úřad stavební povolení č.j.: DUCR-23635/16/Vs ze dne    18. 
4. 2016, které nabylo právní moci 24. 5. 2016. 

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím 
dokončením. 

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení změny 
stavby před jejím dokončením. Jelikož jsou Drážnímu úřadu dobře známy poměry staveniště 
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím 
dokončením a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního 
zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 
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Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy, nejpozději do 10 dnů  od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a 
užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické 
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou 
skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; 
k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první tohoto odstavce, se nepřihlíží. 

Do podkladů žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením lze nahlédnout 
u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 

 

 
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu a 
Obecního úřadu Sklené nad Oslavou. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. 
Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na desce Drážního úřadu. 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   

 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
podle §109 písm.a) – stavebník (doručení do vlastních rukou):  
Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56,  14000 Praha 4, posta@rsd.cz, IČ:65993390 
 
podle § 109 písm.b) - vlastníci stavby na níž má být provedena změna (doručení do vlastních rukou): 

1. České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.   
  

podle § 109 písm. c), d) - vlastníci dotčených pozemků a vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k 
dotčeným pozemkům nebo stavbě na něm (doručení veřejnou vyhláškou): 

1. Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou č.p. 85, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
2. Zdeněk Haller, Sklené nad Oslavou č.p.82, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
3. František Klusáček, Vondrákova 656/48, Bystrc, 635 00 Brno. 

  
 z p. Ing. Dana Komárková  

za ředitele územního odboru Olomouc 
 



 

5 / 5 

4. Milan Šustáček, Šibeník 374, Křižanov, 594 51 Křižanov. 
5. Ing. Miroslav Šustr, Javorová 1180/1, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
6. Anastázie Vondráčková, Sklené nad Oslavou č.p. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
7. Alena Vrtílková, Bohdalec č.p. 77, 592 55 Bobrová. 
8. RNDr. Josef Hedbávný, Sklené nad Oslavou č.p. 93, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
9. Pavel Dvořák, Sklené nad Oslavou č.p. 80, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
10. Naděžda  Dvořáková, Sklené nad Oslavou č.p. 80, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
11. Jiří Pavelka, Wolkerova 612, 582 22 Přibyslav. 
12. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Maravě, Školní 460, 592 31 Nové Město na 

Moravě. 
13. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11 602 00 Brno. 
14. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. 
15. RWE Distribuční služby, s.r.o, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. 
16. Rybářství Kolář, a.s., Dešná 19, 378 73 Dešná. 
17. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad 

Sázavou. 
18. ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha. 
19. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ,Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov.  
 

podle §109 písm. e), f) - vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci 
práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (doručení veřejnou vyhláškou): 
- pozemky v:  
k.ú. Sklené nad Oslavou,  obec Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Oslavou:  
st. 153, st. 175, st. 176, 141/11, 141/12, 141/13, 436/10, 436/11, 436/12, 436/13, 436/14, 436/15, 441/1, 
441/5, 443/1, 450/1, 450/3, 450/8, 450/11, 450/12, 451/4, 1108/1, 1143/1, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 
1143/7, 1143/8, 1143/9, 1146/1, 1146/3, 1146/4, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1148/4, 1149/1, 1155, 
1161/22, 1161/23, 1161/24, 1161/33, 1161/37, 1162/9, 1164/1, 1164/17, 1164/18, 1164/19, 1164/20, 1165/2, 
1165/3, 1165/5, 1165/8, 1165/10, 1165/11, 1165/13, 1165/14, 1165/15, 1165/16, 1165/19, 1165/22 a 
1165/23. 
 
Dotčené orgány: 

1. Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí. 
 Odbor výstavby a regionálního rozvoje 
 Odbor životního prostředí 

2. Obecní úřad Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou č.p. 85, 591 01 Sklené nad Oslavou. 
3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava. 
4. Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. 
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad 

Sázavou, Tyršova 3,  591 01 Žďár nad Sázavou. 
6. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár 

nad Sázavou. 
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