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

Sp. Zn.: MO-SDO0279/19-2/Vb V Olomouci dne 12. července 2019 
Č. j.: DUCR-36453/19/Vb Telefon: +420 972 741 315 (linka 333) 
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing. E-mail: vlachova@ducr.cz 
 

O Z N Á M E N Í  Z A H Á J E N Í  S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í  
V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

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 27. června 2019 žádost 
stavebníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město, IČ:70994234 o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: 

      
“Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“ 

v rozsahu: 
                          D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
                          D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 02-28-01.1   Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ 
PS 02-28-01.2   Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností 
PS 02-28-01.3   Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ 
                          D.2  Železniční sdělovací zařízení 
                          D.2.1 Místní kabelizace 
PS 02-14-01      Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace 
                          D.2.2 Rozhlasové zařízení 
PS 02-14-06      Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení 
                          D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 02-14-03      Žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení 
                          D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 02-14-04      Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS 
PS 02-14-05      Žst. Sklené nad Oslavou, EZS 
                          D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel      
PS 02-14-02      Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace 
                          D.2.7 Informační systém pro cestující 
PS 02-14-07      Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení 
PS 02-14-08      Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém 
                          D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 
PS 02-14-09      Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ 
PS 90-14-01      Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení 
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                         D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
                         D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 
PS 02-05-01    Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED 
Havlíčkův Brod 
PS 90-05-01     Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení 
                         D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 02-13-01     Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 
PS 02-13-02     Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 
PS 02-07-01     Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselagregátu 
                         D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení 
zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS) 
PS 02-08-01     Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 
                         D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 
PS 02-07-02     Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn 
                         D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 
PS 02-13-03     Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ 
 
                         E.1 Inženýrské objekty 
                         E.1.1 Železniční svršek a spodek 
SO 02-16-01    Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek 
SO 02-17-01    Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek  
SO 90-17-01    Žst. Sklené nad Oslavou, výstroj trati 
                         E.1.2 Nástupiště 
SO 02-16-02    Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště 
                         E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
SO 02-19-01    Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596 
SO 02-19-02    Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154 
                         E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
SO 02-27-01    Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace     * 
                         E.1.8 Pozemní komunikace 
SO 02-18-01    Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy 
                         E.1.9 Kabelovody, kolektory 
SO 02-15-05    Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod      
                          
                         E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 
                         E.2.1 Pozemní objekty budov 
SO 02-15-01    Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB 
SO 02-15-01    Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení 
SO 02-15-01    Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vytápění 
SO 02-15-01    Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení 
SO 02-15-01    Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé 
rozvody 
SO 02-15-02    Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 
SO 02-15-02    Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení 
SO 02-15-02    Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně - konstrukční část  
SO 02-15-02    Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vytápění 
SO 02-15-02    Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení 
SO 02-15-02  Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní 
silnoproudé rozvody  
SO 02-15-02    Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV – Hromosvod 
                         E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
SO 02-15-03    Žst. Sklené nad Oslavou, zastřešení výstupu z podchodu 
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                         E.2.4 Orientační systém 
SO 02-15-04    Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém 
                         E.2.5 Demolice 
SO 90-38-01      Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba     * 
 
                         E.3 Trakční a energetické zařízení 
                         E.3.1 Trakční vedení 
SO 02-01-01    Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení 
SO 02-01-03    Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV 
SO 02-01-04    Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV 
SO 02-01-05    Žst. Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 
SO 02-01-06    Žst. Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry 
                         E.3.6 Ohřev výměn (elektrický – EOV, plynový – POV) 
SO 02-06-01    Žst. Sklené nad Oslavou, EOV 
SO 02-06-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, EOV - kabelové lávky v km 69,154 
                         E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 02-04-01    Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV 
SO 02-06-02    Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť 
SO 02-06-03    Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 
SO 02-06-04    Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů 
SO 02-06-05    Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn 
SO 02-06-06    Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO 
SO 02-12-01    Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn 
SO 02-12-02    Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ 
SO 02-12-03    Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOV 
                         E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 02-01-02    Žst. Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí 
                         E.3.8 Vnější uzemnění 
SO 02-06-07    Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV 
SO 02-06-08    Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 
SO 02-06-09    Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV 
SO 02-06-10    Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 
                         E.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
SO 02-10-02    Žst.  Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců    * 
                         E.3.10 Přeložky a úpravy sdělovacích vedení 
SO 02-10-01    Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
SO 02-10-01.1 Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC - kabelové lávky v km 69,154 
 
* objekty nevyžadují stavební povolení  
 
Umístění stavby: 
Na pozemcích: 
v k.ú. Sklené nad Oslavou, obec Sklené nad Oslavou 
p.č. 1143/3, 1144/1, 1144/2, 1143/1, 1143/10 (ostatní plocha – dráha) st.153 (zastavěná plocha a 
nádvoří) 381/4, 460/1 (orná půda) 399 (trvalý travní porost) 1143/2, 1147/1, 1147/4, 1148/3 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace)  
v k.ú. Radenice, obec Radenice 
p.č. 716/1 (ostatní plocha – dráha) 
 vše okres Žďár nad Sázavou. 
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Popis stavby: 
Předmětná stavba je umístěna na dvojkolejné elektrifikované celostátní trati odb. Brno-Židenice 

– Havlíčkův Brod v železniční stanici Sklené nad Oslavou v žkm 67,835 – 69,716, která je zařazena do 
transevropského železničního systému TEN-T. Předmětem řešení bude rekonstrukce železničního 
svršku a spodku, nástupišť, umělých staveb (mostů), trakčního vedení, rozvodů vn, nn a osvětlení, 
pozemních objektů a ostatních inženýrských objektů. Dále bude řešeno zabezpečovací a sdělovací 
zařízení, bude rekonstruována silnoproudá technologie včetně dispečerské řídící techniky (DŘT). 
Současná maximální rychlost v hlavních kolejí je 100 km/h. Po rekonstrukci bude rychlost zvýšená 
v rozmezí od 120 km/h až do 140 km/h. 

Cílem stavby bude zvýšení rychlosti a tím dojde ke zkrácení jízdní doby, zlepšení komfortu 
cestujících a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení a 
odstranění nevyhovujícího stavu zařízení železniční dopravní cesty. Dále bude zajištěna třída 
zatížitelnosti D4 a dosaženo průjezdného profilu Z-GC.  

Železniční svršek a spodek 

V rámci rekonstrukce železničního svršku budou rekonstruovány výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 
13, 14, 15 a 16. Výhybka č. 8 bude vyjmuta bez náhrady – manipulační kolej č. 6 bude nově zaústěna 
pouze do brodského zhlaví. Železniční svršek bude rekonstruován v koleji č. 1, 2, 3, 4 a v nezbytné 
nutné míře v manipulační koleji č.6.  

V rámci železničního spodku bude provedena rekonstrukce v koleji č. 1, 2, 3, 4, dále v prostoru obou 
zhlaví a v nezbytně nutné míře v manipulační koleji č.6. Železniční spodek bude odvodněný soustavou 
trativodů a svodných potrubí, které budou napojeny na stávající kanalizaci nebo do příkopů. 
V návaznosti na nově navržené kolejové řešení bude navržená výstroj trati. 

Nástupiště 

V žst. Sklené nad Oslavou jsou navržena dvě ostrovní nástupiště délky 140m. Výška nástupní hrany je 
navržena 550mm nad temenem kolejnice. Bezbariérový mimoúrovňový přístup na nástupiště je navržen 
podchodem a rampami. Nástupiště budou vybavena novým mobiliářem. Na nástupištích bude 
vybudováno nové zastřešení výstupů z podchodu.  

Mosty, propustky, zdi 

Podchod bude v žkm 68,596 situován v ose stávajícího podchodu a dispozičně navržen dle nového 
návrhu kolejiště a ostrovních nástupišť. Nový podchod bude zabezpečovat bezbariérový přístup na nová 
ostrovní nástupiště schodišti a přístupovými chodníky.Most v km 69,154 bude nahrazen novým mostem, 
železobetonovým polorámem. 

Potrubní vedení 

Řeší rekonstrukci stávající dešťové kanalizace pod navrhovanou stavbou. Trasa je totožná se stávajícím 
stavem. Jsou navrženy 4 stoky, revizní šachty na stokách budou z železobetonových prefabrikátů se 
vstupem zajištěným litinovým poklopem. 

Pozemní komunikace 

Zpevněná plocha v prostoru stanice bude upravena do původního rozsahu a bude navázána na rampu do 
podchodu. Na straně přilehlé ke kolejišti bude osazeno zábradlí. 

Kabelovody 

Trasa a kapacita kabelovodu vyplývá z potřeb nově umísťovaných technologických zařízení ve stanici. 
Pro potřebu vyvedení kabelů na nástupiště a napříč kolejištěm je navržen příčný přechod kabelovodu 
pod kolejištěm v km 68,659.  

Pozemní stavební objekty 

Ve výpravní budově budou provedeny stavební úpravy v dopravní kanceláři v souvislosti se zřízením 
nového řídícího pracoviště. Ve 2. NP budou provedeny stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí 
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stávajícího zabezpečovacího zařízení a doplněním sdělovacího zařízení ve sdělovací místnosti. V 1. PP 
budou provedeny stavební úpravy nutné v souvislosti s rekonstrukcí přívodních kabelů a osazením 
nových kabelových stojanů. Bude zřízená provizorní dopravní kancelář.  

Trakční a energetická zařízení 

Je navržena kompletní rekonstrukce trolejového drátu a nosných lan v celé železniční stanici. Bude 
navržena kompletní nová stavební část trakčního vedení nad nově překonfigurovanými kolejemi. 
V novém stavu na výhybkách bude umístěné nové EOV, napojeno do nejbližší nové rozvodny, napájena 
z trakčního vedení. V rámci této stavby se vybuduje nová vnitřní trafostanice 22/0,4kV, která nahradí 
sloupkovou trafostanici. Stávající sloupková trafostanice bude demontována. Součástí trafostanice je 
nová rozvodna nn pro silnoproudou technologii. V novém objektu trafostanice 22/0,4 kV bude osazena 
samostatná trafostanice 25/0,4 kV, která bude napájet nově budované staniční zabezpečovací zařízení 
(SZZ) ve stavědlové ústředně výpravní budovy a technologii traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) 
v reléovém domku.  
Osvětlení nástupišť- stávající bude demontováno a bude vybudováno nové, ovládání bude místně nebo 
dálkově. Venkovní osvětlení stanice – stávající osvětlovací stožáry budou demontovány a nahrazeny 
novými.  
DOÚO- kabely budou nově položeny na obě zhlaví, ovládací panel bude umístěn do nové rozvodny nn.  
 
Železniční zabezpečovací zařízení 

Bude vybudováno nové SZZ 3. kategorie v provedení elektronického stavědla s možností výhledového 
dálkového ovládání z CDP Přerov, které bude úsekově ovládáno z JOP v DK žst. Křižanov a bude 
vybaveno nezálohovaným JOP v DK žst. Sklené nad Oslavou, doplněným pro možnost nouzového 
ovládání SZZ. Venkovní prvky SZZ a kabelizace budou provedeny nově, podle navrženého kolejového 
řešení, požadavků dopravní technologie a umístění trakčního dělení. Nová technologie SZZ bude 
umístěna ve výpravní budově, místnosti napájení budou vybaveny klimatizací a ASHS. Technologie 
SZZ bude napájena z hlavní přípojky – veřejného rozvodu vn 22 kV a z nově vybudované trafostanice . 
Ve stanici bude po celou dobu výstavby nasazeno provizorní SZZ, jehož vnitřní výstroj bude umístěna 
v mobilním kontejneru. 

Železniční sdělovací zařízení 

Místní kabelizace řeší nové připojení venkovních telefonních objektů u vjezdových návěstidel, 
pomocných stavědel, elektromagnetických zámků a venkovních telefonních objektů u přejezdu  
v obvodu stanice. Místní kabely budou položeny do hlavní kabelové trasy s kabely sdělovacími 
traťovými a zabezpečovacími. Je navržen systém EZS pro ochranu technologických zařízení – 
technologických místností. Bude vybudována nová rozhlasová ústředna, která umožní dálkové ovládání. 
Dále bude navrženo nové informační zařízení, ovládáno dálkově z žst. Křižanov. Je také navržen nový 
kamerový systém, budou instalovány nové pevné barevné kamery do podchodu a na nástupiště. Systém 
bude zapojen do dálkové diagnostiky DDTS. 

DŘT 

Doplnění DŘT a řídícího systému na ED Havlíčkův Brod zahrnuje: 
-realizaci ústředního dálkového řízení s telemechanizačním zařízením a s přenosy dat 
-integraci ústředního dálkového řízení do stávajícího systému dispečerského řízení na elelktrodispečinku 
Havlíčkův Brod 
-úpravu, rozšíření a parametrizace aplikačního programového vybavení a databáze globální vizualizace 
-ošetření přechodových stavů při postupné rekonstrukci stavby v systému dispečerského řízení na ED  
Havlíčkův Brod 
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        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 stavební řízení. 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 stavebního řízení. Jelikož jsou 
mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od 
ohledání na místě i ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy nejpozději d o  1 0  d n ů  o d e  d n e  d o r u č e n í  t o h o t o  o z n á m e n í . 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavby nebo požadavků 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve 
stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 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, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Sdělujeme, že Drážní úřad nashromáždil podklady, které jsou podle jeho názoru dostatečné pro 
vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo 
se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu a seznámit 
se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou účastníci řízení ve lhůtě od 
12. srpna do 16. srpna 2019. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. Současně se účastníci 
řízení upozorňují, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou 
účastníci řízení uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 
odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohli po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit 
další nové námitky či připomínky. 

          Nahlédnout do spisu, seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim 
mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Drážního úřadu, územní odbor Olomouc, 
sekce stavební - na výše uvedené adrese. Termín nahlédnutí do spisu se doporučuje předem domluvit 
s oprávněnou osobou, nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při 
ústním jednání písemnou plnou moc. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního 
řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení 
doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; 
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) 
stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika obcí se v řízení s velkým počtem 
účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle 
§ 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 
písm. a) až d) stavebního zákona. 
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Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona  
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník: 
1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
 
Podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby na níž má být provedena změna není-li 
stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být 
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na 
kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: 
2. České dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
3. Obec Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85 
4. Obec Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou 
5. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
7. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 16, 586 01 Jihlava 
8. Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
9. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
10. ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 
11. E-ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
12. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská č.p.l 133, 

591 01 Žďár nad Sázavou  
13. GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno 
14. Hedbávná Marie, 591 01 Sklené nad Oslavou 28 
15. Jeřábek Zbyněk, 591 01 Sklené nad Oslavou 78 
16. ZEMAS AG a.s., 594 01 Martinice 87  

Podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten 
kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li toto 
právo prováděním stavby přímo dotčeno: 

Na pozemcích v katastrálních územích v okrese Žďár nad Sázavou: 
k.ú. Radnice, obec Radenice: 
243, 258/5, 702, 716/2, 717 
 
k.ú. Sklené nad Oslavou, obec Sklené nad Oslavou 
141/11, 141/12, 141/13, 381/2, 441/5, 443/1, 450/3, 450/6, 450/10, 462, 464, 465/1, 465/2, 466/2, 492/1, 
492/2, 499/1, 1108/1, 1117/1, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1146/1, 1146/2, 1146/3, 
1146/4, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1148/4, 1149/1, 1155, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1162/8, 
1164/1, 1164/20, 1165/1, 1165/17,  1165/24 

  
 Ing. Wagnerová Jarmila  

ředitelka územního odboru Olomouc      

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.  
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Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 
 Na úředních deskách 
Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
Obecní úřad Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85 
Obecní úřad Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
 
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   

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové 
Město  

 České dráhy a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 
 Obec Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85 
 Obec Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 16, 586 01 Jihlava 
 Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
 CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 
 E-ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská č.p.l 

133, 591 01 Žďár nad Sázavou  
 GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno 
 Hedbávná Marie, 591 01 Sklené nad Oslavou 28 
 Jeřábek Zbyněk, 591 01 Sklené nad Oslavou 78 
 ZEMAS AG a.s., 594 01 Martinice 87  

 
 Ostatní účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou 

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na   
elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 

http://www.ducr.cz/
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Zveřejnění na úředních deskách Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké 
Meziříčí, Obecní úřad Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85, Obecní úřad 
Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

 

Dotčené orgány: 
 Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkovoa 57, 587 33 Jihlava 
 Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
 Obecní úřad Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85 
 Obecní úřad Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou  
 Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 Krajská hygienická stanice kraje vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 
 Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních celků, Tychonova 1, 

160 01 Praha 6  
 Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 69, 

591 20 Žďár nad Sázavou 

 
Na vědomí: 

 NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 448/1/44, 586 01 Jihlava 
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