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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
Sekce stavební , územní odbor Olomouc
Sp. zn.: MO-SDO0047/19/Sj
Č. j.: DUCR-33380/19/Sj
Oprávněná úřední osoba: JUDr. Jitka Skopalová

V Olomouci dne 1.7.2019
Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)
E-mail:
skopalova@ducr.cz

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1
zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro stavbu dráhy:

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
v rozsahu:

PS 01-28-01
PS 03-28-01
PS 05-28-01
PS 07-28-01
PS 09-28-01
PS 02-28-01
PS 04-28-01
PS 06-28-01
PS 08-28-01
PS 90-28-01
PS 90-28-02
PS 01-14-01
PS 03-14-01
PS 05-14-01
PS 07-14-01

TECHNOLOGICKÁ ČÁST
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
Žst. Olomouc, úvazka TZZ
Žst. Bohuňovice, SZZ
Žst. Šternberk, SZZ
Žst. Újezd u Uničova, SZZ
Žst. Uničov, SZZ
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
Olomouc - Bohuňovice, TZZ
Bohuňovice - Šternberk, TZZ
Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
Újezd u Uničova - Uničov, TZZ
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
Olomouc - Uničov, DOZ
Olomouc - Uničov, ERTMS / ETCS
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Místní kabelizace
Žst. Olomouc, TMP, místní kabelizace
Žst. Bohuňovice, místní kabelizace
Žst. Šternberk, místní kabelizace
Žst. Újezd u Uničova, místní kabelizace
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PS 09-14-01
PS 03-14-05
PS 05-14-08
PS 07-14-05
PS 09-14-08
PS 90-14-04
PS 01-14-02
PS 03-14-02
PS 05-14-02
PS 05-14-05
PS 07-14-02
PS 09-14-02
PS 09-14-05
PS 01-14-03
PS 01-14-04
PS 03-14-04
PS 05-14-04
PS 05-14-06
PS 05-14-07
PS 07-14-04
PS 08-14-01
PS 09-14-04
PS 09-14-06
PS 09-14-07
PS 90-14-01
PS 90-14-02
PS 90-21-01
PS 01-14-05
PS 03-14-06
PS 03-14-07
PS 05-14-09
PS 05-14-10
PS 05-14-11
PS 07-14-06
PS 07-14-07
PS 09-14-09
PS 09-14-10
PS 09-14-11
PS 90-14-05
PS 90-14-05.1
PS 90-14-06
PS 90-14-07
PS 90-14-08
PS 90-14-03
PS 90-14-09
PS 90-14-10
PS 90-05-01
PS 01-05-01

Žst. Uničov, místní kabelizace
Rozhlasové zařízení
Žst. Bohuňovice, rozhlas pro cestující
Žst. Šternberk, rozhlas pro cestující
Žst. Újezd u Uničova, rozhlas pro cestující
Žst. Uničov, rozhlas pro cestující
Olomouc - Uničov, zastávky, rozhlas pro cestující
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
Žst. Olomouc, TMP, vnitřní sdělovací zařízení
Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací zařízení
Žst. Šternberk, vnitřní sdělovací zařízení
Žst. Šternberk, TNS, vnitřní sdělovací zařízení
Žst. Újezd u Uničova, vnitřní sdělovací zařízení
Žst. Uničov, vnitřní sdělovací zařízení
Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací zařízení
Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
Žst. Olomouc, TMP, EZS
Žst. Olomouc, TMP, EPS
Žst. Bohuňovice, EZS
Žst. Šternberk, EZS
Žst. Šternberk, TNS, EZS
Žst. Šternberk, TNS, EPS
Žst. Újezd u Uničova, EZS
Zast. Unex Uničov, trafostanice, EZS
Žst. Uničov, EZS
Žst. Uničov, TNS, EZS
Žst. Uničov, TNS, EPS
Olomouc - Uničov, TK
Olomouc - Uničov, DOK
Olomouc - Uničov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC
Informační systém pro cestující
Žst. Olomouc, TMP, kamerový systém
Žst. Bohuňovice, informační systém
Žst. Bohuňovice, kamerový systém
Žst. Šternberk, informační systém
Žst. Šternberk, kamerový systém
Žst. Šternberk, TNS, kamerový systém
Žst. Újezd u Uničova, kamerový systém
Žst. Újezd u Uničova, informační systém
Žst. Uničov, informační systém
Žst. Uničov, kamerový systém
Žst. Uničov, TNS, kamerový systém
Olomouc - Uničov, zastávky, informační systém
Olomouc - Uničov, zastávky a přejezdy, kamerový systém
Traťové rádiové spojení
Olomouc - Uničov, úprava TRS
Olomouc - Uničov, úprava MRS
Olomouc - Uničov, GSM-R
Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení)
Olomouc - Uničov, přenosové zařízení
Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
Dispečerská řídící technika (DŘT)
Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení
TMP Olomouc - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
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PS 01-05-03
PS 03-05-01
PS 05-05-01
PS 05-05-02
PS 07-05-01
PS 08-05-01
PS 09-05-01
PS 09-05-02
PS 09-05-03
PS 90-05-03
PS 01-09-01
PS 01-09-02
PS 01-09-03
PS 05-09-01
PS 05-09-02
PS 05-09-03
PS 09-09-01
PS 09-09-02
PS 09-09-03
PS 03-13-01
PS 05-13-01
PS 07-13-01
PS 08-13-01
PS 09-13-01
PS 02-08-01
PS 02-08-02
PS 03-08-01
PS 01-07-01
PS 03-07-01
PS 05-07-01
PS 05-07-02
PS 07-07-01
PS 08-07-01
PS 09-07-01
PS 09-07-02
PS 90-28-03

SO 02-17-01
SO 03-17-01
SO 04-17-01
SO 05-17-01
SO 06-17-01
SO 07-17-01
SO 08-17-01
SO 09-17-01
SO 90-17-01
SO 02-16-01
SO 03-16-01

Žst. Olomouc, zařízení DŘT
Žst. Bohuňovice, zařízení DŘT
TNS Šternberk - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
Žst. Šternberk, zařízení DŘT
Žst. Újezd u Uničova, zařízení DŘT
Zast.Uničov, zařízení DŘT
TNS Uničov - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
Žst. Uničov, zařízení DŘT
Žst. Úničov, EPZ - zařízení DŘT
ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému
Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
TMP Olomouc, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
TMP Olomouc, technologie – stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů
TMP Olomouc, technologie - vlastní spotřeba
TNS Šternberk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
TNS Šternberk, technologie – stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů
TNS Šternberk, technologie - vlastní spotřeba
TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů
TNS Uničov, technologie- stejnosměrná část 3kV – DC včetně trakčních usměrňovačů
TNS Uničov, technologie - vlastní spotřeba
Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4kV
Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4kV
Žst. Újezd u Uničova, trafostanice 22/0,4kV
Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4kV
Žst. Uničov, trafostanice 22/0,4kV
Olomouc - Bohuňovice, nová TTS 372A v km 103,868
Olomouc - Bohuňovice, úprava TTS 373
Žst. Bohuňovice, úprava STS 375
Provozní rozvod silnoproudu
Žst. Olomouc, úprava rozvodny nn TS3
Žst. Bohuňovice, rozvodna nn
Žst. Šternberk, rozvodna nn
Žst. Šternberk, rozvodna nn ve VB
Žst. Újezd u Uničova, rozvodna nn
Zast. Uničov, rozvodna nn
Žst. Uničov, rozvodna nn
Žst. Uničov, rozvodna EPZ
OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Olomouc - Uničov, AVV
STAVEBNÍ ČÁST
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
Železniční svršek a spodek
Železniční svršek
Olomouc - Bohuňovice, železniční svršek
Žst. Bohuňovice, železniční svršek
Bohuňovice - Šternberk, železniční svršek
Žst. Šternberk, železniční svršek
Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek
Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek
Újezd u Uničova - Uničov, železniční svršek
Žst. Uničov, železniční svršek
Olomouc - Uničov, výstroj trati
Železniční spodek
Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek
Žst. Bohuňovice, železniční spodek
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SO 04-16-01
SO 05-16-01
SO 06-16-01
SO 06-16-01
SO 06-16-01
SO 06-16-01
SO 07-16-01
SO 08-16-01
SO 09-16-01
SO 02-16-02
SO 03-16-02
SO 04-16-02
SO 05-16-02
SO 06-16-02
SO 06-16-03
SO 07-16-02
SO 08-16-02
SO 09-16-02
SO 02-17-02
SO 02-17-03
SO 02-17-04
SO 02-17-05
SO 02-17-06
SO 02-17-07
SO 04-17-02
SO 05-17-02
SO 05-17-03
SO 06-17-02
SO 06-17-03
SO 06-17-04
SO 06-17-05
SO 07-17-02
SO 08-17-03
SO 08-17-04
SO 08-17-05
SO 08-17-06
SO 02-19-01
SO 02-19-02
SO 02-19-04
SO 02-19-05
SO 02-19-06
SO 02-19-08
SO 02-19-09
SO 02-19-10
SO 03-19-01
SO 04-19-01
SO 04-19-02
SO 04-19-03
SO 04-19-04
SO 04-19-05
SO 04-19-06
SO 04-19-07
SO 04-19-08

Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek
Žst. Šternberk, železniční spodek
Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek
1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek
2 Šternberk - Újezd u Uničova, zajištění skalního zářezu
3 Šternberk - Újezd u Uničova, úprava oplocení p.č. 2999/1 a 2990
Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek
Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek
Žst. Uničov, železniční spodek
Nástupiště
Zast. Hlušovice, nástupiště
Žst. Bohuňovice, nástupiště
Zast. Štarnov, nástupiště
Žst. Šternberk, nástupiště
Zast. Babice u Šternberka, nástupiště
Zast. Mladějovice, nástupiště
Žst. Újezd u Uničova, nástupiště
Zast. Uničov, nástupiště
Žst. Uničov, nástupiště
Železniční přejezdy
Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4199 v ev. km 102,539
Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4200 v ev. km 102,828
Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4201 v ev. km 103,854
Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4202 v ev. km 104,324
Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4203 v ev. km 108,462
Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4204 v ev. km 109,085
Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886
Žst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490
Žst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 v ev. km 2,362
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 v ev. km 3,244
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 v ev. km 5,842
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 v ev. km 8,650
Žst. Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852
Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760
Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791
Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187
Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675
Mosty, propustky a zdi
Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811
Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318
Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262
Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462
Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400
Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512
Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591
Olomouc - Bohuňovice, žel. most v event. km 108,951
Žst. Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 109,718
Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 110,133
Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 110,973
Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,696
Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923
Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 112,274
Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538
Bohuňovice – Šternberk, sil. nadjezd v ž.ev.km 113,490 – protidotyková zábrana
Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249
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SO 05-19-01
SO 05-19-02
SO 04-19-07
SO 05-19-03
SO 06-19-02
SO 06-19-04
SO 06-19-05
SO 06-19-06
SO 06-19-08
SO 06-19-09
SO 06-19-10
SO 06-19-11
SO 06-19-12
SO 06-19-13
SO 06-19-14
SO 06-19-15
SO 06-19-16
SO 06-19-17
SO 06-19-18
SO 06-19-20
SO 06-19-21
SO 06-19-22
SO 06-19-23
SO 06-19-26
SO 06-19-27
SO 06-19-28
SO 07-19-01
SO 08-19-01
SO 08-19-04
SO 08-19-06
SO 08-19-07
SO 08-19-08
SO 08-19-09
SO 09-19-01
SO 90-19-01
SO 01-18-01
SO 03-18-01
SO 05-18-01
SO 09-18-01
SO 03-15-06
SO 05-15-07
SO 07-15-05
SO 09-15-11
SO 01-15-02
SO 03-15-01
SO 03-15-01
SO 03-15-02
SO 03-34-01
SO 05-15-01
SO 05-15-01
SO 05-15-02
SO 05-34-02

Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163
Žst. Šternberk, kabelová lávka v km 116,163
Šternberk – Újezd u Uničova, sil. nadjezd v ž.ev.km 0,794 – protidotyková zábrana
Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,899
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 4,066
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,833
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,546
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
Žst. Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 10,132
Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 11,664
Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352
Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 13,823
Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,101
Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,203
Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,392
Žst. Uničov, žel. propustek v ev. km 15,358
Olomouc – Uničov, demolice evidovaných nefunkčních objektů
Pozemní komunikace
Žst. Olomouc, pozemní komunikace
Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace
Žst. Šternberk, pozemní komunikace
Žst. Uničov, pozemní komunikace
Kabelovody, kolektory
Žst. Bohuňovice, kabelovod
Žst. Šternberk, kabelovod
Žst. Újezd u Uničova, kabelovod
Žst. Uničov, kabelovod
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)
Žst. Olomouc, stavební úpravy TS3
Žst. Bohuňovice, stavební úpravy výpravní budovy
1 Žst. Bohuňovice, stavební úpravy výpravní budovy
Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4 kV
Žst. Bohuňovice, oplocení
Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy
1 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy
Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4 kV
Žst. Šternberk, oplocení MALITAS s.r.o.
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SO 07-15-01
SO 08-15-01
SO 09-15-01
SO 09-15-02
SO 09-15-03
SO 09-34-02
SO 02-15-02
SO 03-15-03
SO 04-15-02
SO 05-15-03
SO 06-15-03
SO 06-15-04
SO 07-15-02
SO 07-15-03
SO 08-15-02
SO 09-15-04
SO 02-15-03
SO 03-15-04
SO 04-15-03
SO 05-15-04
SO 06-15-05
SO 06-15-06
SO 07-15-04
SO 08-15-03
SO 09-15-05
SO 01-01-01
SO 01-01-03
SO 01-01-04
SO 02-01-01
SO 02-01-03
SO 03-01-01
SO 03-01-03
SO 04-01-01
SO 04-01-03
SO 05-01-01
SO 05-01-03
SO 05-01-04
SO 05-01-05
SO 06-01-01
SO 07-01-01
SO 07-01-03
SO 08-01-01
SO 08-01-03
SO 09-01-01
SO 09-01-03
SO 09-01-04
SO 09-01-05
SO 01-15-01
SO 01-34-01
SO 05-15-06
SO 05-34-01

Žst. Újezd u Uničova, technologická budova
Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4 kV
Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy
Žst. Uničov, technologická budova
Žst. Uničov, rozvodna EPZ
Žst. Uničov, oplocení Carman a.s.
Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti
Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti
Zast. Štarnov, přístřešek na nástupišti
Žst. Šternberk, přístřešky na nástupištích
Zast. Babice u Šternberka, přístřešek na nástupišti
Zast. Mladějovice, přístřešek na nástupišti
Žst. Újezd u Uničova, přístřešky na nástupištích
Žst. Újezd u Uničova, přístřešek na kola
Zast. Uničov, přístřešek na nástupišti
Žst. Uničov, přístřešky na nástupištích
Orientační systém
Zast. Hlušovice, orientační systém
Žst. Bohuňovice, orientační systém
Zast. Štarnov, orientační systém
Žst. Šternberk, orientační systém
Zast. Babice u Šternberka, orientační systém
Zast. Mladějovice, orientační systém
Žst. Újezd u Uničova, orientační systém
Zast. Uničov, orientační systém
Žst. Uničov, orientační systém
TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
Trakční vedení
Žst. Olomouc, úprava trakčního vedení
TNS Olomouc, napájecí vedení 3kV
TNS Olomouc, zpětné vedení 3kV
Olomouc - Bohuňovice, trakční vedení
Olomouc - Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP
Žst. Bohuňovice, trakční vedení
Žst. Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP
Bohuňovice - Šternberk, trakční vedení
Bohuňovice - Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP
Žst. Šternberk, trakční vedení
TNS Šternberk, napájecí vedení 3kV
TNS Šternberk, zpětné vedení 3kV
Žst. Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP
Šternberk - Újezd u Uničova, trakční vedení
Žst. Újezd u Uničova, trakční vedení
Žst. Újezd u Uničova, zavěšení kabelu 22kV na TP
Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení
Újezd u Uničova - Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP
Žst. Uničov, trakční vedení
TNS Uničov, napájecí vedení 3kV
TNS Uničov, zpětné vedení 3kV
Žst. Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP
Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
Žst. Olomouc, TMP
Žst. Olomouc, TMP, oplocení
Žst. Šternberk, TNS
Žst. Šternberk, TNS, oplocení
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SO 09-15-10
SO 09-34-01
SO 03-06-01
SO 05-06-01
SO 07-06-01
SO 08-06-01
SO 09-06-01
SO 09-06-02
SO 01-06-01
SO 01-06-03
SO 01-06-04
SO 01-06-05
SO 01-04-01
SO 02-06-01
SO 02-06-02
SO 02-06-03
SO 02-06-04
SO 02-06-05
SO 02-06-06
SO 02-06-07
SO 02-06-09
SO 02-04-01
SO 02-12-01
SO 03-06-02
SO 03-06-03
SO 03-06-04
SO 03-06-05
SO 03-06-06
SO 03-06-07
SO 04-06-01
SO 04-06-02
SO 04-06-03
SO 04-12-01
SO 05-06-02
SO 05-06-03
SO 05-06-04
SO 05-06-05
SO 05-06-06
SO 05-06-07
SO 05-06-08
SO 05-06-09
SO 05-12-01
SO 06-06-01
SO 06-06-02
SO 06-06-03
SO 06-06-04
SO 06-06-06
SO 06-06-07
SO 06-06-08
SO 06-06-09
SO 06-06-10
SO 07-06-02
SO 07-06-03

Žst. Uničov, TNS
Žst. Uničov, TNS, oplocení
Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
Žst. Bohuňovice, EOV
Žst. Šternberk, EOV
Žst. Újezd u Uničova, EOV
Zast. Uničov, EOV
Žst. Uničov, EOV
Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ
Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn
Žst. Olomouc, DOÚO
Žst. Olomouc, TMP - indikátor stáhněte sběrač
Žst. Olomouc, TMP - venkovní osvětlení areálu
Žst. Olomouc, přeložky kabelu vn 6 kV
Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4199 v ev. km 102,539 -napájení
Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4200 v ev. km 102,828 -napájení
Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4201 v ev. km 103,854 -napájení
Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4202 v ev. km 104,324 -napájení
Zast. Hlušovice, úprava přípojky nn
Zast. Hlušovice, osvětlení nástupiště
Zast. Hlušovice, úprava rozvodů nn
Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4203 v ev. km 108,462 -napájení
Olomouc - Bohuňovice, přeložky kabelu vn 6 kV
Olomouc - Bohuňovice, závěsný kabel vn 22 kV
Žst. Bohuňovice, rekonstrukce osvětlení nástupišť
Žst. Bohuňovice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
Žst. Bohuňovice, rekonstrukce kabelových rozvodů
Žst. Bohuňovice, přeložky silnoproudých rozvodů nn
Žst. Bohuňovice, úprava přípojky nn
Žst. Bohuňovice, DOÚO
Zast. Štarnov, úprava přípojky nn
Zast. Štarnov, osvětlení nástupiště
Zast. Štarnov, úprava rozvodů nn
Bohuňovice - Šternberk, závěsný kabel vn 22 kV
Žst. Šternberk, DOÚO
Žst. Šternberk, rekonstrukce osvětlení nástupišť
Žst. Šternberk, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
Žst. Šternberk, rekonstrukce kabelových rozvodů
Žst. Šternberk, přeložky silnoproudých rozvodů nn
Žst. Šternberk, úprava přípojky nn
Žst. Šternberk, TNS - venkovní osvětlení areálu
Žst. Šternberk, TNS - indikátor stáhněte sběrač
Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Šternberk (dvojitá)
Šternberk – Újezd u Uničova, železniční přejezd P4212 v ev. km 2,362 – napájení
Zast. Babice u Šternberka, úprava přípojky nn
Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště
Zast. Babice u Šternberka, úprava rozvodů nn
Šternberk – Újezd u Uničova, železniční přejezd P4213 v ev. km 3.244 – napájení
Šternberk – Újezd u Uničova, železniční přejezd P4214 v ev. km 5,842 – napájení
Zast. Mladějovice, úprava přípojky nn
Zast. Mladějovice, osvětlení nástupiště
Zast. Mladějovice, úprava rozvodů nn
Žst. Újezd u Uničova, úprava přípojky nn
Žst. Újezd u Uničova, osvětlení nástupiště
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SO 07-06-04
SO 07-06-06
SO 08-06-02
SO 08-06-03
SO 08-06-04
SO 08-06-05
SO 08-12-01
SO 09-06-03
SO 09-06-04
SO 09-06-05
SO 09-06-06
SO 09-06-07
SO 09-06-08
SO 09-06-09
SO 09-06-10
SO 09-12-01
SO 01-01-02
SO 02-01-02
SO 03-01-02
SO 04-01-02
SO 05-01-02
SO 06-01-02
SO 07-01-02
SO 08-01-02
SO 09-01-02
SO 01-06-06
SO 01-06-07
SO 02-06-10
SO 03-06-08
SO 04-06-05
SO 05-06-10
SO 05-06-11
SO 05-06-12
SO 07-06-07
SO 08-06-07
SO 09-06-11
SO 09-06-12
SO 09-06-13
SO 07-27-01
SO 09-27-01

Žst. Újezd u Uničova, úprava rozvodů nn
Žst. Újezd u Uničova, DOÚO
Újezd u Uničova - Uničov, železniční přejezd P4219 v ev. km 11,791 -napájení
Zast. Uničov, úprava přípojky nn
Zast. Uničov, osvětlení nástupiště
Zast. Uničov, úprava rozvodů nn
Újezd u Uničova - Uničov, závěsný kabel vn 22 kV
Žst. Uničov, rekonstrukce osvětlení nástupišť
Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
Žst. Uničov, rekonstrukce kabelových rozvodů
Žst. Uničov, přeložky silnoproudých rozvodů nn
Žst. Uničov, úprava přípojky nn
Žst. Uničov, DOÚO
Žst. Uničov, TNS - indikátor stáhněte sběrač
Žst. Uničov, TNS - venkovní osvětlení areálu
Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Uničov (dvojitá)
Ukolejnění kovových konstrukcí
Žst. Olomouc, úprava ukolejnění
Olomouc - Bohuňovice, ukolejnění
Žst. Bohuňovice, ukolejnění
Bohuňovice - Šternberk, ukolejnění
Žst. Šternberk, ukolejnění
Šternberk - Újezd u Uničova, ukolejnění
Žst. Újezd u Uničova, ukolejnění
Újezd u Uničova - Uničov, ukolejnění
Žst. Uničov, ukolejnění
Vnější uzemnění
Žst. Olomouc, TMP - vnější uzemnění
Zast. Hlušovice, uzemnění silnoproudé technologie
Olomouc - Bohuňovice, uzemnění trafostanice TTS 372A
Žst. Bohuňovice, uzemnění silnoproudé technologie
Zast. Štarnov, uzemnění silnoproudé technologie
Žst. Šternberk, uzemnění rozvodny nn ve VB
Žst. Šternberk, uzemnění silnoproudé technologie
Žst. Šternberk, TNS - vnější uzemnění
Žst. Újezd u Uničova, uzemnění silnoproudé technologie
Zast. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie
Žst. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie
Žst. Uničov, uzemnění rozvodny EPZ
Žst. Uničov, TNS - vnější uzemnění
Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
Žst. Újezd u Uničova, napojení na kanalizaci
Žst. Uničov, kanalizace

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
IČ70994234

Dlážděná 1003/7,

11000 Praha 1,

Umístění stavby:
k.ú. Bělidla, obec Olomouc:
p.č. 99/1, 100/1, 101/2 – vše ostatní plocha – dráha
p.č. st. 280 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p.267 Bělidla – jiná stavba
p.č. st. 387 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.e. – technická vybavenost
k.ú.Pavlovičky, obec Olomouc:
p.č. 113/5, 114/3, 114/4, 114/9 – vše ostatní plocha – dráha
p.č. st. 132 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavby bez č.p./č.e. – technická vybavenost

8 /28

p.č. 71, 81/3, 101/1, 101/2, 116/6, 116/17, 116/29, 116/33, 116/35 – vše ostatní plocha - ostatní komunikace,
p.č. 85/2 – orná půda, p.č. 116/30, 116/34 – obě ostatní plocha silnice, p.č. 80/2 – ostatní plocha – jiná
plocha
dočasný zábor: p.č. 81/25 – ostatní plocha, 72/8 - zahrada, p.č. 76/1, 77/8, 77/9, 77/10 – vše orná půda, p.č.
st. 78/1, st. 78/2 – obě zastavěná plocha nádvoří
k.ú. Černovír, obec Olomouc:
p.č. 1117/1 – ostatní plocha – dráha, p.č. 1121/1 – ostatní plocha – jiná plocha
dočasný zábor:
p.č. 982, 983, 1012/5 – vše trvalý travní porost, p.č. 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4 – vše ostatní plocha –
dráha, p.č. 1097/1, 1097/3, 1098/2 – vše ostatní plocha – ostatní komunikace , p.č. 1098/1 – vodní plocha –
koryto vodního toku
k.ú. Chválkovice, obec Olomouc:
p.č. 1728/2 – ostatní plocha – dráha, p.č. 1755 – lesní pozemek, p.č. 1958 – ostatní plocha - jiná plocha
dočasný zábor: p.č. 1475/1, 1475/2 – obě vodní plocha – koryto vodního toku, p.č. 1841/27, 1861/1, 1861/2
– vše trvalý travní porost, p.č. 1856/3 – zahrada
k.ú. Týneček, obec Olomouc:
p.č. 389 – ostatní plocha - dráha
k.ú. Hlušovice, obec Hlušovice:
p.č. 340 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 35 – rodinný dům, p.č. 362 – ostatní
plocha - dráha
dočasný zábor: p.č. 278 – ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 281/1 – orná půda, p.č. 360 – ostatní
plocha - silnice
k.ú. Trusovice, obec Bohuňovice:
p.č. 101/1 – ostatní plocha – dráha, p.č. 148/1, 154/3 – obě ostatní plocha – silnice, p.č. 82/5, 147, 148/8,
148/9, 154/6, 154/7 – vše ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 101/3 – ostatní plocha – zeleň, p.č. 101/5
– ostatní plocha – jiná plocha
dočasný zábor: p.č. 101/5 – ostatní plocha – jiná plocha, p.č. 82/5, 147, 148/8, 148/9, 154/6, 154/7 - vše
ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 101/3 – ostatní plocha – zeleň, p.č. 148/1, 154/3 – ostatní plocha silnice
k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice:
p.č. st. 128 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 251 – doprava
p.č. st. 232 – zastavěná plocha a nádvoří – jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba
p.č. 121/1, 121/4, 121/5, 160/1, 160/4, 416/1 – ostatní plocha – dráha, p.č. 160/2 – ostatní plocha –
manipulační plocha, p.č. 450 – ostatní plocha – silnice, p.č. 121/2, 121/3, 458 – vše ostatní plocha – ostatní
komunikace, p.č. 121/6, 121/7, 160/5, 416/2 – vše ostatní plocha – jiná plocha
dočasný zábor: p.č. 121/6, 121/7, 160/5, 416/2 – vše ostatní plocha- jiná plocha , p.č. 450 – ostatní plocha –
silnice, p.č. 121/2, 121/3, 137/5, 137/6, 138/20, 458 – vše ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 121/4 –
ostatní plocha – dráha
k.ú. Bohuňovice obec Bohuňovice:
p.č. st. 91 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – doprava
p.č. st. 289 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – občanská vybavenost
p.č. 7/1, 226/1, 221/1 – vše ostatní plocha – dráha, p.č. 7/3, 7/4, 221/2, 226/6 - vše ostatní plocha – jiná
plocha, p.č. 353, 405 – obě ostatní plocha – ostatní komunikace
dočasný zábor: p.č. st..123 – zastavěná plocha a nádvoří
k.ú. Štarnov, obec Štarnov:
p.č. st. 255 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p.72 – rodinný dům
p.č. 1067/2 – ostatní plocha – dráha, p.č. 1067/20 - ostatní plocha – jiná plocha
dočasný zábor: p.č. 971 – ostatní plocha –silnice, p.č. 1067/18 ostatní plocha – jiná plocha
k.ú. Lhota u Šternberka, obec Šternberk:
p.č. 126/3, 126/4 – ostatní plocha – dráha, p.č. 126/7 – vodní plocha – koryto vodního toku umělé, p.č. 519,
520 – vše ostatní plocha – silnice
dočasný zábor - p.č. 519, 520 – vše ostatní plocha – silnice
k.ú. Lužice u Šternberka, obec Šternberk:
p.č. 599/2 – ostatní plocha – manipulační plocha
dočasný zábor: p.č. st.209 – zastavěná plocha a nádvoří
k.ú. Šternberk, obec Šternberk:
p.č. 2339/3 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 1705 – doprava
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p.č. 2990 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 246 – doprava
p.č. 2341 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba
p.č. 2347 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba
p.č. 2340 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba
p.č. 2350/1, 2984/1, 2984/4, 2985, 3173 – vše ostatní plocha – dráha, p.č. 2145, 2146, 2526/3, 2529 - vše
ostatní plocha – silnice, p.č. 2338, 2362, 2539/1, 2539/2, 2995 – vše ostatní plocha – ostatní komunikace,
p.č. 2605/1 – ostatní plocha – manipulační plocha, p.č. 2144 – ostatní plocha - jiná plocha, p.č. 2534/1 –
ostatní plocha, p.č. 2527/, 2527/5 – vznikly rozdělením 2527/1 – orná půda (která je uvedena v územním
rozhodnutí), p.č. 6022/1 – orná půda, p.č. 6037/62 – trvalý travní porost, p.č. 2991/1 – zahrada, p.č. 2607,
6006/2 - obě vodní plocha – koryto vodního toku
dočasný zábor: p.č. 2991/2 – orná půda, p.č. 6007/3 – ostatní plocha – neplodná půda
k.ú. Krakoříce, obec Šternberk:
p.č. 827 – ostatní plocha – silnice
p.č. 867 – ostatní plocha – ostatní komunikace
p.č. 871 – ostatní plocha – dráha
dočasný zábor: p.č. 479/1 – zahrada, p.č. 777/10 - trvalý travní porost
k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice:
p.č. st. 118 – zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště
p.č. 117/1, 476/73, 451/26 – orná půda
p.č. 531 – ostatní plocha – silnice
p.č. 533/1 – ostatní plocha – dráha
dočasný zábor: p.č. 421/10, 421/22, 421/67 – vše orná půda, p.č. 532 – ostatní plocha – silnice, p.č. 609, 613
– obě ostatní plocha- ostatní komunikace, p,.č. 654/1, 656 – obě vodní plocha – koryto vodního toku
k.ú. Babice u Šternberka, obec Babice:
p.č. st. 138 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1594, 1595 – obě ostatní plocha - dráha, p.č.1286/2, 1487,
1496, 1590 – vše ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 1774 – ostatní plocha - silnice , p.č. 1486, 1495,
1582, 1780, 1783 – vše ostatní plocha – zeleň, p.č. 1781– vodní plocha – koryto vodního toku, p.č. 388/1 –
zahrada, dočasný zábor: p.č. 340/6 – vodní plocha, p.č. 1767 – orná půda, p.č. 1775 – ostatní plocha - zeleň
k.ú. Újezd u Uničova, obec Uničov:
p.č. 1518 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba je stavba č.p.185 - doprava
p.č. 1157 – trvalý travní porost
p.č. 1517/3, 1517/1, 1517/2, – ostatní plocha - dráha
p.č. 1521/1 – vodní plocha – koryto vodního toku
p.č. 1510, 1511 - – ostatní plocha – silnice
p.č. 221, 310, 311, 953, 957, 958, 960, 1520 – vše ostatní plocha – ostatní komunikace
dočasný zábor: p.č. 931/1 (PK 805), p.č. 1147/1 (PK 204) – přídělový plán nebo jiný podklad, p.č. 935,
1177 – obě ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 1167 (PK 75/6), 1168 (PK.214), 1169/1 (PK214),
1173, 1178 (PK 75/17), 1181/1 (PK229), 1181/1 (PK 238), 1182 (PK75/14), 1183/4, 1184/1, 1187/1 (PK
10184), 1189 – vše pozemkový katastr
k.ú. Brníčko, obec Uničov:
p.č. 285, 289, 290, 291, 319/1, 319/2, 370/4, 370/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace , p.č. 222/5, 222/2
– orná půda, p.č. 239 – ostatní plocha – dráha, p.č. 293/1, 370/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č.
330 – ostatní plocha – silnice, dočasný zábor: p.č. 320/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace
k.ú. Dolní Sukolom, obec Uničov:
p.č. 445 – ostatní plocha – dráha, p.č. 213 – pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový
plán nebo jiný podklad (GP), p.č. 207, 371/8 – ostatní plocha – manipulační plocha, , p.č. 451, 371/3, 371/4,
371/5 – vše ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 436/12 – vodní plocha – koryto vodního toku
dočasný zábor: p.č. 205/7 (PK414) – přídělový plán nebo jiný podklad, 380/1, 381 – obě ostatní plocha –
silnice, p.č. 209 – orná půda, p.č. 205/7 (PK 219) – přídělový plán nebo jiný podklad
k.ú. Renoty, obec Uničov:
p.č. 424, 480 – ostatní plocha – ostatní komunikace
k.ú. Uničov, obec Uničov:
p.č. st. 616 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p.911 – rodinný dům
p.č. st. 617 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 909 – doprava
p.č. st. 618 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 551 – doprava
p.č. st. 619 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 550 – rodinný dům
p.č. st.1554 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p. /č.e. - doprava
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p.č. st. 1455/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba
p.č. st .1455/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – jiná stavba
p.č. st. 2467 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. – technická vybavenost
p.č. 2421/7, 2421/1, 2421/2, 2421/6 – vše ostatní plocha - dráha , p.č. 440/1, 2421/8, 2421/9, 2423/2, 1694 –
vše ostatní plocha – manipulační plocha, p.č. 1662/1, 1684 – obě vodní plocha – koryto vodního toku
p.č. 658/1, 1687, 511/9, 652/4, 1670/3, 1687, 2090, 2092, 2164/1, 2288/5, 2288/6, 2303/1, 2307/6, 2323,
2422, 2424/1, 2428, 2429, 2484, 2486 - vše ostatní plocha – ostatní komunikace
p.č. 2336/3, 533/5, 2336/2 – vše vodní plocha – koryto vodního toku
p.č. 2088/1 (GP 55/13) - Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP), p.č. 2421/3, 1618/2 – obě orná půda, p.č. 511/1, 632/3, – obě trvalý travní porost, p.č. 511/4,
515 – obě ostatní plocha – zeleň, p.č. 517/7 – zahrada, p.č. 517/12, 1683/2 – obě ostatní plocha – neplodná
půda , p.č. 531/7, 2344/4 – obě ostatní plocha – jiná plocha, p.č. 2427, 2288/1, 2288/2, 2307/2, 2315 – vše
ostatní plocha – silnice
dočasné zábory: p.č. 517/7 – zahrada, p.č. 517/11, 624/28, 624/34, 2288/5 - ostatní plocha – ostatní
komunikace, p.č. 529, 1693/1, 1125, 2345/1, 2345/4 - vodní plocha – koryto vodního toku, p.č. 531/1 ostatní plocha – zeleň, p.č. st.950/1 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, p.č. 1131/5 – orná půda,
Popis stavby:
Hlavním účelem stavby je elektrizace regionální trati stejnosměrnou trakční soustavou DC 3 kV včetně
zvýšení rychlosti až na 160 km/hod., což si vyžádá komplexní optimalizaci prvků železniční infrastruktury.
Jedná se o stavbu veřejně prospěšnou ve smyslu § 5 odst. 1 zákona.
Pro napájení trakčního vedení budou vybudovány trakční napájecí stanice Olomouc, Šternberk a Uničov.
Pro celé rameno Olomouc – Šumperk je počítáno ještě s napájením ze stanice v Hrabišíně a upravené TNS
v Šumperku (budou předmětem další stavby). V žst. Olomouc bude trakční měnírna podpůrná.
Bude provedena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku pro dosažení traťové třídy zatížení D4
při přidružené rychlosti 120 km/hod. pro nákladní dopravu, a třídy zatížení D2 při rychlosti 160 km/hod. pro
osobní dopravu. V železničních stanicích bude instalován elektrické ohřev výměn.
Ve všech stanicích a zastávkách jsou navržena nová nástupiště s nástupní hranou výšky 550 mm nad
temenem kolejnice a povrchovou úpravou z betonové zámkové dlažby, stanice a zastávky budou vybaveny
informačním systémem pro cestující a orientačním systémem podle vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb. Na nástupištích budou přístřešky pro
cestující.
V železničních stanicích a na zastávce Uničov – UNEX budou nástupiště délky 110 m, v ostatních
zastávkách délky 90 m. Přístupy na nástupiště bezbariérové, v žst. Bohuňovice, žst. Šternberk a žst. Uničov
bude přístup na poloostrovní nástupiště centrálním přechodem. V žst. Újezd u Uničova bude přístup
k vnějšímu nástupišti u koleje č. 3 přes zabezpečený železniční přejezd. Osvětlení nástupišť pomocí
sklopných osvětlovacích stožárů.
V žst. Bohuňovice budou rekonstruovány prostory pro veřejnost (chodba, čekárna, sociální zařízení).
V žst. Šternberk bude provedena celková rekonstrukce, která je zčásti předmětem samostatné stavby.
V žst. Újezd u Uničova je navržena nová technologická budova, jejíž součástí bude i sociální zařízení pro
cestující.
Železniční stanice budou vybaveny staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické
stavědlo. Bude vybudováno dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, ovládané z ústředního stavědla
v žst. Olomouc. Vybudováno bude dále integrované traťové zabezpečovací zařízení bez oddílového
návěstidla, vlaky, nevybavené ETCS budou jezdit mezistaničně rychlostí max. 100 km/hod.
Všechny přejezdy budou buď nově zabezpečeny, nebo bude zabezpečení doplněno o další výstražníky dle
rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení, která byla pro jednotlivá křížení vydána. Všechny
přejezdy budou doplněny o celé závory. Budou rovněž provedeny nové přejezdové konstrukce z vnitřních a
vnějších celopryžových přejezdových panelů.
Z důvodu nevyhovující přechodnosti a jejího zajištění pro navrženou traťovou třídu a rychlost budou
rekonstruovány a přestavěny železniční propustky a mosty.
V úseku Olomouc – Uničov bude provedena demolice evidovaných nefunkčních objektů, u nichž je
pravděpodobné, že dosud existují nebo byly neúplně demolovány, takže existují jejich části – v místech
předpokládaného výskytu bude proveden výkop a objekty budou odstraněny a otvor zasypán nebo zalit
betonem.
Zpevněné plochy a pozemní komunikace – podél celého obvodu měnírny v Olomouci bude dlážděná
konstrukce vozovky navržená pro obsluhující vozidla, dále bude v žst. Bohuňovice upraveno nákladiště,
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vybudována zpevněná plocha okolo nové trafostanice, opravena zpevněná plocha okolo VB a rozšířen
přístupový chodník v jižní části, v žst. Šternberk bude nová zpevněná plocha a komunikace u nové
trafostanice, a v žst. Uničov u objektu TNS.
Ve stanicích bude provedena místní kabelizace, zajišťující napojení venkovních telefonních objektů u
vjezdových návěstidel a přejezdů, elektromagnetických zámků. Místní kabely budou položeny do hlavní
trasy s kabely sdělovacími traťovými a zabezpečovacími. Dále budou ve stanicích a vybraných objektech
nové hodinové, telefonní a datové rozvody (strukturovaná kabeláž). Vybrané místnosti a objekty budou
chráněny systémem elektrické požární a zabezpečovací signalizace.
Do doby zprovoznění rádiového systému GSM-R bude provedena provizorní úprava stávajícího rádiového
systému TRS. Součástí stavby je komplexní dodávka nové dispečerské řídící techniky včetně programového
vybavení pro řízení sběru a přenosu procesních dat a pro zajištění ústředního ovládání nové technologie.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební
povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. 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“), normami uvedenými
v příloze č. 5 citované vyhlášky, a ustanoveními stavebního zákona. Na stavbě budou v plném
rozsahu dodrženy podmínky prostorového uspořádání dle § 11 vyhlášky, a ČSN 736320
Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Z1.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zejména §24e.
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 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.
Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak
vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých
vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající
z přiložených situací, jenž jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby
respektovány v celém rozsahu:
ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 23872/2015-O z 7.12.20158, č.j. 1201802126 z 5.2.2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 517937/18 z 23.1.2018, vyjádření č.j. 745292/18
z 17.10.2018, č.j. 527437/18 z 1.2.2018, č.j. 792698/18 z 17.12.2018
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 0101039435 z 8.1.2019, č.j. 0101039440 z 8.1.l2019, č.j. 0101039448
z 8.1.2019, č.j. 0101039454 z 8.1.2019, č.j. 0101039460 8.1.2019, č.j. 0101039461 z 8.1.2019, č.j.
0101044810 z 17.1.2019 ,
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GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5001426468 z 2.1.2017, č.j. 5001675835 z 23.3.2018, č.j. 5001667901
z 13.3.2018, č.j. 5001792998 z 17.9.2018, č.j. 5001829839 z 20.11.2018, č.j. 5001829479 z 20.11.2018
Telco Pro Services, a.s. – vyjádření č.j. 0200816544 z 8.10.2018
České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 0568/2018-RSMBRNO z 26.2.2018
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyjádření č.j.VPD_2018_1525 z 9.10.2018 a č.j. VPD_2019_23 z 8.1.2019
Město Uničov – vyjádření č.j. MUUV 1697/2018 z 7.2.2018, č.j. MUUV 4186/2018 z 11.4.2018
Marius Pedersen a.s. – vyjádření bez č.j. z 29.3.2018, bez č.j. z 18.9.2018, vyjádření bez č.j. z 29.3.2018
Město Šternberk – vyjádření č.j. MEST 169832/2018 OdMK 3/2018/Kum z 21.2.2018
Ministerstvo obrany ČR – Sekce nakládání s majetkem – vyjádření č.j. 81689/2018-1150-OÚZ-BR zn
13.3.2018
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. – vyjádření č.j. MOVOZAD9236 z 9.1.2019, č.j. MOVOZAD8614
z 9.10.2018, č.j. OL/B/15277/06/12/18/gr z 20.12.2018, č.j. OL/B/15277/06/12/18/gr z 20.12.2018
INSTA CZns.r.o. – vyjádření č.j. 82401/S/11/18 z 26.11.2018
Obec Bohuňovice – vyjádření č.j. OUBOH/86-1/2018 z 12.3.2018
Obec Hlušovice – bez č.j. z 8.3.2018
Obec Újezd – vyjádření č.j. 185/2018 z 13.3.2018
Obec Lužice – vyjádření bez č.j. z 27.3.2018
OLTERM+TD Olomouc, a.s. – vyjádření č.j. OLTERM/20180927-002/ES z 2.10.2018
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko k existenci inženýrských sítí č.j.
11287/2018-SŽDC-OŘ OLC-OPS/SrO z 9.2.2018, vyjádření č.j. 13258/2018-SŽDC-OŘ OLC-SNB
z 6.4.2018
UNEX a.s. Uničov – vyjádření č.j. 1422/15-238 z 27.11.2015
Veolia Energie ČR, a.s. – vyjádření č.j. RSTM/2018123-003/PP z 24.1.2018
SITKA s.r.o. – sdělení č.j. 90/02/18-Val z 15.2.2018, č.j. 455/10/18-Val z 5.10.2018
EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. – vyjádření č.j. 18/MK/04 z 14.2.2018, č.j. 18/MK/22 z 16.10.2018
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – vyjádření č.j. 269/2018/46 z 14.9.2018
Technické služby města Olomouce, a.s. – č.j. TSMO/4653/18 z 13.9.2018
Obec Štarnov – vyjádření č.j. 407/2018 z 15.8.2018
Větrná energie Horní Loděnice – Lipina – vyjádření bez č.j. z 14.3.20107, bez č.j. z 12.12.2018
9.
Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu
zahájení stavebních prací. 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.
10. S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou
prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce.
Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními.
Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude
zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.
11. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
12. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
13. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních
prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou
stavební práce zahájeny.
14. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami
cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
15. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá
Drážní úřad, sekci provozně technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení,
a průkazy předloží se žádostí..
16. Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby na cizím
majetku.
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17.

18.
19.
20.
21.
22.

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.
Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní
úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení
stavebních prací.
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.
Stavebník dodrží při realizaci stavby všechny podmínky níže uvedených stanovisek, závazných
stanovisek a vyjádření, týkající se realizace stavby:
A. Městský úřad Uničov – závazné stanovisko č.j. MUUV 3725/2019/2019 ŽP ze dne 8.4.2019 ke
stavbě vodních děl - dešťové kanalizace se vsakovacím objektem a přepadem zaústěným do toku
Teplička v železniční stanici Újezd u Uničova (část SO 07-27-01 Žst. Újezd u Uničova, napojení na
kanalizaci) a dešťové kanalizace se vsakovacím objektem a přepadem zaústěným do odvodňovacího
příkopu (HOZ Uničov) v železniční stanici Uničov (část SO 09-27-01 Žst. Uničov, kanalizace)
B. Dopravní podnik města Olomouce,, a.s. – vyjádření č.j. 395/2018/46 DPMO/2016/36009/60-4
z 19.11.2018
C. České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 10297/2018 z 28.11.2018
D. České dráhy a.s. – souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení č.j. 1875/2018-O03
z 6.5.2019
E. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - závazné stanovisko č.j.
KHSOC/33232/2018/OOC/HOK dne 15.1.2019
F. Lesy České republiky, s.p. – vyjádření správce toku – DSP č.j. LCR957/005460/2018 z 27.9.2018
(SO 06-19-17, SO06-19-28)
G. Lesy České republiky, s.p. – vyjádření správce toku – DSP č.j. LCR957/003904/2018 z 11.7.2018
(SO 06-19-16)
H. Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/233351/2018/OZP/OVZD/Hyb
z 1.10.2018
I. Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/242973/2018/OZP/VH/Huc
z 25.10.2018
J. Městský úřad Šternberk – KS 36/2018 – koordinované závazné stanovisko č.j. MEST 79451/2018
z 12.10.2018
K. Městský úřad Uničov – vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství k projektové
dokumentaci č.j. MUUV 10974/2018 z 5.10.2018
L. Městský úřad Uničov – závazné stanovisko č.j. MUUV 10028/2018 z 13.11.2018
M. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát
Olomouc – stanovisko DI ke stavebnímu řízení č.j. KRPM-113181-1/ČJ-2018-140506 z 12.11.2018
N. Povodí Moravy, s.p. – vyjádření správce povodí, vyjádření správce vodních toků a vyjádření
z hlediska majetkoprávních vztahů č.j. PM-28301/2018/5203/Fi z 6.12.2018, č.j. PM045606/2016203/Fi z 6.10.2016, č.j. PM043150/2016-203/Fi z 6.10.2016,
O. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOK-OL 25328/2018
z 13.11.2018
P. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOKOL/25327/2018/TK z 12.12.2018
Q. Statutární město Olomouc – vyjádření k PD pro účely vydání stavebního povolení č.j.
SMOL/210415/2018/OSMK/MSK/Šku z 18.10.2018
R. Státní pozemkový úřad - dílčí vyjádření k záměru stavby č.j. SPU 392662/2018/Chrom
z 10.12.2018
S. Město Uničov – vyjádření ke staveništní dopravě č.j. MUUV 8454/2018 z 30.7.2018
T. Obec Újezd - vyjádření k staveništní dopravě č.j. 605/2018 z 29.8.2018
U. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření pro staveništní dopravu
během realizace stavby č.j. SSOK-OL 15843/18/SO z 16.8.2018
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V. ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j.09627/2018-O z 18.9.2018 – vyjádření k projektové dokumentaci
pro stavební povolení
W. UNEX Uničov a.s. – vyjádření UNEX Servis s.r.o. č.j. J/2018/007 z 5.2.2018 ve věci výluky
železniční vlečky a č.j. J/2018038 z 13.7.2018
X. Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/212091/2016/OZP/PKZ/Skr
z 4.11.2016 – souhlas podle § 14 odst. 2 zákona o lesích
Y. Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 121875/2016 z 8.11.2016 – souhlas podle §
14 odst. 2 zákona o lesích
A1.Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/260658/2016/OZP/PKZ/Skr
z 21.11.20156 – souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP
B1.Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 117888/2016 z 27.10.2016 - souhlasné
závazné stanovisko k zásahu do VKP
C1.Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 118094/2016 z 27.10.2016 – souhlasné
závazné stanovisko podle § 12 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, k umístění a povolení
stavby
D1.Městský úřad Uničov - - závazné stanovisko č.j.MUUV 9420/2016ŽP z 9.3.2017 - souhlasné
závazné stanovisko k zásahu do VKP
E1.Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/283968/2016/
OZP/VH/Gibz 15.12.2016 – souhlas podle § 17 odst. 1 vodního zákona
F1.Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST127446/2016 z 22.11.2016 souhlas podle
§ 17 odst. 1 vodního zákona
G1.Městský úřad Uničov - závazné stanovisko č.j.MUUV 10722/2016 ŽP z 9.1.2017 - souhlas
podle § 17 odst. 1 vodního zákona
H1.Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/230408/2017/OZP/PKZ/Kol
z 5.10.2017 - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
k nezemědělským účelům
I1. Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 109353/2017 z 9.8.2017 - souhlas
k trvalému odnětí zemědělské půdy
J1. Městský úřad Šternberk - vyjádření č.j. MEST 112581/2017 z 16.8.2017
K1Městský úřad Uničov - č.j. MUUV 2491/2017 z 29.3.2017 souhlas k dočasnému odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
L1.Městský úřad Uničov – č.j. MUUV 9353/2017 z 5.9.2017 – souhlas podle, § 15 písm.i) zákona o
ochraně ZPF, v platném znění s trasou
23. 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.
24. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 3 měsíce. Zkušební
provoz bude zaváděn postupně po ukončení jednotlivých částí stavby, schopných samostatného
užívání tak, aby zkušební provoz celé stavby byl ukončen v jednom termínu, nejpozději do
31.10.2022.
25. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklady podle Prováděcího
nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
26. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné
kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými
doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
27. Pozemky dotčené záborem pro stavbu budou po dokončení stavby protokolárně předány v řádném
stavu jejich vlastníkům (správcům).
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28.
29.

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.
Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2021.

Účastníci řízení:
podle § 109 písm.a) stavebního zákona – stavebník
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ 70 99 4234
adresa pro doručování Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova 1, Olomouc
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; 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 jeho práva prováděním stavby přímo dotčena – doručí se jednotlivě – viz rozdělovník tohoto
rozhodnutí
1. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226
adresa pro doručování: Regionální správa majetku Brno,Kounicova 26, Brno
2. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, hospodaření se svěřeným majetkem kraje:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
3. Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, Brno
4. Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
5. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
8. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
9. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
25
10. Statutární město Olomouc, Horná náměstí 583, 779 00 Olomouc
11. Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice
12. TJ Sokol Bohuňovice, z.s., Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice
13. Dreniten, s.r.o., 6. května 94, 783 14 Bohuňovice
14. Obec Štarnov, 783 14 Štarnov 131
15. Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
16. MJM agro, a. s. , Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
17. MALITAS s.r.o., 783 42 Slatinice 134
18. Kovovýroba ZZ s.r.o., Uničovská 2331/73, 785 01 Šternberk
19. PTÁČEK – správa, a.s., Houškova 1198/4, 624 00 Brno
20. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
21. Obec Babice, 785 014 Babice 65
22. Paseka, zemědělská a.s., 783 95 Babice 80
23. MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s.r.o. , Dolní Žleb 68, 785 01 Šternberk
24. Obec Mladějovice, 785 01 Mladějovice 24
25. Moravskoslezské cukrovary, a.s., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
26. Zemědělské družstvo Újezd u Uničova, 783 96 Újezd 336
27. ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. Uničovská 564, 783 86 Dlouhá Loučka
28. UNEX a.s., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
29. Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
30. Mediagate s.r.o., Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice
31. MORAVO trading CZ spol. s.r.o., Pavlovická 272/18, 779 00 Olomouc
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32. CARMAN, a.s., U Pily 918, 783 91 Uničov
33. Bc. Božena Švandová, Na Rybníčku 1350/14, 120 00 Praha 2
34. Eva Chovancová, Gorkého 68/3, 779 00 Olomouc
35. Petr Hejda, 798 14 Olšany u Prostějova 633
36. Libor Kvapil, Gorkého 68/3, 779 00 Olomouc
37. Mgr. et Mgr. Adriana Schejbal, Krapkova 157/24, 779 00 Olomouc
38. Ing. Vladimír Dosoudil, Selské nám 28/28, 779 00 Olomouc
39. Alena Havelková, Libušinka 1562/19, 796 01 Prostějov
40. Irena Steigerwaldová, Trnkova 580/28, 779 00 Olomouc
41. Evžen Reich, Sladovní 64/14, 779 00 Olomouc
42. Marcela Reichlová Sladovní 64/14, 779 00 Olomouc
43. Marie Kolísková, Kopecká 136/23, 779 00 Samotišky
44. Hubert Holiš, Dlouhá 561/64, 779 00 Olomouc
45. Mgr. René Mohyla, Dobrovského 721/15, 779 00 Olomouc
46. Karel Letocha, Selské nám. 25/22, 779 00 Olomouc
47. Věra Brázdová, Selské nám. 35/46, 779 00 Olomouc
48. Jarmila Šroubková, Bobkova 702/41, 198 00 Praha 9
49. Miroslav Švestka, Véska 30, 783 16 Dolany
50. Marek Jech, Dlouhá 486/42, 779 00 Olomouc
51. Kateřina Jechová, Dlouhá 486/42, 779 00 Olomouc
52. Marie Kašparová, Delnická 548/7, 779 00 Olomouc
53. Šárka Krejčí, Akátová 75, 783 14 Hlušovice
54. Jana Spurná, Zikova 614/28, 779 00 Olomouc
55. Bc. Jiří Spurný, tř. Svornosti 899/55, 779 00 Olomouc
56. Vladimír Novák, Šakalova 221/18, 784 01 Litovel
57. Marcela Neplechová, 785 01 Babice 56
58. Mgr. Jiří Husák, Akátová 81, 783 14 Hlušovice
59. Vladimír Husák, 785 01 Babice 7
60. Mgr. Miloslav Tichý, Janského 424/18, 779 00 Olomouc
61. Danuše Lhotáková, 785 01 Komárov 216
62. Luděk Obrtel, 785 01 Mladějovice 181
63. Alena Kořistková, 783 96 Újezd 48
64. Ing. Svatopluk Martinek, U Oskavy 1319, 783 91 Uničov
65. Václav Šlitr, 783 96 Újezd 286
66. Marie Poulíčková, Rybníček 447, 783 96 Újezd
67. Ing. Marie Maňasová, Brníčko 1010, 783 91 Uničov
68. Karla Pavlů, Brníčko 1020, 783 91 Uničov
69. Mgr. Jiří Maulis, Brníčko 1001, 783 91 Uničov
70. Zdenka Šínová, Míru 342, 790 70 Javorník
71. Ing. Jiří Niče, Olomoucká 272, 783 91 Uničov
72. Alena Vařeková, Nádražní 911, 783 91 Uničov
73. Josef Vařeka, Nádražní 911, 783 91 Uničov
74. Helena Zechová, Šumperská 529, 783 91 Uničov
75. Karel Zecha, Šumperská 529, 783 91 Uničov
76. Marie Koukolová, Bratří Čapků 743, 783 91 Uničov
77. Zdeňka Přidalová, Nová Ves 18, 783 21 Litovel
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78. Dopravní podnik města Olomouce,, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc
79. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha
80. Obec Hlušovice, Hlavní 89, 783 14 Bohuňovice
81. Obec Újezd, Újezd 83, 783 96
82. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
83. Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
84. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, Praha
85. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. , Tovární 41, 779 00 Olomouc
86. Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
87. VHS SITKA, s.r.o. , Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk
88. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 10 00 Praha
89. EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o., Kodaňská 521/57, Praha 10
90. Technické služby města Olomouce, a.s., Zemmhofova 783/34, Olomouc
91. Větrná energie HL s.r.o., Revoluční 655/1, 10 00 Praha
92. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42 Olomouc
93. Obec Lužice, č. 58, 785 01 Lužice
Odůvodnění
Žadatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234,
podal dne 30. ledna 2019 u Drážního úřadu žádost o stavební povolení pro výše uvedenou stavbu dráhy.
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu, zahájeno v této věci stavební řízení.
Jelikož žádost neobsahovala všechny potřebné doklady pro její řádné posouzení, Drážní úřad vyzval
žadatele k jejich doplnění (výzva č.j. DUCR-9699/19/Sj z 20.2.2019) a řízení usnesením č.j. DUCR9702/19/Sj dne 20.2.2019 přerušil. Dne 23.5.2019 byly požadované doklady doplněny.
Dopisem č.j. DUCR-28568/19/Sj dne 28.5.2019 Drážní úřad oznámil účastníkům řízení, kteří jsou mu
známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení, a současně v souladu s § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Správní řád“) učinil výzvu účastníkům
stavebního řízení k seznámení s podklady pro rozhodnutí, k čemuž jim stanovil přiměřenou lhůtu.
Dne 5.6.2019 obdržel Drážní úřad „stanovisko – č.j. DUCR-28568/19/Sj“ ve znění (uvedeno
kurzívou) : Vyjadřujeme se tímto k veřejné vyhlášce – Oznámení o pokračování stavebního řízení – viz. č.j.
výše, z níž se dozvídáme, že hodláte využít v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, k dočasnému záběru i parcelu
p.č. 77/10, které jsme spolumajitelkami. Jednoznačně nesouhlasíme s tím, aby naše parcela sloužila jako
odkladiště materiálu nebo manipulační prostor z toho důvodu, že se jedná o oplocenou zahradu, kterou
pronajímáme. Realizací Vašeho záměru by nám vznikla škoda nemalého rozsahu. Proto Vás na tento
nesouhlas upozorňujeme ve stanovené lhůtě. Alena Havelková, 796 01 Prostějov, Libušina 1562/19, Irena
Steigerwaldová, 779 00 Olomouc, Trnkova 580/28.“
V oznámení o pokračování řízení byli účastníci řízení poučeni, že 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.
Tyto podmínky pro uplatnění námitek účastníci řízení sice splnili, ale Drážní úřad dospěl v souladu
s platnou právní úpravou povolování staveb k závěru k námitce nepřihlédnout, protože stavba byla jako
veřejně prospěšná podle § 5 odst. 1 zákona umístěna územním rozhodnutím č. 59/18 ze dne 29.11.2018,
které nabylo právní moci dne 2.1.2019. Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona žadatel nedokládá souhlas
vlastníka pozemku nebo stavby k uskutečnění požadovaného stavebního záměru, je-li pro získání potřebných
práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění
zákonem. V souladu s § 5 odst. 2 zákona.: „Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy
odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému
břemeni k pozemku nebo ke stavbě“. Ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely
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vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Žadatel tedy nemusí doložit souhlas
vlastníků stavbou dotčených nemovitostí, a může k uskutečnění požadovaného stavebního záměru získat
práva vyvlastněním v případě nesouhlasu vlastníků. Je povinností žadatele do zahájení stavebních prací
získat práva k předmětném pozemku ať již souhlasem vlastníků nebo vyvlastněním.
Dne 5.6. 2019 obdržel Drážní úřad „Uplatnění závazného stanoviska k Sp.Zn.:MO-SDO0047/19/Sj,
Č.j. DUCR-28568/19/Sj“ ve znění (uvedeno kurzívou): „Uplatňujeme nesouhlas vlastníků Dotčených
nemovitostí pozemku 344/17 s umístěním a provedením dočasné stavby na výše uvedeném pozemku jak je
vyznačen na situačním výkrese dokumentace. Nesouhlasíme s umístěním stavby dle situačního plánu.
požadujeme umístění stavby nikoliv přes výše zmíněný pozemek, ale v hranici pozemku 344/17 nikoliv
souběžně se stávajícím nadzemním elektrickým vedením o napětí 110 kV. Nesouhlasíme s věcným břemenem
ani s čímkoliv, co se dotkne našich vlastnických práv a dále nikomu nedovolujeme vstup a práce na našem
pozemku 344/147. Nesouhlas jsem již opakované vyjádřili v doporučeném dopisu ze dne 14.8.2017 č.j.
podacího lístku České pošty: RR094494554CZ a dopisem v květnu letošního roku, kterými jsme reagovali na
Vámi zaslané podklady. Ing. Jana Spurná, Bc. Jiří Spurný.“
Touto námitkou se Drážní úřad nezabýval, neboť zjistil, že pozemek p.č. 344/17 není povolovanou
stavbou v žádném katastrálním území dotčen.
Drážní úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Souhlas k vydání stavebního povolení speciální stavebním úřadem podle § 15 odst. 2 stavebního
zákona byl vydán Městským úřadem Šternberk závazným stanoviskem č.j. MEST 4011/2019 dne 10.1.2019.
K žádosti o vydání stavebního povolení předložil žadatele tyto předepsané podklady a doklady:
projektová dokumentace zpracovaná Společností pro Elektrizaci a zkapacitnění trati Uničov
(včetně) – Olomouc, založené na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování
projektu stavby a AD ze dne 27.9.2017 za účasti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ64610357,
SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, SUDOP EU a.s., IČ05165024
- územní rozhodnutí č. 59/18 ze dne 29.11.2018, které nabylo právní moci dne 2.1.2019, vydané
Městským úřadem Šternberk
- Městský úřad Šternberk – závazné stanovisko č.j. MEST 225521/2019 z 12.4.2019 k vydání
stavebního povolení pro SO 04-19-07 a SO 06-19-01 – ochranné protidotykové sítě na silničních
nadjezdech
- Městský úřad Šternberk – závazné stanovisko č.j. MEST 4011/2019 - souhlas k vydání stavebního
povolení speciální stavebním úřadem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona
- Městský úřad Šternberk – rozhodnutí č.j. MEST 25413/2019 – změna termínu ukončení kácení
dřevin a provedení náhradní výsadby
- Město Šternberk – vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení – souhlas vlastníka místních
komunikací č.j. MEST 107854/2018 OdMK 3/2018/Kum z 29.11.2018
- Městský úřad Šternberk – vyjádření z hlediska zájmů státní památkové péče č.j. MEST 81971/2018
z 12.9.2018
- Městský úřad Šternberk – KS 36/2018 – koordinované závazné stanovisko č.j. MEST 79451/2018
z 12.10.2018
- Městský úřad Uničov – závazné stanovisko č.j. MUUV 3725/2019/2019 ŽP ze dne 8.4.2019 ke
stavbě vodních děl - dešťové kanalizace se vsakovacím objektem a přepadem zaústěným do toku
Teplička v železniční stanici Újezd u Uničova (část SO 07-27-01 Žst. Újezd u Uničova, napojení na
kanalizaci) a dešťové kanalizace se vsakovacím objektem a přepadem zaústěným do odvodňovacího
příkopu (HOZ Uničov) v železniční stanici Uničov (část SO 09-27-01 Žst. Uničov, kanalizace)
- Městský úřad Uničov – rozhodnutí č.j. MUUV 13104/2018 z 12.12.2018 – souhlas k trvalému odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
- Městský úřad Uničov - vyjádření ke staveništní dopravě z 10.8.2018
- Město Uničov – vyjádření ke staveništní dopravě č.j. MUUV 8454/2018 z 30.7.2018
- Magistrát města Olomouce – rozhodnutí č.j. SMOL/121228/2019/OZP/VH/Huc z 20.5.2019 –
povolení k odstranění vodních děl
- Magistrát města Olomouce – rozhodnutí č.j. SMOL/133657/2019/OZP/VH/Huc z 21.5.2019 –
povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi a stavební povolení k
;provedení vodohospodářských děl

19 /28

-

Magistrát města Olomouce – sdělení č.j. SMOL/236442/2018/OKR/KVIDI/Kle z 3.10.2018
Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče č.j.
SMOL/225094/2018/OPP/Kor z 19.9.2018
Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy v oblasti
odpadového hospodářství č.j., SMOL/210408/2018/OZP/OH/Jah z 1.10.2018
Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/233351/2018/OZP/OVZD/Hyb
z 1.10.2018
Magistrát
města
Olomouce
–
vyjádření
k vedení
staveništní
dopravy
č.j.
SMOL/170548/2018/OS/PK/Vla z 18.7.2018, vyjádření k vedení staveništní dopravy č.j.
SMOL/123896/2016/OS/OK/Jan z 13.5.2016
Magistrát
města
Olomouce
–
závazné
stanovisko
vodoprávního
úřadu
č.j.
SMOL/242973/2018/OZP/VH/Huc z 25.10.2018
Magistrát města Olomouce – vyjádření č.j. SMOL/212359/2018/OZP/PKZ/Kol z 5.9.2018
Dopravní podnik města Olomouce,, a.s. – vyjádření č.j. 395/2018/46 DPMO/2016/36009/60-4
z 19.11.2018
České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 10297/2018 z 28.11.2018
České dráhy a.s. – souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení č.j. 1875/2018-O03
z 6.5.2019
Rozhodnutí č.j. DUCR-48449/18/Wl ze dne 27.8.2018 – zrušení dráhy - vlečky MALITAS
ŠTERNBERK
Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení č.j. KUOK
111196/2018/KÚOK/94521/2018/ODSH-SH/131 z 19.10.201/8
Krajský úřad Olomouckého kraje – rozhodnutí č.j. KUOK 111095/2016 z 15.11.2016, kterým byla
povolena výjimka podle § 50 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění , ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů
Krajský úřad Olomouckého kraje – rozhodnutí č.j. KUOK 125907/2018 z 7.12.2018 – souhlas
s umístěním a prováděním stavby v ochranném pásmu silnice I/46
Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení č.j.
KUOK 104046/2018 z 4.10.2018
Krajský úřad Olomouckého kraje – stanovisko č.j. KUOK 103579/2015 z 25.11.2015 s vyloučením
významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Olomouckého kraje – závěr zjišťovacího řízení č.j. KUOK 13829/2016 z 14.3.2016
Krajský úřad Olomouckého kraje – rozhodnutí č.j. KUOK 99440/2018 z 20.9.2018, kterým byla
povolena výjimka podle § 56 odst. 1 a 2 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění , ze zákazů pro zvláště chráněné živočichy
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci kladné závazné stanovisko č.j.
KHSOC/33232/2018/OOC/HOK dne 15.1.2019
Lesy České republiky, s.p. – vyjádření správce toku – DSP č.j. LCR957/005460/2018 z 27.9.2018
(SO 06-19-17, SO06-19-28)
Lesy České republiky, s.p. – vyjádření správce toku – DSP č.j. LCR957/003904/2018 z 11.7.2018
(SO 06-19-16)
Lesy České republiky, s.p. – vyjádření správce toku k Havarijnímu plánu č.j. LCR957/005377/2018
z 5.9.2018
Městský úřad Uničov – vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství k projektové
dokumentaci č.j. MUUV 10974/2018 z 5.10.2018
Městský úřad Uničov – závazné stanovisko č.j. MUUV 10028/2018 z 13.11.2018
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem – vyjádření č.j. MO 332799/2018-6440 z 3.12.2018
Obec Babice - vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 1463-238-2018 z 11.9.2018
Obec Hlušovice - vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení č.j. 462/2018/HH
z 11.10.2018
Obec Mladějovice- vyjádření ke stavebnímu povolení č.j. OÚ/484/2018 z 5.9.2018
Obec Štarnov - vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 18/2019 z 10.1.2019
Obec Újezd – vyjádření č.j. 615/2018 z 10.9.2018
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát
Olomouc – stanovisko DI ke stavebnímu řízení č.j. KRPM-113181-1/ČJ-2018-140506 z 12.11.2018
Povodí Moravy, s.p. – vyjádření správce povodí, vyjádření správce vodních toků a vyjádření
z hlediska majetkoprávních vztahů č.j. PM-28301/2018/5203/Fi z 6.12.2018
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Povodí Moravy, s.p. – vyjádření k Povodňovému a Havarijnímu plánu č.j. PM-24957/2018/5419
z 6.9.2018
- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření č.j. PM005335/2018-203/Fi z 21.3.2018
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. IV-312/18-Lu z 25.1.2018
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření k PD a silničnímu ochrannému pásmu č.j. 1482-238-2018
z 15.10.2018
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOK-OL 25328/2018
z 13.11.2018
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOKOL/25327/2018/TK z 12.12.2018
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření č.j. SSOK-Ol 25326/18/SO
z 31.12.2018
- Statutární město Olomouc – vyjádření k PD pro účely vydání stavebního povolení č.j.
SMOL/210415/2018/OSMK/MSK/Šku z 18.10.2018
- Úřad pro civilní letectví – vyjádření k PD č.j. 013031-18-701 z 15.11.2018
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření pro staveništní dopravu
během realizace stavby č.j. SSOK-OL 15843/18/SO z 16.8.2018
- Státní pozemkový úřad - dílčí vyjádření k záměru stavby č.j. SPU 392662/2018/Chrom
z 10.12.2018
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku
požární ochrany k dokumentaci pro vydání stavebního povolení č.j. HSOL -5284-2/2018 z 21.1.2019
- Obec Hlušovice – vyjádření ke staveništní dopravě č.j. 335/2018/HK z 18.7.2018
- Obec Újezd - vyjádření k staveništní dopravě č.j. 605/2018 z 29.8.2018
- ČEZ Distribuce a.s. - č.j. 1101643529 z 17.12.2018 a č.j. 001099599022 z 9.8.2018 – vyjádření
k přeložkám inženýrských sítí
- ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j.09627/2018-O z 18.9.2018 – vyjádření k projektové dokumentaci
pro stavební povolení
- UNEX Uničov a.s. – vyjádření UNEX Servis s.r.o. č.j. J/2018/007 z 5.2.2018
- Magistrát města Olomouce – rozhodnutí č.j. SMOL/076636/2017/OS/PK/Bed z 28.3.2017 o
povolení úpravy připojení a úpravy sjezdů, rozhodnutí č.j. SMOL/286284/2017/OS/PK/Bed
z 12.12.2017 o povolení úpravy připojení, rozhodnutí č.j. SMOL/169557OS/PK/Bed z 11.2.2017 o
povolení úpravy připojení, rozhodnutí č.j. SMOL/189673/2017/OS/PK/Vlc z 16.8.2017 o povolení
zřízení sjezdu
- Městský úřad Uničov – rozhodnutí č.j. MUUN 11470/2017 z 6.2.2017 o úpravě připojení pozemní
komunikace
- Městský úřad Uničov – rozhodnutí č.j. MUUN 11019/2017 z 17.10.2017 o povolení nového
připojení nemovitosti na MK
- Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/212091/2016/OZP/PKZ/Skr
z 4.11.2016 – souhlas podle § 14 odst. 2 zákona o lesích
- Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/212091/2016/OZP/PKZ/Skr
z 4.11.2016 – souhlas podle § 14 odst. 2 zákona o lesích
- Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 121875/2016 z 8.11.2016 – souhlas podle §
14 odst. 2 zákona o lesích
- Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/260658/2016/OZP/PKZ/Skr
z 21.11.20156 – souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP
- Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 117888/2016 z 27.10.2016 - souhlasné
závazné stanovisko k zásahu do VKP
- Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 118094/2016 z 27.10.2016 – souhlasné
závazné stanovisko podle § 12 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, k umístění a povolení
stavby
- Městský úřad Uničov - - závazné stanovisko č.j.MUUV 9420/2016ŽP z 9.3.2017 - souhlasné
závazné stanovisko k zásahu do VKP
- Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/283968/2016/OZP/VH/Gib z 15.12.2016
– souhlas podle § 17 odst. 1 vodního zákona
- Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST127446/2016 z 22.11.2016 souhlas podle §
17 odst. 1 vodního zákona
- Magistrát města Olomouce – závazné stanovisko č.j. SMOL/230408/2017/OZP/PKZ/Kol
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z 5.10.2017 - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
k nezemědělským účelům
- Městský úřad Šternberk - závazné stanovisko č.j. MEST 109353/2017 z 9.8.2017 - souhlas
k trvalému odnětí zemědělské půdy
- Městský úřad Šternberk - vyjádření č.j. MEST 112581/2017 z 16.8.2017
- Městský úřad Uničov – č.j. MUUV 2491/2017 z 29.3.2017 souhlas k dočasnému odnětí zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu
- Městský úřad Uničov – č.j. MUUV 9353/2017 z 5.9.2017 – souhlas podle, § 15 písm.i) zákona o
ochraně ZPF, v platném znění s trasou
Vyjádření o existenci inženýrských sítí v obvodu staveniště:
UNi Promotion s.r.o. – vyjádření k existenci sítí společnosti INECTO.CZ a.s. č.j. 122406237 z 31.12.2017,
č.j. 122406238 z 31.12.2017
Armádní servisní, příspěvková organizace – vyjádření č.j. 00086/2018 z 16.1.2018
BAJA Group s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 22.1.2018, vyjádření bez č.j. z 10.1.2018
Bytpol UNI s.r.o. – vyjádření bez č.j. z 5.12.2016, bez č.j. z 6.4.2018
České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 1942/2018-RSMBRNO z 10.4.2018
ČEPS, a.s. - vyjádření č.j. 0000018466 z 12.1.2018
Telco Pro Services, a.s. – 0200851266 z 9.1.2019, č.j. 02000/851270 z 8.1.2019, č.j. 02000851278
z 8.1.2019, č.j. 02000851284 z 8.1.2019, č.j. 02000851290 z 8.1.2019, č.j. 02000851291 z 8.1.2019
CHS Solar Source – vyjádření bez č.j. z 12.1.2018
Itself spol s.r.o. – vyjádření č.j. 18/004555 z 30.10.2018
KATR s.r.o. – vyjádření č.j. /E01/2018 z 5.4.2018
MJM Litovel a.s. – vyjádření bez č.j. z 5.1.20169
Obec Babice – vyjádření č.j. 18065 z 9.2.2018
Obec Mladějovice – vyjádření bez č.j. z 29.1.2018
Rio Media a.s. – vyjádření č.j. VYJRIO-2018-00368-01 z 16.2.2018
Nej.cz. s.r.o. – vyjádření č.j. VYJNEJ-2019-00239-01 z 23.1.2019KABEL-PROJEKT – vyjádření č.j. V0002/2018 z 3.1.2018
AHP 3T s.r.o. – vyjádření č.j. 0092/18-23816 z 6.2.2018, č.j. 24 z 6.3.2018
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. – vyjádření č.j. 168/18/er z 29.3.2018, č.j. 375/18/er z 14.9.2018
ČEPRO, a.s. – č.j. 5893/18 z 10.4.2018
OLTERM+TD Olomouc, a.s. – vyjádření č.j. OLTERM/20180927-002/ES z 2.10.2018, č.j.
OLTERM/20180921-004/ES a č.j. OLTERM/20180921-1003/ES z 21.9.2018
InfoTel, spol s.r.o. – vyjádření č.j. E006335/18 z 14.4.2018, č.j. E016418/18 z 9.10.2018, č.j. E002218/18
z 5.2.2018
Sprintel s.r.o. – vyjádření č.j. SPR1185/2017PK z 17.4.2018, č.j. SP4R1144/25017PK z 29.1.2018
České radiokomunikace a.s. – vyjádření č.j. UPTS/OS/195215/2018 z 6.6.2018, vyjádření č.j.
UPTS/OS/194998/2018 z 28.5.2018, č.j. UPTS/OS/210493/2019 z 18.1.2019
NEW TELEKOM, spol. s.r.o. – vyjádření č.j. 133402443 z 31.5.2018
MERIT GROUP a.s. – vyjádření č.j. MG/188/2018/MOS z 17.110.2018
T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. E03081/18 z 23.1.2018, č.j. E02556/19 z 18.1.2019
Veolia Energie ČR, a.s. – vyjádření č.j. RSTM/20180921-005/ES z 21.9.2018, č.j. RSTM/20180921-004/ES
z 21.9.2018, č.j. RSTM/20180921-003/ES z 21.9.2018
Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 190109-1514105448 z 21.1.2019, č.j. 190118-0806106554
z 18.1.2019, č.j. 180528-102581688 z 14.6.2018
ČD-Telematika a.s. – vyjádření č.j. 23872/2015-O z 7.12.20158, č.j. 1201802126 z 5.2.2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 517937/18 z 23.1.2018, vyjádření č.j. 745292/18
z 17.10.2018, č.j. 527437/18 z 1.2.2018, č.j. 792698/18 z 17.12.2018
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření č.j. 0101039435 z 8.1.2019, č.j. 0101039440 z 8.1.l2019, č.j. 0101039448
z 8.1.2019, č.j. 0101039454 z 8.1.2019, č.j. 0101039460 8.1.2019, č.j. 0101039461 z 8.1.2019, č.j.
0101044810 z 17.1.2019 ,
GridServices, s.r.o. – vyjádření č.j. 5001426468 z 2.1.2017, č.j. 5001675835 z 23.3.2018, č.j. 5001667901
z 13.3.2018, č.j. 5001792998 z 17.9.2018, č.j. 5001829839 z 20.11.2018, č.j. 5001829479 z 20.11.2018
Telco Pro Services, a.s. – vyjádření č.j. 0200816544 z 8.10.2018
České dráhy a.s. – vyjádření č.j. 0568/2018-RSMBRNO z 26.2.2018
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyjádření č.j.VPD_2018_1525 z 9.10.2018 a č.j. VPD_2019_23 z 8.1.2019
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Město Uničov – vyjádření č.j. MUUV 1697/2018 z 7.2.2018, č.j. MUUV 4186/2018 z 11.4.2018
Marius Pedersen a.s. – vyjádření bez č.j. z 29.3.2018, bez č.j. z 18.9.2018, vyjádření bez č.j. z 29.3.2018
Město Šternberk – vyjádření č.j. MEST 169832/2018 OdMK 3/2018/Kum z 21.2.2018
Ministerstvo obrany ČR – Sekce nakládání s majetkem – vyjádření č.j. 81689/2018-1150-OÚZ-BR zn
13.3.2018
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. – vyjádření č.j. MOVOZAD9236 z 9.1.2019, č.j. MOVOZAD8614
z 9.10.2018, č.j. OL/B/15277/06/12/18/gr z 20.12.2018, č.j. OL/B/15277/06/12/18/gr z 20.12.2018
INSTA CZns.r.o. – vyjádření č.j. 82401/S/11/18 z 26.11.2018
Obec Bohuňovice – vyjádření č.j. OUBOH/86-1/2018 z 12.3.2018
Obec Hlušovice – bez č.j. z 8.3.2018
Obec Újezd – vyjádření č.j. 185/2018 z 13.3.2018
Obec Lužice – vyjádření bez č.j. z 27.3.2018
OLTERM+TD Olomouc, a.s. – vyjádření č.j. OLTERM/20180921-0013/ES
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko k existenci inženýrských sítí č.j.
11287/2018-SŽDC-OŘ OLC-OPS/SrO z 9.2.2018, vyjádření č.j. 13258/2018-SŽDC-OŘ OLC-SNB
z 6.4.2018
UNEX a.s. Uničov – vyjádření č.j. 1422/15-238 z 27.11.2015
Veolia Energie ČR, a.s. – vyjádření č.j. RSTM/2018123-003/PP z 24.1.2018
SITKA s.r.o. – sdělení č.j. 90/02/18-Val z 15.2.2018, č.j. 455/10/18-Val z 5.10.2018
EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. – vyjádření č.j. 18/MK/04 z 14.2.2018, č.j. 18/MK/22 z 16.10.2018
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – vyjádření č.j. 269/2018/46 z 14.9.2018
Technické služby města Olomouce, a.s. – č.j. TSMO/4653/18 z 13.9.2018
Obec Štarnov – vyjádření č.j. 407/2018 z 15.8.2018
Větrná energie Horní Loděnice – Lipina – vyjádření bez č.j. z 14.3.20107, bez č.j. z 12.12.2018
Součástí stavby jsou dále demolice objektů, které jsou povolovány v samostatném řízení o odstranění
stavby, a dále podmiňující přeložky inženýrských sítí a vodohospodářské objekty, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení nebo jsou povoleny jinými příslušnými správními orgány, anebo k jejich realizaci
postačí shora uvedené územní rozhodnutí pro stavbu.
Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto
povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona – podle písmene a) je
jím stavebník, podle § 109 písm. b), c), d) jsou účastníky řízení vlastníci stavby na níž má být provedena
změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, a
vlastník stavby na pozemku, na němž má být stavba prováděna a ten., kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato jejich práva prováděním stavby přímo
dotčena
Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, a vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu
k sousedním pozemkům, podle § 109 písm. e), f), jsou účastníky řízení za podmínky, že mohou být jejich
práva prováděním stavby přímo dotčena. Drážní úřad dospěl k závěru, že práva uvedených subjektů dotčena
realizací stavby nebudou.
Stavba byla jako veřejně prospěšná umístěna územním rozhodnutím č.59/18 ze dne 29.11.2018,
součástí projektové dokumentace stavby je v části B.3.2. Aktualizace akustické studie zpracovaná v 12/2018.
Ve stávajícím stavu není u nejbližší obytné zástavby překračován hygienický limit s korekcí pro starou
hlukovou zátěž. Na změně stavu hlučnosti podél řešeného úseku trati se projeví jak zlepšení stavu
železničního svršku a spodku, tak změna intenzity dopravy, zvýšení traťové rychlosti a nasazení nových
elektrických jednotek, kdy se hluková situace po realizaci stavby téměř nezmění, resp. dojde místy k jejímu
snížení vlivem shora uvedených faktorů (tabulka 5 Hlukové příspěvky od železniční dopravy ve
výpočtových bodech). Elektrizace trati nezhorší stav hlučnosti o více jak 2 dB u žádného s posuzovaných
objektů, proto nebyla navržena protihluková opatření a hygienický limit nebude podél celé tratě překračován
jak pro denní, tak pro noční dobu.
K dočasnému zvýšení hlukové zátěže, případně zvýšené expozici prachem, dojde v průběhu výstavby,
jedná se však o krátkodobé působení, plynoucí z nezbytnosti provést stavební práce, které lze eliminovat
opatřeními organizačního charakteru, která jsou rovněž navržena v dokumentaci stavby m.j. v části B.3.1
Vliv stavby na životní prostředí. Průměrné ovlivnění nepřekročí hygienický limit a nedojde k ohrožení
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zdraví. Celkově dojde po stavbě ke snížení znečištění ovzduší vlivem eliminace provozu dieselových
drážních vozidel a jejich nahrazením elektrickými jednotkami.
Ke projektové dokumentaci stavby vydala Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci kladné závazné stanovisko č.j. KHSOC/33232/2018/OOC/HOK dne 15.1.2019.
V řízení s velkým počtem účastníků se 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. Stavební záměr zasahuje do
území několika obcí. V řízení s velkým počtem účastníků se 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.
Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. Podle §
111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda
stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci
vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním
rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu,
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k
řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány
Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro
nevydání stavebního povolení. Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy,
podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí.
Z uvedených důvodu Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání
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, podáním učiněným u Drážního úřadu, Sekce stavební , územní odbor
Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1
správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Z p. JUDr. Jitka Skopalová
za ředitelku územního odboru Olomouc

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.
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Upozornění:
Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné
právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul
formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném
znění.
Stavebník je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od
správního poplatku osvobozen (od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení v případě veřejně
prospěšných staveb realizovaných státem).
Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení
se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.
Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2
správního řádu

Magistrát města Olomouce

Městský úřad Šternberk

Městský úřad Uničov

Obecní úřad Hlušovice

Obecní úřad Bohuňovice

Obecní úřad Štarnov

Obecní úřad Babice

Obecní úřad Mladějovice

Obecní úřad Újezd

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
Razítko
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ70994234
Podle § 109 písm. b) c) d) – 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:
1. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ 70994226
adresa pro doručování: Regionální správa majetku Brno,Kounicova 26, Brno
2. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, hospodaření se svěřeným majetkem kraje:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
3. Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, Brno
4. Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
5. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
8. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
9. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
25
10. Statutární město Olomouc, Horná náměstí 583, 779 00 Olomouc
11. Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice
12. TJ Sokol Bohuňovice, z.s., Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice
13. Dreniten, s.r.o., 6. května 94, 783 14 Bohuňovice
14. Obec Štarnov, 783 14 Štarnov 131
15. Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
16. MJM agro, a. s. , Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel
17. MALITAS s.r.o., 783 42 Slatinice 134
18. Kovovýroba ZZ s.r.o., Uničovská 2331/73, 785 01 Šternberk
19. PTÁČEK – správa, a.s., Houškova 1198/4, 624 00 Brno
20. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
21. Obec Babice, 785 014 Babice 65
22. Paseka, zemědělská a.s., 783 95 Babice 80
23. MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s.r.o. , Dolní Žleb 68, 785 01 Šternberk
24. Obec Mladějovice, 785 01 Mladějovice 24
25. Moravskoslezské cukrovary, a.s., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
26. Zemědělské družstvo Újezd u Uničova, 783 96 Újezd 336
27. ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. Uničovská 564, 783 86 Dlouhá Loučka
28. UNEX a.s., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
29. Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
30. Mediagate s.r.o., Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice
31. MORAVO trading CZ spol. s.r.o., Pavlovická 272/18, 779 00 Olomouc
32. CARMAN, a.s., U Pily 918, 783 91 Uničov
33. Bc. Božena Švandová, Na Rybníčku 1350/14, 120 00 Praha 2
34. Eva Chovancová, Gorkého 68/3, 779 00 Olomouc
35. Petr Hejda, 798 14 Olšany u Prostějova 633

26 /28

36. Libor Kvapil, Gorkého 68/3, 779 00 Olomouc
37. Mgr. et Mgr. Adriana Schejbal, Krapkova 157/24, 779 00 Olomouc
38. Ing. Vladimír Dosoudil, Selské nám 28/28, 779 00 Olomouc
39. Alena Havelková, Libušinka 1562/19, 796 01 Prostějov
40. Irena Steigerwaldová, Trnkova 580/28, 779 00 Olomouc
41. Evžen Reich, Sladovní 64/14, 779 00 Olomouc
42. Marcela Reichlová Sladovní 64/14, 779 00 Olomouc
43. Marie Kolísková, Kopecká 136/23, 779 00 Samotišky
44. Hubert Holiš, Dlouhá 561/64, 779 00 Olomouc
45. Mgr. René Mohyla, Dobrovského 721/15, 779 00 Olomouc
46. Karel Letocha, Selské nám. 25/22, 779 00 Olomouc
47. Věra Brázdová, Selské nám. 35/46, 779 00 Olomouc
48. Jarmila Šroubková, Bobkova 702/41, 198 00 Praha 9
49. Miroslav Švestka, Véska 30, 783 16 Dolany
50. Marek Jech, Dlouhá 486/42, 779 00 Olomouc
51. Kateřina Jechová, Dlouhá 486/42, 779 00 Olomouc
52. Marie Kašparová, Delnická 548/7, 779 00 Olomouc
53. Šárka Krejčí, Akátová 75, 783 14 Hlušovice
54. Jana Spurná, Zikova 614/28, 779 00 Olomouc
55. Bc. Jiří Spurný, tř. Svornosti 899/55, 779 00 Olomouc
56. Vladimír Novák, Šakalova 221/18, 784 01 Litovel
57. Marcela Neplechová, 785 01 Babice 56
58. Mgr. Jiří Husák, Akátová 81, 783 14 Hlušovice
59. Vladimír Husák, 785 01 Babice 7
60. Mgr. Miloslav Tichý, Janského 424/18, 779 00 Olomouc
61. Danuše Lhotáková, 785 01 Komárov 216
62. Luděk Obrtel, 785 01 Mladějovice 181
63. Alena Kořistková, 783 96 Újezd 48
64. Ing. Svatopluk Martinek, U Oskavy 1319, 783 91 Uničov
65. Václav Šlitr, 783 96 Újezd 286
66. Marie Poulíčková, Rybníček 447, 783 96 Újezd
67. Ing. Marie Maňasová, Brníčko 1010, 783 91 Uničov
68. Karla Pavlů, Brníčko 1020, 783 91 Uničov
69. Mgr. Jiří Maulis, Brníčko 1001, 783 91 Uničov
70. Zdenka Šínová, Míru 342, 790 70 Javorník
71. Ing. Jiří Niče, Olomoucká 272, 783 91 Uničov
72. Alena Vařeková, Nádražní 911, 783 91 Uničov
73. Josef Vařeka, Nádražní 911, 783 91 Uničov
74. Helena Zechová, Šumperská 529, 783 91 Uničov
75. Karel Zecha, Šumperská 529, 783 91 Uničov
76. Marie Koukolová, Bratří Čapků 743, 783 91 Uničov
77. Zdeňka Přidalová, Nová Ves 18, 783 21 Litovel
78. Dopravní podnik města Olomouce,, a.s., Koželužská 563/1, Olomouc
79. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha
80. Obec Hlušovice, Hlavní 89, 783 14 Bohuňovice
81. Obec Újezd, Újezd 83, 783 96
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82. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
83. Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
84. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, Praha
85. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. , Tovární 41, 779 00 Olomouc
86. Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
87. VHS SITKA, s.r.o. , Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk
88. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 10 00 Praha
89. EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o., Kodaňská 521/57, Praha 10
90. Technické služby města Olomouce, a.s., Zemmhofova 783/34, Olomouc
91. Větrná energie HL s.r.o., Revoluční 655/1, 10 00 Praha
92. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42 Olomouc
93. Obec Lužice, č. 58, 78501 LUŽICE
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
2. Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
3. Magistrát města Olomouce, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
4. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524|91, 779
00 Olomouc
5. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00
Olomouc
6. Policie ČR, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát,
Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
7. Krajský úřad Olomouckého kraje,. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Na vědomí:
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
adresa pro doručování:
- Stavební správa východ
- Oblastní ředitelství Olomouc
Spis

28 /28

