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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
Sp. zn.: MP-SDP0404/19-11/Ka
V Praze dne 23. dubna 2020
Č. j.: DUCR-19653/20/Ka
Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan
+420 602 377 580
E-mail:
kubat@ducr.cz

SPOLEČNÉ POVOLENÍ
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“) a v souladu s § 94j
odst. 1 stavebního zákona
vydává
na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu
s § 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona
společné povolení
pro stavbu dráhy :
k.ú. Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky, Velké
Chvalovice, Tatce, Hořany u Poříčan, Poříčany

“V e l i m - P o ř í č a n y , B C “
Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:
D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení





PS 11-01-11
PS 13-01-11
PS 15-01-11
PS 17-01-11

ŽST Velim, úprava SZZ
ŽST Pečky, úprava SZZ
ŽST Poříčany, SZZ
ŽST Český Brod, úprava SZZ

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení




PS 12-01-21
PS 14-01-21
PS 16-01-21

Velim-Pečky, TZZ
Pečky-Poříčany, TZZ
Poříčany-Český Brod, TZZ

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
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PS 00-01-01

CDP Praha, úpravy DOZ

D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol


PS 14-01-61

Pečky-Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655

D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.1.2.1 Místní kabelizace




PS 11-02-11
PS 13-02-11
PS 15-02-11

ŽST Velim, úpravy místní kabelizace
ŽST Pečky, úprava místní kabelizace
ŽST Poříčany, místní kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení





PS 11-02-21
PS 12-02-21
PS 14-02-21
PS 15-02-21

ŽST Velim, úprava rozhlasového zařízení
Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení
Zast. Tatce, rozhlasové zařízení
ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení


PS 10-02-31

Velim-Poříčany, úprava telefonních zapojovačů

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace










PS 11-02-41
PS 12-02-41
PS 12-02-42
PS 13-02-41
PS 13-02-42
PS 14-02-41
PS 14-02-42
PS 15-02-41
PS 15-02-42

ŽST Velim, doplnění kamerového systému
Odb. Cerhenice, EZS
Odb. Cerhenice, kamerový systém
TNS Pečky, NTS 22kV, kamerový systém
TNS Pečky, úprava EZS
Odb. Tatce, EZS
Odb. Tatce, kamerový systém
ŽST Poříčany, úprava EZS
ŽST Poříčany, úprava kamerového systému

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel




PS 10-02-51
PS 10-02-52
PS 10-02-53

Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC
Velim-Č.Brod, DOK a TK
Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s.

D.1.2.7 Informační systém pro cestující
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PS 11-02-71
PS 12-02-71
PS 14-02-71

ŽST Velim, informační systém pro cestující
Zast. Cerhenice, informační systém pro cestující
Zast. Tatce, informační systém pro cestující
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PS 15-02-71

ŽST Poříčany, úprava informačního systému pro cestující

D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení






PS 10-02-91
PS 10-02-92
PS 12-02-91
PS 14-02-91
PS 15-02-91

Velim-Poříčany, úprava přenosového systému
Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC
Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení
Odb. Tatce, sdělovací zařízení
ŽST Poříčany, sdělovací zařízení

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT
D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika








PS 00-03-11
PS 12-03-11
PS 13-03-11
PS 14-03-11
PS 15-03-11
PS 15-03-12
PS 15-03-13

ED Praha, doplnění DŘT
Odb. Cerhenice, DŘT
TNS Pečky, NTS 22kV, DŘT
Odb. Tatce, DŘT
ŽST Poříčany, STS 22kV, DŘT
ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DŘT
ŽST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DŘT

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic




PS 13-03-31
PS 13-03-32
řízení
PS 13-03-33

TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, technologie
TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, systém kontroly a
TNS Pečky, NTS 22kV, technologie

D-1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn






PS 12-03-51
PS 14-03-51
PS 15-03-51
PS 15-03-52
PS 15-03-53

Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie
Odb. Tatce, TTS 22/0,4 kV, technologie
ŽST Poříčany, STS 22kV, technologie
ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4 kV, technologie
ŽST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie

D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení
zabezpečovacího zařízení




Elektronický podpis - 23.4.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Miroslav Hron
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.10.2020 11:04:32-000 +02:00

PS 12-03-61
PS 14-03-61
PS 15-03-61

Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie
Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie
ŽST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie
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D.1.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy


PS 11-04-11

ŽST Velim, výtahy na nástupiště

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.2.1.1 Železniční spodek a svršek










SO 10-14-01
SO 11-10-01
SO 11-11-01
SO 12-10-01
SO 12-11-01
SO 14-10-01
SO 14-11-01
SO 15-10-01
SO 15-11-01

Velim-Poříčany, vystrojení trati
ŽST Velim, železniční svršek
ŽST Velim, železniční spodek
Velim-Pečky, železniční svršek
Velim-Pečky, železniční spodek
Pečky-Poříčany, železniční svršek
Pečky-Poříčany, železniční spodek
ŽST Poříčany, železniční svršek
ŽST Poříčany, železniční spodek

D.2.1.2 Nástupiště






SO 11-12-01
SO 12-12-01
SO 14-12-01
SO 15-12-01
SO 16-12-01

ŽST Velim, úpravy nástupiště
Zast. Cerhenice, nástupiště
Zast. Tatce, nástupiště
ŽST Poříčany, nástupiště
Zast. Klučov, provizorní nástupiště

D.2.1.3 Železniční přejezdy






SO 12-13-01
SO 14-13-01
SO 14-13-02
SO 14-13-03
SO 14-13-04

Velim-Pečky, zrušení přejezdu v ev.km 362,135, P4958
Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 364,406, P4929
Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 365,114, P4930
Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931
Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 368,619, P4932

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
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SO 11-20-01
SO 12-20-01
SO 12-20-03
SO 12-26-01
SO 15-26-01
SO 15-26-02
SO 15-26-03
SO 15-26-04

ŽST Velim, žel. most (podchod) v ev.km 355,800
Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev.km 359,175
Velim-Pečky, žel. most v ev.km 362,088
Velim-Pečky, kabelová lávka v km 362,088
ŽST Poříčany, demolice náv. lávky v ev.km 370,559
ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634
ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,048
ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,465
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SO 15-20-03
SO 15-20-04
SO 16-26-01
SO 16-26-02
SO 16-26-03
SO 16-26-04
SO 16-26-05

ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544
ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784
Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500
Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740
Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005
Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199
Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty
D.2.1.5.1 Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení


SO 12-54-01
359,694
 SO 15-54-02
D.2.1.5.4 Ostatní





SO 10-82-01
SO 10-83-01
SO 10-83-02
SO 10-84-01

Velim - Poříčany, přeložka kabelu nn ČEZ Distribuce a.s. v km
ŽST Poříčany, podchod v km 371,544, úprava rozvodu nn a osvětlení
Velim-Poříčany, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru
Velim-Poříčany, kácení mimolesní zeleně
Velim-Poříčany, kácení lesní zeleně
Velim-Poříčany, zabezpečení veřejných zájmů

D.2.1.6 Potrubní vedení


SO 11-50-01

Velim, úprava kanalizace u VB

D.2.1.8 Pozemní komunikace



SO 10-32-01
SO 14-30-01

Velim-Poříčany, dopravní opatření
Odb. Tatce, přístupová komunikace

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory


SO 15-40-01

ŽST Poříčany, kabelovod v km 371,020

D.2.1.10 Protihlukové objekty




SO 12-27-01
SO 15-27-01
SO 15-27-02

Velim-Pečky, PHS vlevo trati
ŽST Poříčany, PHS vlevo trati
ŽST Poříčany, PHS vpravo trati

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH
OBJEKTŮ
D.2.2.1 Pozemní objekty budov
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SO 12-61-01
SO 12-61-02

Zast. Cerhenice, stavební úpravy VB pro sdělovací zařízení
Odb. Cerhenice, technologický objekt
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SO 13-61-01
SO 14-61-01
SO 14-61-02
SO 15-61-01
SO 15-61-02
SO 15-61-03
SO 15-61-04

Pečky, úpravy a technologický objekt 22 kV
Odb. Tatce, technologický objekt
Pečky-Poříčany, releový objekt u přejezdu v ev.km 368,619
ŽST Poříčany, úprava VB pro technologii
ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, technologický objekt
ŽST Poříčany, zhlaví Praha, technologický objekt
ŽST Poříčany, úpravy objektu trafostanice

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích




SO 12-62-01
SO 14-62-01
SO 15-62-01

Velim-Pečky, úprava zastřešení podchodu v ev.km 359,175
Zast. Tatce, nástupištní přístřešky
ŽST Poříčany, úpravy zastřešení nástupiště

D.2.2.3 Individuální protihluková opatření


SO 12-63-01

Velim-Pečky, individuální protihluková opatření

D.2.2.4 Orientační systém





SO 11-64-01
SO 12-64-01
SO 14-64-01
SO 15-64-01

ŽST Velim, úprava orientačního systému
Zast. Cerhenice, orientační systém
Zast. Tatce, orientační systém
ŽST Poříčany, úprava orientačního systému

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení



SO 11-66-01
SO 15-66-01

ŽST Velim, mobiliář
ŽST Poříčany, mobiliář

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
D.2.3.1 Trakční vedení







SO 12-71-01
SO 14-71-01
SO 14-71-02
SO 15-71-01
SO 15-71-02
SO 15-71-03

Velim-Pečky, úprava TV
Pečky-Poříčany, úprava TV
Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení
ŽST Poříčany, úprava TV
ŽST Poříčany, úprava připojení SpS Poříčany
ŽST Poříčany, provizorní převěšení ZOK Poříčany

D.2.3.4 Ohřev výměn
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SO 12-74-01
SO 14-74-01
SO 15-74-01

Odb. Cerhenice, EOV
Odb. Tatce, EOV
ŽST Poříčany, úprava EOV
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D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů




















SO 11-76-01
osvětlení
SO 11-76-02
SO 12-76-01
SO 12-76-02
SO 12-76-03
SO 12-76-04
SO 12-76-05
SO 14-76-01
SO 14-76-02
SO 14-76-03
SO 14-76-04
SO 14-76-05
SO 14-76-06
SO 15-76-01
SO 15-76-02
SO 15-76-03
SO 15-76-04
SO 15-76-05
SO 16-76-01

ŽST Velim, podchod v ev. km 355,800, úprava rozvodu nn a
ŽST Velim, úprava rozvodu nn a osvětlení
Velim-Pečky, úprava rozvodu vn 6kV
Odb. Cerhenice, přípojka nn
Odb. Cerhenice, rozvod nn a venkovní osvětlení
Odb. Cerhenice, DOÚO
Zast. Cerhenice, úprava rozvodu nn a osvětlení
Pečky-Poříčany, úprava rozvodu vn 6kV
Pečky-Tatce, rozvod vn 22kV
Tatce-Poříčany, rozvod vn 22kV
Odb. Tatce, rozvod nn a venkovní osvětlení
Odb. Tatce, DOÚO
Zast. Tatce, úprava rozvodu nn a osvětlení
ŽST Poříčany, úprava přípojky vn 22kV
ŽST Poříčany, rozvod vn 22kV
ŽST Poříčany, úprava rozvodu nn a osvětlení
ŽST Poříčany, úprava DOÚO a návěsti pro elektrický provoz
ŽST Poříčany, úprava osvětlení zastřešených nástupišť
Zast. Klučov, osvětlení provizorního nástupiště

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí





SO 11-77-01
SO 12-77-01
SO 14-77-01
SO 15-77-01

ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí
Velim-Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí
Pečky-Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí
ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí

D.2.3.8 Vnější uzemnění


SO 13-78-01

TNS Pečky, NTS 22kV, vnější uzemnění

Umístění stavby:
K.ú. Cerhenice :
328/4, 343/18, 348/5, 348/9, 754/57, 773/34, 784/1, 785/2, 802/17, 802/30, 1025/2, 1028, 1036/1,
1050, 1244/2, 1245, 1246/1, 1297/2, 1298/2, 1298/3, 1298/5, 1298/6, st. 168, st. 419 a st. 614
K.ú. Český Brod :
709/4 a st. 269
K.ú. Dobřichov :
160/1, 160/52, 173/1, 179/3, 181/1, 181/3, 182/1, 182/3, 183/1, 183/3, 184/1, 184/3, 185/3, 185/4,
186/1, 186/3, 187/1, 187/3, 188/1, 188/3, 189/1, 189/3, 190/1, 191/1, 195/3, 312/1, 343/2, 348/67,
348/130, 348/131, 348/137, 351, 357, 396/23, 396/24, 611/1, 647/20, 656/1 a 739
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K.ú. Hořany u Poříčan :
190/1, 190/2, 190/3 a 366
K.ú. Klučov u Českého Brodu :
9, 473/2, 473/3, 498/3, 498/4, 499/2, 501/9, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/8, 509/9,
509/12, 509/13, 509/15, 509/16, 509/17, 509/18, 509/19, 509/20, 509/21, 509/22, 509/23, 509/26,
509/27, 509/28, 509/29, 509/30, 509/31, 509/32, 509/33, 509/34, 509/35, 509/37, 509/38, 509/39,
509/40, 509/41, 509/42, 509/43, 509/44 a 510
K.ú. Liblice u Českého Brodu :
471/23, 472/1, 472/3, 472/4, 472/6, 472/7, 481/1, 682/3, 682/4, 682/15, 682/17, 682/18, 682/19,
682/20, 682/21, 682/23, 682/24, 682/25, 682/26, 682/27, 682/28, 682/29, 682/31, 682/32, 682/36,
682/37, 682/38, 682/39, 682/40, 682/41, 682/42, 682/43, 682/44, 682/45, 682/49 a 684/4
K.ú. Milčice u Peček :
195/62, 195/69, 203/2, 203/5, 205, 206/11, 206/51, 207/23, 208/4, 282/11, 282/39, 286/21, 286/22,
290/6, 305/1, 305/6, 305/7, 306/1, 380 a 388/4
K.ú. Pečky :
519/1, 554/1, 554/6, 554/23, 554/24, 554/25, 554/26, 554/27, 554/28, 554/29, 554/30,
554/32, 554/35, 554/38, 554/41, 554/42, 554/44, 554/45, 990, 1025, 1028, 1577, 1584,
2275/7, 2275/8, 2275/9, 2275/10, 2275/11, 2275/12, 2275/13, 2280/1, 2281/2, 2281/3,
2281/7, 2281/8, 2281/9, 2281/13, 2282, 2283/1, 2283/2, 2283/3, 2283/4, 2283/5, 2283/6,
2283/8, 2283/9, 2283/10, 2283/11, 2284/1, 2328/2 a 2328/4

554/31,
2275/6,
2281/4,
2283/7,

K.ú. Poříčany :
730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, 730/10, 730/11, 731/1, 731/2, 732/1,
732/2, 735/1, 736/8, 740/1, 740/3, 747/19, 755/57, 755/58, 755/59, 755/60, 840/1, 860/3, 860/5,
860/10, 860/12, 860/13, 860/16, 862/1, 893/1, 896/18, 897/1, 899/1, 899/2, 899/13, 899/14, 902/1,
902/2, 906, 907/1, 908/1, 908/34, 908/39, 908/43, 908/47, 908/49, 910, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2,
912/3, 913, 916/1, 916/15, 916/16, 916/17, 916/18, 916/44, 921, 950 a 1300/1
K.ú. Matenice :
480/76, 480/78, 546/10, 554/9, 555/2, 560/1, 560/2, 560/3, 560/7, 560/8, 560/9, 560/10, 560/11,
560/12, 560/13, 560/14, 560/15, 560/17, 560/18, 560/19, 560/20, 560/21, 565, 570/5 a 610
K.ú. Tatce :
295/39, 412/17, 414/96, 418/1, 418/2, 419/3, 419/6, 425/1, 435/33, 435/34, 447/10, 489/1, 493/25,
493/38, 498/1, 498/3, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11, 498/13, 498/14, 529, st.
495/2, st. 496 a st. 497
K.ú. Třebestovice :
674/5
K.ú. Velim :
200/2, 292/5, 293/1, 293/8, 761/5, 773/8, 805, 823/2, 955, 957/3, 957/4, 996/1, 1007/3, 1016/1,
1017/3, 1021/1, 1021/10, 1021/17, 1030/1, 1030/4, 1064, 1282, st. 161 a st. 840
K.ú. Velké Chvalovice :
369/1, 369/3, 370/1, 371/3, 373/1, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/14, 377/1, 379/1,
379/3, 380/5, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 382/2, 382/3, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5 a 383/6
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Stavebník:
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha,
IČ:70994234
Stručný popis stavby:
Předmětem této stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku železniční tratě Velim –
Poříčany. Jedná se o změnu dokončené drážní stavby charakteru liniové železniční stavby, obnovy a
rekonstrukce železniční trati. Stavba je řešena jako trvalá. Bude využívána pro vnitrostátní i
mezinárodní železniční dopravu, jako veřejná celostátní dráha. Účelem stavby je zajištění komplexu
staveb a technologických zařízení s cílem zamezení snižování rychlosti a tím zkrácení přepravní
doby, zajištění parametrů interoperability, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu,
rekonstrukce stavebních a technologických částí v rozsahu daném Směrnicí GŘ č. 16/2005 Zásady
modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR, č.j.: 3790/05-OP (dále „Směrnic GŘ č.
16/2005) a uvedení všech součástí infrastruktury do normového stavu, aby bylo zajištěno zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavba se nachází v převažujícím rozsahu na dosud zastavěném
území. Prakticky sleduje dosavadní železniční trasu v úseku mezi stanicí Velim a stanicí Poříčany a
tudíž pro umístění využívá přednostně stávajících pozemků dráhy.
Podrobněji viz. projektová dokumentace.
Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a
ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními
vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání
kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a
předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
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9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá
Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického
zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových
cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček
o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Rozhodnutí – povolení výjimky Krajského úřadu
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j 113609/2019/KUSK ze
dne 23. 9. 2019 :
- na staveništi bude zajištěna přítomnost biologického dozoru (odborně způsobilé osoby),
která bude především zajišťovat záchranné přenosy zvláště chráněných živočichů, kteří se v
místech stavby budou vyskytovat, výstavbu dočasných bariér atd.
- před započetím stavebních prací bude provedena aktualizace biologického průzkumu v celé
trase stavby z důvodu možného výskytu dalších druhů zvláště chráněných organismů
(zejména jarní a letní aspekt), zjištění aktuálních míst výskytu zvláště chráněných organismů
apod.
- kácení stromů je možno provádět v období od měsíce listopadu do konce měsíce února
-

platnost povolené výjimky je omezena do ukončení realizace záměru

21. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku dopravního připojení Městského
úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 118008/19-pr ze dne 18. 12. 2019 :
- dopravní připojení (dále jen sjezd) veřejně přístupné účelové komunikace bude provedeno v
místě dle situačního plánu. Šíře dopravního připojení max. 5m
-

bude mít plynulé, pevné napojení na stávající povrch vozovky a bude opatřen bezprašným
snadno čistitelným povrchem (např. beton, živice, zámková dlažba, apod.). Připojení bude
provedeno s naříznutím a spára bude zatřena modifikovanou zálivkou

-

jeho konstrukce musí odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení

-

ve věci dopravního značení (zřízení křižovatky) je třeba požádat na Odbor dopravy MěÚ
Kolín ( vyřizuje pan Volf, tel. 321 748 107, mail: vladimir.volf@mukolin.cz ) o stanovení
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místní úpravy provozu s doložením vlastního návrhu a písemného stanoviska Policie ČR, Dl
Kolín
-

odvodnění sjezdu nebude svedeno na těleso silnice II/334, bude řešeno pomocí podélných a
příčných sklonů . Vlivem stavby nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění této silnice

-

při stavbě sjezdu nesmí dojít k zásahu do konečného povrchu komunikace. Po ukončení
stavby bude okolní terén uveden do původního stavu

-

stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. V případě omezení
plynulosti provozu z důvodu realizace vlastního napojení sjezdu na komunikaci II. třídy je
nutno před zahájením stavebních prací předložit zdejšímu odboru dopravy návrh přechodné
úpravy dopravního značení k jeho stanovení, který bude doložen stanoviskem orgánu
Policie ČR

-

při stavbě, ale zejména při samotném používání nového dopravního připojení k silnici
11/334 budou splněny a dodržovány podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, Dl
Nymburk (č.j. KRPS-278775-1/ČJ-2019-010806-PPK ze dne 11.11.2019) a stavebníkem
musí být doloženo stanovisko vlastníka komunikace, Středočeský kraj zastoupený Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje

-

toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas správců inž. sítí se stavbou, jejichž zařízení se
v uvažovaném prostoru nacházejí

22. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odbor
životního prostředí a zemědělství z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUKOLIN/OZPZ
85478/19-Ze ze dne 12. 9. 2019 :
- s odpady, které vzniknou při realizaci výše uvedené stavby, bude nakládáno v souladu se
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny
povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle
jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou
zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude
zajištěno jejich využití před odstraněním
- v případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je
povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění, oprávněna k jejich převzetí
- nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v úplném znění
- o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude
vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží
odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně
23. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odbor
životního prostředí a zemědělství z hlediska státní správy lesů pod č.j.
MUKOLIN/OZPZ/85486/19- posp ze dne 16. 9. 2019 :
- investor stavby se vypořádá s ustanovením § 15 - 17 zákona, na částech lesních pozemků
parc. č. 498/3, 419/3 a 419/6 v katastrálním území Tatce (pozemek p. č. 498/3 v k. ú. Tatce
výměra dočasného odnětí 1320 m2, pozemek p. č. 419/3 v k. ú. Tatce výměra dočasného
odnětí 16 m2 a pozemek p. č. 419/6 v k. ú. Tatce výměra dočasného odnětí 1 m2, celkem
1337 m2, viz. předložená dokumentace)
- nesmí dojít k většímu záboru lesních pozemků, než bude stanoveno rozhodnutím o odnětí
- nesmí dojít k poškození, jak nadzemních, tak podzemních částí lesních dřevin
- během stavby musí být použito takových stavebně-technických prostředků a učiněna
veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech
- stavební materiál a následně stavební odpad nesmí být ukládán na lesní pozemky, a to ani
dočasně
- investor stavby je povinen se seznámit s ustanovením § 22 zákona a při užívání stavby jej
respektovat
24. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy Městského
úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85494/19Po ze dne 13. 1. 2020 :
- před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy
půdy do hloubky v průměru asi 25 cm na celé ploše trvale odnímané ze ZPF. Dle
pedologického posudku zpracovaného Mgr. Oldřichem Stehlíkem v prosinci 2019 se jedná o
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vrstvu hlinitopísčité navážky, zcela nevhodné pro zemědělské účely. Skrývka o objemu asi
316 m3 bude rozprostřena na závěrných svazích podél trati (v místě uvedené stavby) za
účelem jejich ohumusování
- realizací výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území
- investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy
- nejpozději 15 dnů před započetím realizace záměru (před zahájením prací spojených se
skrývkou kulturní vrstvy půdy) investor písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín
časový harmonogram těchto prací, včetně uvedení jména a kontaktu odpovědného
pracovníka za provádění skrývky a následného jejího využití
- investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřením povede písemné
záznamy (např. ve stavebním deníku)
- nejpozději 30 dnů před započetím užívání obdrží orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín doklady o
využití kulturní vrstvy půdy
- v souladu s ustanovením § 11a odst. 1) písm. a) zákona, se za trvalé odnětí půdy ze ZPF
finanční odvod nepředepisuje
25. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního
prostředí a zemědělství z hlediska ochrany ovzduší pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85483/19-Tv :
- při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných
přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících
charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly
znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu
zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto
zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace
záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v
takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí
realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění
komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou
nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých
prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené
(zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.)
- při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen
kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení
prašnosti
26. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Nymburk, odbor
životního prostředí - z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUNYM-100/73342/2019/Šan ze
dne 23. 9. 2019 :
- s odpady vzniklými ze stavby bude nakládáno dle projektové dokumentace (část E.02.08),
odpady budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě k dalšímu
využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku, odpady
budou shromažďovány odděleně dle druhu a zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a
znehodnocením
- zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována jejím
předáním oprávněné osobě, nebo pokud by byla zemina použita k terénním úpravám mimo
místo stavby, budou před uložením na toto konkrétní místo předloženy na odbor životního
prostředí MěÚ Nymburk rozbory této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky
MŽP č. 294/2005 Sb., (nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo
odstranění organizaci oprávněné dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k jejímu převzetí)
- doklady o předání jednotlivých odpadů oprávněné osobě budou předloženy Městskému
úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro
vydání kolaudačního souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby
27. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Nymburk, odbor
životního prostředí – z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pod č.j.
MUNYM-100/78857/2019/ŠAN ze dne 16. 9. 2019 :
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v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se
provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF (dále jen „vyhláška), se stanovuje
povinnost skrývky kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí) dle schválené bilance. Tato
skrývka bude dočasně deponována v areálu staveniště a po ukončení stavby následně zpětně
využita k terénním úpravám a ozelenění ploch v okolí stavby
- vzhledem k tomu, že se jedná o odnětí zemědělské půdy pro stavby drah včetně jejich
součástí, je-li stavebníkem a vlastníkem stát, podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona
se za trvalé odnětí nestanoví odvody
- žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm
obsažené ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů,
kterého je souhlas součástí
- souhlas s odnětím zemědělské půdy pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho
oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů
28. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Městského úřadu Nymburk –
z hlediska vodoprávního úřadu pod č.j. MUNYM-100/73349/2019/Kra ze dne 23. 9. 2019 :
- před započetím stavby bude předložen havarijní plán stavby, odsouhlasený správcem
vodního toku, havarijní plán schvaluje vodoprávní úřad
29. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského
úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUCB 69182/2019 ze dne
13. 11. 2019 :
- před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky
kulturní vrstvy půdy do hloubky 0,3 m po ploše výměry vynětí zemědělské půdy.
Množství skryté ornice bude 91,2 m3. Ornice bude po dobu výstavby umístěna na
pozemku pare. č. 740/3 v k. ú. Poříčany tak, aby mohla být po dokončení stavby
použita na zarovnání terénu
- v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 bod a) zákona nebude za trvalé odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby drah včetně jejich součástí (§ 9
bod e) a f) vyhl. č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve
znění pozdějších předpisů) předepsán finanční odvod
- vlastník pozemku je povinný zajistit, aby pozemek pare. č. 740/3 v k. ú. Poříčany
byl v evidenci katastru nemovitostí nově zapsán jako druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití dráha
- dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se
stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedený záměr ke změně
účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se
stanoví podle § 11. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni
právně účinné změny účelu využití
- pokud dojde ke změně záboru zemědělské půdy, předloží investor orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu geometrický plán oddělující skutečný zábor
zemědělské půdy
- investor zajistí dobrou přístupnost na okolní zemědělské pozemky
- dojde-li realizací těchto staveb k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích,
zajistí investor na svůj náklad nápravu
30. Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odbor
životního prostředí a zemědělství – z hlediska ochrany ovzduší pod č.j. MUCB 61179/2019 ze
dne 7. 11. 2019 :
- investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat
zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel
vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění,
zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuelně při jeho skladování, apod.)
-
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31. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Český Brod,
odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska orgánu státní správy lesů pod č.j. MUCB
67271/2019 ze dne 4. 11. 2019 :
- Při provádění výše uvedené stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně lesních
pozemků, provádět práce tak, aby nedocházelo k poškození lesních pozemků, lesních
porostů (nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části), k odstranění škod činit
bezprostřední opatření
-

při provádění stavby nesmí dojít k omezení vstupu na lesní pozemek ani k omezování
výkonu lesnických činností

32. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Český Brod,
odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUCB
66574/2019 ze dne 31. 10. 2019 :
- před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do
30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění
odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o
odpadech § 4, odst. 1, písm. y. Pozn.: (více info, www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor
životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a
ovzduší/Nakládání s odpady-požadavky na investora)
33. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Obecního úřadu Velim z hlediska nakládání
s odpady pod č.j. 806/2019 ze dne 4. 9. 2019 :
- požadujeme, aby odpady, které vzniknou při realizaci akce, byly přednostně nabídnuty k
recyklaci, pokud toto nebude možné, zajistit jejich řádné odstranění (např. na povolené
skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy na úseku nakládání s odpady
- ke kolaudaci stavby požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při
stavebních pracích (např. stavební suť - beton, cihly, dřevo, výkopová zemina, plasty, obaly
od nátěrových hmot, kovový odpad a podobně), k recyklaci na povolenou skládku odpadů
příp. jiné oprávněné osobě
- Před zahájením prací bude Obecnímu úřadu Velim písemně sdělena osoba odpovědná za
nakládání s odpady v rámci realizace uvedeného objektu
34. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Velim z hlediska
orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 190/2020 ze dne 4. 3. 2020 :
- kácení je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
- omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením §5 vyhl.č.
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich káceni, ve zněni pozdějších předpisů.
Lze výjimečně stanovit i na jiný termín (např. zahájení výstavby)
kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškozeni sousedních objektů, ani
zdraví osob
35. Stavebník dodrží podmínku uvedenou ve Vyjádření Obecního úřadu Cerhenice pod č.j.
2S332/19/PRů ze dne 2. 9. 2019 :
- stavba bude prováděna dle přiložené dokumentace stavby, o případných změnách, termínech
realizace, omezeních bude ÚM Cerhenice s předstihem informován
36. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Obecního úřadu Cerhenice –
z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 48965/19/PRů ze dne 27. 11. 2019 :
- práce spojené s kácením stromů a prořezem budou provedeny v době vegetačního klidu před
počátkem realizace stavby
37. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Dobřichov
z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 19/008084/204 ze dne 27. 2. 2020 :
-
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rozsah kácení porostů během stavby nesmí překročit rozsah kácení stanovený projektem
- jakékoliv kácení / mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno
s projektantem
38. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Pečky, odbor
výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy pod č.j. PEC/4260/2019 ze dne 2. 12.
2019:
- kácet je povoleno pouze stromy a keře dle předložené PD na akci „Velim – Poříčany, BC“
v rozsahu 51 ks stromů, které se nachází na pozemcích p.č. 554/44, 2328/4, 2275/7, 2273/5,
2275/6, 2275/12, 2280/1, 554/45, v k.ú. Pečky a keře na celkové ploše o rozloze 8 955 m2
rostoucích na pozemcích p.č. 554/42, 554/44, 1577, 554/41, 158/4, 656/1, 1462/1, 1462/3,
2307/5, 554/24, 554/45, 2298, 2294/6, 2294/7, 554/1,2295/1,2294/9, 2295/2, 2328/4,
2358/1, 2285/3, 2328/1, 2282, 2275/11, 2275/7, 2275/13, 2273/5, 2273/20, 2357/7, 2357/9,
2373/21, 2373/19, 2275/12, 2273/18, 2274/1, 2276/8, 2281/12, 2275/9, 2275/5, 2281/8,
2281/7, 373/1, 373/14, 373/13, 373/12, 380/5 380/4, 380/3, 383/3, 383/5, 383/6 v k.ú. Pečky
- jakékoliv kácení/mýceni nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno s
projektantem
- kácení uvedených dřevin bude provedeno pouze v mimohnízdním období od 1.9. do 31.3.
běžného roku, pokud to bude možné, přednostně v podzimním období z důvodu možného
výskytu aktivních zimovišť drobného ptactva
- během celé stavby bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin se podle ust. § 9, odst. 1
„zákona“ ukládá náhradní výsadba, která bude provedena nejdéle do dvou roků od
provedeného pokácení výše uvedených dřevin v závazném stanovisku. Sumárně bude
vysazeno 51 ks listnatých stromů s obvodem kmínku, měřeného ve výšce 1,3 m od
kořenového krčku 10-12 cm a korunou založenou ve výšce min. 2,20 m a to na pozemcích,
jejichž vlastníkem je město Pecky. Provedené vykácení dřevin bude písemně do 14 dnů
oznámeno OOP. OOP po dohodě s investorem určí pozemky, na kterých bude náhradní
výsadba provedena a rovněž určí druh vysazovaných stromů. Před výsadbou stromů bude v
místě provedena částečná výměna zeminy (min. z 1/2) za kvalitní zahradní substrát, pokud
nebude s OOP domluveno předem jinak. Každý strom bude ukotven třemi dřevěnými kůly s
třemi příčkami a bude instalována ochrana kmínku. Komparativní řez koruny každé dřeviny
bude proveden zároveň s výsadbou. Při výsadbě stromu budou pod bal přidány pomalu
rozpustné tablety hnojivá, např. Silvamix, v počtu 10 ks /strom a dále 0,5 kg/strom
hydrogelu. Kolem stromu se udělá dostatečně velká závlahová mísa a strom se
bezprostředně po výsadbě zalije min. 501 vody. Při výsadbě budou dodrženy agrotechnické
lhůty, vysazovaný rostlinný materiál bude splňovat platné normy pro výsadby a budou
dodrženy předpisy týkající se výsadby dřevin. Den provedení náhradní výsadby bude
předem oznámen OOP (postačující je telefonické oznámení
- OOP dále ukládá investorovi následnou po výsadbovou péči o vysazené dřeviny v délce tří
let, která spočívá zejména v zajištění dostatečné zálivky, kontrole úvazků, provedeni dle
potřeby výchovného řezu. Po této lhůtě stromy vysazené na pozemcích Města Pečky předá
městu
39. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Pečky, odbor
výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy pod č.j. PEC/1106/2020 ze dne 31. 3.
2020:
- kácet je povoleno pouze stromy a keře dle předložené PD na akci „Velim – Poříčany, BC“
v rozsahu 7 ks stromů, které se nachází na pozemcích p.č. 381/4, 381/1, 373/1, 380/5, 383/5
v k.ú. Velké Chvalovice a keře na celkové ploše o rozloze 10521 m2, rostoucích na
pozemcích p.č. 373/1, 373/3, 373/4, 373/5, 381/1, 381/3381/4, 398/10, 381/5, 383/2, 373/8,
-
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-

371/1, 371/2, 371/3, 376, 375, 554/45, 373/14, 373/13, 373/12, 380/5, 380/4, 380/3, 373/10,
373/11, 373/9, 377/5, 377/4, 377/1, 383/3, 383/6, 383/5 v k.ú. Velké Chvalovice
jakékoliv kácení/mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno s
projektantem
kácení uvedených dřevin bude provedeno pouze v mimohnízdním období od 1. 9. do 31. 3.
běžného roku, pokud to bude možné, přednostně v podzimním období z důvodu možného
výskytu aktivních zimovišť drobného ptactva
během celé stavby bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

40. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Tatce z hlediska
orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. OUTAT/00238/2020 ze dne 11. 3. 2020 :
- kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
- omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl. č.
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
Lze výjimečně stanovit i na jiný termín (např. zahájení výstavby)
- náhradní výsadba bude provedena na vyhrazených pozemcích obce v k.ú. Tatce (pozemek je
ve vlastnictví obce) s dodržením počtu kusů, druhů a termínů uvedených v Závazném
stanovisku
41. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Hořany z hlediska
orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 69/2019-OÚ ze dne 10. 3. 2020 :
- rozsah kácení porostů během stavby nesmí překročit rozsah kácení stanovený projektem
- jakékoliv kácení/mýcení nad rámec projektu musí být před provedením prací konzultováno
s projektantem
42. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Poříčany
z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 65/2020/01 ze dne 5. 2. 2020 :
Stromy – číselné označení dřevin vychází z dendrologického posudku spol. NDCon :
a. 553-556 (areál žel. st.) – souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní
výsadba min. ve shodném počtu dřevin (liniové stromořadí stanoviště vhodných listnatých
stromů nižšího vzrůstu podél protihlukové zdi, s případnou keřovou podsadbou). Rozsah
náhradní výsadby – min. 4 ks (dub/javor/okrasná třešeň/hloh/hrušeň). Keřová podsadba min.
20 ks – tavolník/pokryv. růže/mochna/levandule/skalník/trávy aj.
b. 557-576 souhlasím za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba min. ve
shodném počtu dřevin (liniové stromořadí vhodných listnatých stromů). Rozsah náhradní
výsadby – min. 20 ks (dub/javor/jasan/habr)
c. 624-632 (areál žel. st.) - souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní
výsadba min. ve shodném počtu dřevin (liniové stromořadí stanoviště vhodných listnatých
stromů nižšího vzrůstu podél protihlukové zdi, s případnou keřovou podsadbou). Rozsah
náhradní výsadby – min. 8 ks (dub/javor/okrasná třešeň/hloh/hrušeň). Keřová podsadba min.
40 ks – tavolník/pokryv. růže/mochna/levandule/skalník/trávy aj.
d. 610-623 souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba (liniové
stromořadí vhodných listnatých stromů nižšího vzrůstu, s případnou keřovou podsadbou).
Rozsah náhradní výsadby - min. 15 ks (dub/javor/jasan/habr)
e. 635+634 (na uvedeném místě jsou celkem 3 smrky, nikoliv pouze 2, jak je uvedeno
v posudku) – souhlasíme za podmínky, že v místě bude provedena náhradní výsadba min. ve
shodném počtu dřevin (stanoviště vhodných listnatých stromů nižšího vzrůstu s případnou
keřovou podsadbou). Rozsah náhradní výsadby – min. 3 ks javor, okrasná
třešeň/hloh/hrušeň
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f.

578, 579, 580, 582, 583 (684 – pouze v mapě – list 6B), 585, 586, 587, 580, 588, 590, 591,
592, 529 (pouze v mapě – list 7), 593, 595, 599 – souhlasíme v místě bude provedeno
odstranění pařezů a zajištění svahu proti erozi, zaplevelení a náletům
g. 642-646 - souhlasíme v místě bude provedeno odstranění pařezů a zajištění svahu proti
erozi, zaplevelení a náletům
h. 652-657 souhlasíme za podmínky, že místo kácení bude ošetřeno proti kořenové
výmladnosti akátů (spolu s P141) a bude provedeno zajištění svahu proti erozi, zaplevelení a
náletům
Náhradní výsadba za dřeviny uvedené v bodě f-h bude provedena na pozemku 899/1 – viz.
příloha (pás v šíří 3-5 m na hranici pozemku se silnicí 11/330). Rozsah náhradní výsadby –
min. 15 ks stromů (dub/javor/okrasná třešeň/hloh/hrušeň), vysokokmen, ok min 10/12,
zavětvení koruny v min. 4 m. Keřová podsadba – kombinace vyšších a nižších keřů min. 100
ks (tavolník, vajgélie/zlatice/trojpuk/růže svraskalá/mochna/levandule/skalník/trávy aj.)
S kácením níže uvedených dřevin nesouhlasíme – nejedná se o dřeviny bezprostředně dotčené
stavbou a jejich odstranění je nežádoucí, neboť alespoň částečně zmírňují negativní dopady dráhy
(hluk, prašnost) na životní prostředí v obci. V případě, že by některá z dřevin mohla být nestabilní a
ohrožující, žádáme předložit dendrologický posudek. Pokud by bylo v průběhu stavby zjištěno, že
kácení některé z níže uvedených dřevin je nutné, např. z důvodu přístupu na staveniště, zřízení
požárního prostupu v protihlukové stěně aj., lze kácení povolit dodatečně, na základě předchozích
projednání s obcí.
-

636-641: pro realizaci stavby není kácení nezbytné, jedná se o dřeviny v soukromých
zahradách, souhlas s kácením možno udělit pouze v případě doložení souhlasu vlastníka
nemovitosti
647-651 : pro realizaci stavby není kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřeviny
ohrozily provoz na trati (rostou vně protihlukových zdí, v náspu pod žel. tratí)
658-661 : dřeviny v oplocené zahradě - s kácením nesouhlasíme, pro realizaci stavby není
kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřeviny ohrozily provoz na trati
662 : pro realizaci stavby není kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřevina ohrozila
provoz na trati
663-683 : pro realizaci stavby není kácení nezbytné a není předpoklad, že by dřeviny
ohrozily provoz na trati (rostou vně protihlukových zdí, v náspu pod žel. tratí)

Plochy dřevin :
Plochy P126, P129 (dle mapové přílohy P12/list7), P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139,
P144, P140, P141 jsou přímo dotčené záborem stavby a s odkřovením těchto ploch vydáváme
souhlas za podmínek uvedených níže.
Plochy P120, P121, P122, P123, P124, P125, P128, P130, P131, P138, P142, P143, P145 nejsou
dle vyjádření investora bezprostředně dotčeny stavbou. V těchto porostech s odstranění dřevin
nesouhlasíme. Požadujeme provést pouze nezbytně nutnou probírku a odstranění nevhodných
dřevin (těch, které svou výškou či náklonem ohrožují provoz na trati). Při odstranění dřevin
požadujeme následné ozelenění stanovištně vhodnými dřevinami za účelem zpevnění náspu
(pokryvné keře, nízké stromy).
- rozsah kácení stanovený tímto rozhodnutím nesmí být překročen
- jakékoli kácení/mýcení nad rámec tohoto rozhodnutí musí být před jeho provedením
konzultováno s projektantem stavby a odsouhlaseno obecním úřadem Poříčany
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kácení lze provést v období od 1. 11. do 31. 3., nejdříve však po nabytí právní moci
stavebního povolení k uvedené stavbě. Mimo období vegetačního klidu lze kácení provádět
pouze ve zcela výjimečných případech, a to po předchozím posouzení odborníkem z
hlediska hnízdění ptáků a dalších živočichů
- z důvodu zabránění kořenové výmladnosti dřevin a zarůstání pozemků bude kácení dřevin
provedeno včetně odfrézování pařezů a odklizení, případně seštěpkování dřevní hmoty; v
případě mýcení pak budou odstraněny kořeny keřových porostů a mýcené plochy budou
upraveny např. osetím, osázením pokryvnými rostlinami/dřevinami tak, aby nedocházelo k
erozi a zarůstání náletovými a invazivními dřevinami a jejich šíření na sousední pozemky
soukromých vlastníků
- z důvodu značného rozsahu kácení se podle § 9 (odst. 1, popř. 1 a 2) zákona ukládá
žadatelům náhradní výsadbu geograficky původních a stanovištně vhodných druhů
stromů/keřů v počtu uvedených výše. Nově vysazené dřeviny budou zajištěny opěrnými
kůly a vyvázány, výsadbové jámy budou zamulčovány, mimo intravilán obce budou dřeviny
chráněny pletivem proti okusu zvěří. Následná péče bude zajištěna po dobu min. 5 let od
výsadby. Náhradní výsadba bude provedena do 1 roku od provedení kácení; v místech, kde
to stavba neumožní, pak do 1 roku od ukončení stavebních prací.
43. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Ratenice
z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. 100/2020 za dne 30. 3. 2020 :
- rozsah kácení porostů během stavby nesmí překročit rozsah kácení stanovený projektem
- jakékoliv kácení/mýcení nad rámec projektu musí byl před provedením prací konzultováno s
projektantem
44. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Obecního úřadu Milčice –
z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod č.j. OÚMIL10/20-dou ze dne 27. 2. 2020 :
- kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10 do 31. 3.
- kácení provede žadatel na vlastní náklady i nebezpečí
- kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani
zdraví osob
- kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení dopravy na pozemní komunikaci a jejím
účastníkům
- kácení bude provedeno nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- veškerá dřevní hmota bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zejména
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění)
45. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje, územní pracoviště v Kolíně pod č.j. KHSSC 44152 KHSSC 44126 ze dne
23. 9. 2019 :
- tam, kde jsou navržena individuální protihluková opatření, tj. výměna oken (Cerhenice č.p.
138, Pečky, Milčická 43), budou tato opatření realizována před zahájením stavebních prací v
daném úseku
- Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky měření hluku
akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří k ověření dodržení hygienických limitů hluku
dle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,NV“) v těchto měřících místech :
-

Cerhenice č.p. 146 - výpočtový bod 1 - chráněný venkovní prostor stavby v době denní i noční
(nová PHS), Cerhenice č.p. 138 - výpočtový bod 5 - chráněný vnitřní prostor stavby v době
noční Cerhenice č.p. 74 - výpočtový bod 4 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční
Pečky, Milčická 43 - výpočtový bod 12 - chráněný vnitřní prostor stavby v době noční
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Poříčany, Českobrodská 453 - výpočt. bod 8 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční
Poříčany, Nádražní 117 - výpočtový bod 9 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční
Poříčany č.p. 89 - výpočtový bod 10 - chráněný venkovní prostor stavby v době noční
před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky měření vibrací
akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří k ověření dodržení hygienických limitů
stanovených NV v měřícím místě č. 1 - Cerhenice č.p. 146
46. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje pod zn. 7246/19/KSÚS/KHT/KUK ev. č. 44961/2019-KSUS ze dne 25. 9. 2019 :
- uložení nové kabelizace v tělese silnic v naší správě bude provedeno bezvýkopovou
technologií (podvrt, protlak) se startovacími jámami mimo zpevněnou část vozovky.
Kabelizace bude uložena mn. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky
- napojení na stávající povrchy silnic v naší správě bude provedeno na zaříznutou hranu se
zalitím spáry pružnou zálivkou
- v případě, že si realizace SO 15-20-04 vyžádá omezení silničního provozu, je nutné požádat
silniční správní úřad o souhlas se zvláštním užíváním silnice
- křížení kabelu VN 6kV s mostním objektem ev.č. 3297-4 bude provedeno tak. aby nedošlo k
poškození mostního objektu a jeho příslušenství
- výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce
- po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu
- do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem
zastoupeným KSUS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za
zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku
- v příloze Vám posíláme podklad pro uzavření smlouvy. Vyplněný podklad zašlete zpět na
naši výše uvedenou adresu
- podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného
příslušným Odborem dopravy MěÚ
- budou dodrženy všechny podmínky z našeho vyjádření ze dne 29.5.2019, ev.č. 279501
/2019-KSUS, č.j. 3953/19/KSUS/KHT/KUK
- před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice,
po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně
předána zpět KSÚS SK
47. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření k dopravnímu připojení polní cesty (SO 1430-01) v k.ú. Tatce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn.
7928/19/KSÚS/KHT/KUK ev. č. 54887/2019/KSÚS ze dne 24. 10. 2019 :
- vjezd bude mít zpevněný povrch (beton, živice, zámková dlažba apod.), napojený pevně na
přilehlou komunikaci 11/334
- odvodnění vjezdu musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno stékání povrchové vody
z polní cesty u zastávky Tatce v k.ú. Tatce na silnici a opačně
- investor stavby je povinný udržovat vjezd v takovém stavu, aby nedocházelo ke
znečišťování či poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí
být neprodleně odstraněno
- součástí žádosti o vydání rozhodnutí o připojení pozemku na silnici 11/334 bude kladné
vyjádření Policie ČR a rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Nymburk
48. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku společnosti České dráhy, a.s., Regionální
správa majetku Praha pod č.j. 3007/2019 ze dne 18. 12. 2019 :
-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

toto vyjádření k projektu stavby je stanoviskem Regionální správy majetku Praha jako
správce majetku v zájmovém území a je podmíněno souhlasem ČD, a.s., GŘ O32. Souhrnné
vyjádření bude vydáno O03 GŘ Praha, ČD, a.s.
stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o drahách v
platném znění na Drážním úřadu Praha
požadujeme uzavřít Dohodu o podmínkách realizace stavby v souladu s „Dohodou o
postupu majetkoprávního vypořádání mezi ČD a SŽDC pro potřeby investiční výstavby".
Dohoda bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.
Přílohou žádosti o Dohodu bude aktualizovaný majetkoprávní elaborát
po uzavření smluvního vztahu mezi SŽDC, s.o. a zhotovitelem stavby požadujeme o
bezodkladné informování ČD, a.s. o osobě zhotovitele stavby
na plochy zařízení staveniště a dočasné zábory na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s., dle
Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi SŽDC. s.o. a ČD, a.s. pro potřeby
investiční výstavby, musí být uzavřena nájemní smlouva se zhotovitelem stavby Minimální
částka za pronájem bude činit 5 000,-Kč + DPH. Žádost je nutné zaslat pí. Absolonové. email: absolonova@rsm.cd.cz. Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby
požadujeme, aby investor uzavřel Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti na pozemek ve vl. ČD. a.s. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemky ve vlastnictví ČD, a.s. uzavírá ČD, a.s., GŘ, Odbor právní, Nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 - Nové Město, prostřednictvím RSM Praha kontaktní osoba p. Folprecht, tel.: 702 223 062, e-mail: folprecht@rsm.cd.cz. Věcné
břemeno pro oprávněného SŽDC, s.o. bude zřízeno na provozní soubor PS 10-02-52 VelimČ.Brod, DOK a TK a to na pozemku p.č. 1021/17, k.ú. Velim
požadujeme od SŽDC, s.o. vykoupení pozemku p.č. 682/4, k.ú. Liblice u Českého Brodu v
rámci stavby. Do ukončení prodeje pozemku p.č. 529, k.ú. Tatce prodávaného v rámci
prodejní technické složky 00207/2019 požadujeme uzavřít nájemní smlouvu na dobu využití
pozemku, viz bod 5
vzhledem k těsnému vedení kabelu SZZ (PS 13-01-11) a vedení DOK a TK (PS 10-02-52)
podél hranice pozemku p.č. 554/67, k.ú Pečky, požadujeme, aby pozemek nebyl zasažen ani
kabelovými vedeními, ani jejich ochrannými pásmy
z projektové dokumentace není patrný zásah stavby na pozemcích p.č. 826/5, p.č. 826/7 a
p.č. 826/8, vše k.ú. Pečky. Požadujeme, aby tyto pozemky nebyly stavbou dotčeny
požadujeme přesun vedení přeložky kabelu vn 6kV (SO 14-76-01), kabelu DOÚO (SO 1576-04), kabelového rozvodu vn 22kV (PS 15-76-02), kabelů DOK a TK (PS 10-02-52) a
kabelu SZZ (PS 15-01-11) z pozemků p.č. 908/39, p.č. 908/43, p.č. 908/47 a p.č. 907/1 na
pozemek ve vlastnictví SŽDC, s.o., p.č. 899/1, vše k.ú. Poříčany. Pokud není technicky
možné, požadujeme přesun těchto vedení blíže k hranici parcely č. 899/1, k.ú. Poříčany tak,
aby byl minimalizován zásah pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. Ty části pozemků v majetku
ČD, a.s v k.ú. Poříčany, které budou stavbou zasaženy, budou následně smysluplně
odkoupeny SŽDC, s.o. v rámci stavby
pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, budou protokolárně
předány správcem panem Víškem, tel.: 724 753 994, a to nejméně 14 dní před zahájením
stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející
dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost
zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po
dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha
uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas s
kolaudací stavby bude vydán na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních
podmínek výše uvedených referentem správy majetku panem Folprechtem, tel.: 702 223
062, e-mail: folprecht@rsm.cd.cz
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bude dodržena veškerá platná legislativa na ochranu životního prostředí, stavební činností
nedojde ke znečištění pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. Po ukončení veškerých prací musí být
pozemky předány uklizené
- odpady budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů, a na náklady stavebníka. Po dokončení veškerých stavebních prací musí být
pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál odvezen. Pokud dojde ke
kontaminaci pozemků ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou
dekontaminaci
- nutno dodržet Standard SPPK A01 002 - ochrana dřevin při stavební činnosti. V případě
kácení zeleně na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. bude předem kontaktován ekolog RSM
Praha Ing. Štěch, tel.: 972 226 490, e-mail: stech@rsm.cd.cz. Při stavební činnosti nutno
dbát zejména na ochranu kořenového systému dřevin, které nejsou určené ke kácení mechanická ochrana dle výše uvedeného standardu. V případě poškození travnatých ploch
určených k zachování nutno tyto plochy vrátit do původního stavu
- toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené projektové
dokumentace. Případné změny a doplňky projektové dokumentace musí být znovu
projednány s ČD, a.s., RSM Praha
- toto stanovisko nenahrazuje stanoviska jiných OJ/VJ ČD, a.s.
49. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření společnosti Lesy České republiky, státní
podnik , Lesní správa Nymburk pod č.j. LCR 174/001774/2019 ze dne 5. 11. 2019 :
- stavba musí být provedena dle schválené projektové dokumentace a v souladu s platným
územním rozhodnutím
- investor předložil znalecký posudek č. 1693-41/19 na výpočet škod dle vyhlášky 55/1999
Sb. na ocenění škody způsobené na lesních pozemcích z dočasného odnětí PUPFL. Úhrady
za odnětí pozemků PUPFL a způsobené škody budou provedeny před vstupem na pozemek
- před zahájením stavebních prací investor zajistí dočasné odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa na dobu stavby, tj. od 1.3.2020 do 31.3.2023
- investor v předstihu oznámí datum zahájení stavebních prací. Na dotčenou část lesního
pozemku p.č. 498/3 v k.ú. Tatce v právu hospodařit Lesů ČR, s.p., bude sepsána nájemní
smlouva na pronájem a to po dobu dočasného odnětí
- po realizaci stavby investor zajistí rekultivaci pozemku p.č. 498/3 dle předloženého plánu
rekultivace, který je součástí ZP č. 1693-41/19. Součástí rekultivace je i zalesnění pozemku
s dopěstováním sazenic do stadia zajištěné kultury ( cca 5 let) na náklady investora
50. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Stanovisku správce povodí – Povodí Labe, státní
podnik pod č.j. PLa/2019/037636 ze dne 12. 11. 2019 :
- v aktivní zóně záplavového území nebude skladován žádný materiál
- při provádění prací na mostu přes WT Výrovka požadujeme zajistit plynulý průtok vody při
běžných i zvýšených průtocích
- nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodních toků, v opačném případě dojde
k jeho bezodkladnému odstranění
- při realizaci stavby nedojde k ohrožení kvality povrchových vod
- v případě pohybu mechanizace po pozemcích vodních toků nesmí dojít k narušení stability
koryta /břehových svahů ani kynety), pozemky nebudou podélně pojížděny těžkou
mechanizací
- požadujeme doplnit jakým způsobem bude dotčen pozemek pare. č. 357, k.ú. Dobřichov na
Povodí Labe, státní podnik - PS Lysá nad Labem (Ing. Jana Malinová, tel.: 724 614 016)
- u pozemků pare. č. 916/1, k.ú. Poříčany a pare. č. 493/28, k.ú. Tatce požadujeme zřízení
věcného břemene s upřesněním lokality, rozsahu a způsobu využití
-
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51. Stavebník dodrží podmínky Ing. Jiřího Bartáka, L. Dostálové 773, Poděbrady, které byly
zaslány Drážnímu úřadu dne 27. 3. 2020 :
- „Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha, IČ 70994234 jako žadatel a jeho gesci řízené a objednávané organizace jako
stavebník (včetně všech dodavatelů pro splnění díla) v případě, že budou v rámci stavební
činnosti využívat pozemky v k.ú. Pečky a v k.ú. Velké Chvalovice, které jsou ve vlastnictví
Ing. Jiřího Bartáka, L. Dostalové 773, 290 01 Poděbrady, k tomuto úkonu vyžádají od
vlastníka písemný souhlas ke vstupu na předmětné pozemky a uzavřou dohodu o vypořádání
případných škod na zemědělské produkci a sjednají podmínky pro zpětnou rekultivaci
stavbou zasažených pozemků“
- Obdobně jsou stanovena pravidla jako v předešlém případě i pro pozemky v k.ú. Pečky,
v k.ú. Velké Chvalovice, které jsou určeny pro zemědělskou činnost, které se obhospodařují
a je na ně uzavřena nájemní smlouva“
52. 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.
53. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně 12 měsíců.
54. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013
ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
55. 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.
56. 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.
57. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. května 2025, včetně zkušebního provozu.
Účastníci řízení: (podle § 94k a – d stavebního zákona)

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha, IČ 70994234 zastoupená na základě plné moci : SUDOP PRAHA a.s., Olšanská
2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ
00066001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 70890005

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 70994226

JELEN ZDENĚK, Lánská 315, 281 02 Cerhenice

JELENOVÁ VLADIMÍRA, Lánská 315, 281 02 Cerhenice

STOKLASOVÁ VĚRA, Poříčany 25, 289 14 Poříčany
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CHALUPOVÁ ZUZANA, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha
PALEČKOVÁ DAGMAR, Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha
VÍŠA PAVEL, Chotouň 26, 282 01 Chrášťany
SOCHA ČESTMÍR, Nymburská 945, 289 12 Sadská
BARTÁK JIŘÍ, Ing., L. Dostalové 773, 290 01 Poděbrady
ŘÍHOVÁ MARCELA, Polní 1392/15, 288 02 Nymburk
Obec Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
Obec Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany, IČ 00239666
Obec Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
Obec Třebestovice, Železniční 127, 289 12 Třebestovice
Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Dobřichov
Obec Hořany, 52, 289 14 Hořany
Obec Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
Obec Milčice, 32, 289 11 Milčice
Obec Klučov, 114, 282 01 Klučov

Ostatní účastníci řízení :
 Oznámeno veřejnou vyhláškou – bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce :
- doručeno veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve
znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po
dobu nejméně 15 dnů
- zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění
Stavebník : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,
190 00 Praha, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci : SUDOP PRAHA a.s., Olšanská
2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349 podal dne 26. června 2019 žádost o vydání společného
povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci společné
územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované
zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-35953/19/Ka ze dne 8. července 2019 současně
s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-35950/19/Ka ze dne 8. července 2019. Dne 3.
prosince 2019 Drážní úřad na žádost stavebníka prodloužil lhůtu k odstranění nedostatků
Usnesením pod č.j. DUCR-67792/19/Ka a to do 31. ledna 2020, následně na žádost stavebníka
Drážní úřad Usnesením pod č.j. DUCR-6301/20/Ka ze dne 3. února 2020 tuto lhůtu prodloužil do
31. března 2020. Dne 13. února 2020 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.
Souhlasné závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona bylo vydáno Krajským úřadem
Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod č.j. 127606/2019/KUSK dne
15. 10. 2019.
Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-11684/20/Ka) všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům pokračování společného řízení a jelikož to bylo účelné, nařídil ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den 31. března 2020. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené
orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ústní jednání se konalo dne 31. března 2020 v místě
stavby. Dne 2. dubna 2020 Drážní úřad oznámil účastníkům řízení (Oznámení o ukončení
dokazování pod č.j. DUCR-18355/20/Ka), že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, mají před vydáním rozhodnutí ve věci možnost se vyjádřit
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k podkladům pro rozhodnutí s tím, že do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na Drážním
úřadě – sekce infrastruktury na výše uvedené adrese (po předchozí domluvě), případně lze
vyjádření zaslat písemně na Drážní úřad ve stanoveném termínu.
V průběhu řízení Drážní úřad obdržel prostřednictvím datových schránek (dne 27. 3. 2020)
vznesené námitky účastníka řízení – Ing. Jiřího Bartáka, bytem L. Dostalové 773, 290 01
Poděbrady následujícího znění :
1.
„Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,
190 00 Praha, IČ 70994234 jako žadatel a jeho gesci řízené a objednávané
organizace jako stavebník (včetně všech dodavatelů pro splnění díla) v případě, že
budou v rámci stavební činnosti využívat pozemky v k.ú. Pečky a v k.ú. Velké
Chvalovice, které jsou ve vlastnictví Ing. Jiřího Bartáka, L. Dostalové 773, 290 01
Poděbrady, k tomuto úkonu vyžádají od vlastníka písemný souhlas ke vstupu na
předmětné pozemky a uzavřou dohodu o vypořádání případných škod na zemědělské
produkci a sjednají podmínky pro zpětnou rekultivaci stavbou zasažených pozemků“.
2.
Obdobně jsou stanovena pravidla jako v předešlém případě i pro pozemky v k.ú.
Pečky, v k.ú. Velké Chvalovice, které jsou určeny pro zemědělskou činnost, které se
obhospodařují a je na ně uzavřena nájemní smlouva“.
V průběhu řízení – dne 27. 3. 2020 obdržel Drážní úřad námitky paní Zuzany Chalupové,
Augustinova 2072/3, 148 00 Praha 4 – Chodov, které byly v dopise nazvány jako „odvolání“
v následujícím znění :
„Odvolání ve věci územního a stavebního řízení č.j. DUCR-11684/20/Ka ze dne 26. 2. 2020.
Podávám odvolání k Pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim
– Poříčany. Jsem spoluvlastníkem parcely č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a parcely č. 447/10 v KÚ
Tatce, které budou výše uvedenou stavbou dotčeny. Informace, které o stavbě dostávám, jsou po
každém telefonním nebo elektronickém kontaktu rozdílné. Např. jiné jsou od projektanta a jiné od
dodavatele. Výkres stavby na pozemcích č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a č. 447/10 v KÚ Tatce je
nepřehledný, neboť je pravděpodobně vypracován na výkresu formátu A3 vytištěném na formátu
A4. A tak podobně je to se všemi informacemi o stavbě i o tom, co se bude vlastně na mých
pozemcích provádět, případně jak a po jakou dobu budou stavbu dráhy „Velim – Poříčany“
dotčeny. Na stavbu bylo nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31. 3. 2020 a
den konání ústního jednání je posledním dnem, kdy mohou účastníci řízení vznést námitky
k podkladům rozhodnutí. A Drážní úřad neustále trvá na dodržení termínu ústního jednání i
v současné situaci, kdy je v ČR nouzový stav, starší občané nemají vycházet z domova, a je
zakázáno shromažďování více než dvou osob. Z výše uvedených důvodů podávám odvolání a
nesouhlasím s pokračováním společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim –
Poříčany“.
Dne 8. dubna 2020 obdržel Drážní úřad od paní Zuzany Chalupové, Augustinova 2072/3,
148 00 Praha 4 – Chodov dopis – námitku v tomto znění :
„Věc : Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí č.j. DUCR-18355/20/Ka ze dne 2. 4. 2020.
Na základě informací a podkladů ke stavbě dráhy Velim – Poříčany nesouhlasím se zřízením ZS
(Zařízení staveniště) na mém pozemku, ani se záborem pozemku pro provoz stavby a dopravu (jízdu
a otáčení vozidel vč. stavebních strojů). Rovněž nesouhlasím s oznámením Drážního úřadu, že
v rámci společného a stavebního řízení byly shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí,
protože ode mne nemá Drážní úřad ani smlouvu, ani souhlas se stavbou. Drážní úřad má pouze mé
nesouhlasné stanovisko s pokračováním společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy
Velim – Poříčany ze dne 25. 3. 2020“.
V průběhu řízení – dne 31. 3. 2020 obdržel Drážní úřad námitky paní Dagmar Palečkové,
Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha 4, které byly v dopise nazvány jako „odvolání“ v následujícím
znění :
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„Věc : Odvolání ve věci územního a stavebního řízení č.j. DUCR-11684/20/Ka . Podávám odvolání
k „Pokračování společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim – Poříčany“.
Jsem spoluvlastníkem parcely č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a parcely č. 447/10 v KÚ Tatce,
které budou výše uvedenou stavbou dotčeny. Informace, které o stavbě dostávám, jsou po každém
telefonním nebo elektronickém kontaktu rozdílné. Např. jiné jsou od projektanta a jiné od
dodavatele. Výkres stavby na pozemcích č. 195/62 v KÚ Milčice u Peček a č. 447/10 v KÚ Tatce je
nepřehledný, neboť je pravděpodobně vypracován na výkresu formátu A3 vytištěném na formátu
A4. A tak podobně je to se všemi informacemi o stavbě i o tom, co se bude vlastně na mých
pozemcích provádět, případně jak a po jakou dobu budou stavbu dráhy „Velim – Poříčany“
dotčeny. Na stavbu bylo nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 31. 3. 2020 a
den konání ústního jednání je posledním dnem, kdy mohou účastníci řízení vznést námitky
k podkladům rozhodnutí. A Drážní úřad neustále trvá na dodržení termínu ústního jednání i
v současné situaci, kdy je v ČR nouzový stav, starší občané nemají vycházet z domova, a je
zakázáno shromažďování více než dvou osob. Z výše uvedených důvodů podávám odvolání a
nesouhlasím s pokračováním společného územního a stavebního řízení pro stavbu dráhy Velim –
Poříčany. Dnešní nabídka na jednání na úřadu dne 30. 3. 2020 je ze stejného důvodu pro mě
nepřijatelná“.
Podané námitky Drážní úřad posoudil následujícím způsobem:
Námitkám pana Ing. Jiřího Bartáka Drážní úřad vyhovuje, stanovené podmínky byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Námitky paní Zuzany Chalupové, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha 4 – Chodov týkající
nesouhlasu s dotčením pozemku v jejím vlastnictví se zamítají. Předmětná stavba je veřejně
prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) stavebního
zákona a § 5 odst. 1 zákona o dráhách. Jelikož je pro uvedený stavební záměr stanoven pro získání
potřebných práv k pozemku účel vyvlastnění zákonem, nemusí stavebník v souladu s § 184a odst. 3
stavebního zákona dokládat k povolení stavby souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Bez získání
potřebných práv nemůže být stavba na uvedených pozemcích zahájena. Drážní úřad po
uskutečněném ústním jednání oznámil všem účastníkům řízení Oznámení o ukončení dokazování
pod č.j. DUCR-18355/20/Ka ze dne 2. dubna 2020, kdy účastníci řízení měli možnost ve
stanoveném termínu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a mohli uplatnit své připomínky nebo
námitky.
Námitky paní Dagmar Palečkové, Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha 4 týkající nesouhlasu
s dotčením pozemku v jejím vlastnictví se zamítají. Předmětná stavba je veřejně prospěšnou
stavbou dopravní infrastruktury v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona a §
5 odst. 1 zákona o dráhách. Jelikož je pro uvedený stavební záměr stanoven pro získání potřebných
práv k pozemku účel vyvlastnění zákonem, nemusí stavebník v souladu s § 184a odst. 3 stavebního
zákona dokládat k povolení stavby souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Bez získání potřebných
práv nemůže být stavba na uvedených pozemcích zahájena. Drážní úřad po uskutečněném ústním
jednání oznámil všem účastníkům řízení Oznámení o ukončení dokazování pod č.j. DUCR18355/20/Ka ze dne 2. dubna 2020, kdy účastníci řízení měli možnost ve stanoveném termínu
vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a mohli uplatnit své připomínky nebo námitky.
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů pod Sp. zn. 81139/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 4. 11. 2019

Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j. MZDR 37707/2019-2/OZP-ČIL-H
ze dne 5. 9. 2019 pod č.j. 032453/2018/KUSK ze dne 28. 3. 2018
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Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k umístění stavby stacionárního
zdroje znečišťování ovzduší, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.
017294/2020/KUSK ze dne 10. 2. 2020
Stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 85935/19-noj ze
dne 7. 10. 2019
Rozhodnutí – Veřejná vyhláška Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j.
MUKOLIN/OD 92468/18-vol ze dne 2. 10. 2018
Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán
ochrany přírody a krajiny pod č.j. MIKOLIN/OZPZ 85497/19-gr ze dne 30. 8. 2019
Vyjádření Městského úřadu Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče pod č.j.
MUNYM-ŠKaPP/060/73788/2019/Mar ze dne 9. 9. 2019
Stanovisko Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.
MUCB 66320/2019/OŽPZ-No ze dne 29. 11. 2019
Vyjádření Obce Dobřichov - souhlas s povodňovým plánem ze dne 27. 11. 2019
Vyjádření Městského úřadu v Pečkách
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod
č.j. 032453/2018/KUSK ze dne 28. 3. 2018
Rozhodnutí – povolení výjimky Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství pod č.j 113609/2019/KUSK ze dne 23. 9. 2019
Závazné stanovisko k dopravnímu připojení Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j.
MUKOLIN/OD 118008/19-pr ze dne 18. 12. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85478/19-Ze ze dne 12. 9. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
z hlediska státní správy lesů pod č.j. MUKOLIN/OZPZ/85486/19- posp ze dne 16. 9. 2019
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy Městského úřadu Kolín, odbor životního
prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85494/19-Po ze dne 13. 1. 2020
Vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství z hlediska ochrany
ovzduší pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 85483/19-Tv
Rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní
úřad pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 11767/19-Mu ze dne 12. 2. 2020
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí - z hlediska
nakládání s odpady pod č.j. MUNYM-100/73342/2019/Šan ze dne 23. 9. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí – z hlediska
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pod č.j. MUNYM-100/78857/2019/ŠAN ze dne
16. 9. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk – z hlediska vodoprávního úřadu pod č.j.
MUNYM-100/73349/2019/Kra ze dne 23. 9. 2019
Rozhodnutí Městského úřadu Nymburk, odbor životního prostředí – z hlediska orgánu
ochrany přírody a krajiny pod č.j. MUNYM-100/82253/2019/Ste ze dne 25. 9. 2019
Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF Městského úřadu Český Brod, odbor životního
prostředí a zemědělství pod č.j. MUCB 69182/2019 ze dne 13. 11. 2019
Vyjádření Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska
ochrany ovzduší pod č.j. MUCB 61179/2019 ze dne 7. 11. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství –
z hlediska orgánu státní správy lesů pod č.j. MUCB 67271/2019 ze dne 4. 11. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství –
z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUCB 66574/2019 ze dne 31. 10. 2019
Stanovisko Obecního úřadu Velim z hlediska nakládání s odpady pod č.j. 806/2019 ze dne 4.
9. 2019
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Závazné stanovisko Obecního úřadu Velim z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod
č.j. 190/2020 ze dne 4. 3. 2020
Vyjádření Obecního úřadu Cerhenice pod č.j. 2S332/19/PRů ze dne 2. 9. 2019
Závazné stanovisko Obecního úřadu Cerhenice – z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny
pod č.j. 48965/19/PRů ze dne 27. 11. 2019
Závazné stanovisko Obecního úřadu Dobřichov z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny
pod č.j. 19/008084/204 ze dne 27. 2. 2020
Závazné stanovisko Městského úřadu Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí
a dopravy pod č.j. PEC/4260/2019 ze dne 2. 12. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí
a dopravy pod č.j. PEC/1106/2020 ze dne 31. 3. 2020
Závazné stanovisko Obecního úřadu Tatce z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod
č.j. OUTAT/00238/2020 ze dne 11. 3. 2020
Závazné stanovisko Obecního úřadu Hořany z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny pod
č.j. 69/2019-OÚ ze dne 10. 3. 2020
Závazné stanovisko Obecního úřadu Poříčany z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny
pod č.j. 65/2020/01 ze dne 5. 2. 2020
Doplnění k závaznému stanovisku č.j. 65/2020/OU Obecního úřadu Poříčany pod č.j.
133/2020/OU ze dne 2. 3. 2020
Závazné stanovisko Obecního úřadu Ratenice z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny
pod č.j. 100/2020 ze dne 30. 3. 2020
Závazné stanovisko Obecního úřadu Milčice – z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny
pod č.j. OÚMIL10/20-dou ze dne 27. 2. 2020
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště
v Kolíně pod č.j. KHSSC 44152 KHSSC 44126 ze dne 23. 9. 2019
Rozhodnutí – časově omezené povolení na provozování zdroje hluku Krajské hygienické
stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kolíně pod č.j. KHSSC 46684/2019 ze dne
23. 9. 2019
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín
pod ev. č. KO-875-2/2019/PD ze dne 3. 9. 2019
Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Kolín, dopravní
inspektorát pod č.j. KRPS-235163-1/ČJ-2019-010406-DOŽ ze dne 6. 9. 2019
Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk,
dopravní inspektorát pod č.j. KRPS-278775-1/ČJ-2019-010806-PPK ze dne 11. 11. 2019
Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn.
7246/19/KSÚS/KHT/KUK ev. č. 44961/2019-KSUS ze dne 25. 9. 2019
Vyjádření k dopravnímu připojení polní cesty (SO 14-30-01) v k.ú. Tatce Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 7928/19/KSÚS/KHT/KUK ev. č.
54887/2019/KSÚS ze dne 24. 10. 2019
Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti od společnosti Archeologický ústav AV ČR, v. v.
i. ze dne 28. 8. 2019
Souhrnné stanovisko společnosti GŘ České dráhy, a.s. pod č.j. 1149akt/2019-O3 ze dne 19.
12. 2019
Stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha pod č.j. 3007/2019
ze dne 18. 12. 2019
Vyjádření společnosti Lesy České republiky, státní podnik , Lesní správa Nymburk pod č.j.
LCR 174/001774/2019 ze dne 5. 11. 2019
Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik pod č.j. PLa/2019/037636 ze dne 12.
11. 2019
Závazné stanovisko Obecního úřadu Ratenice pod č.j. 100/2020 ze dne 30. 3. 2020
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Stanovisko k PD – NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. pod zn. 110190415 ze dne 9. 11. 2019
Kupní smlouva č. E618-S-2882/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a Ing.
Jiřím Bartákem
Kupní smlouva č. E618-S-3212/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní
Zuzanou Chalupovou
Kupní smlouva č. E618-S-2694/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a panem
Zdeňkem Jelenem
Kupní smlouva č. E618-S-2576/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a Obcí
Poříčany, zastoupenou Mgr. Hanou Teršovou – starostkou
Kupní smlouva č. E618-S-3215/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní
Dagmar Palečkovou
Kupní smlouva č. E618-S-3993/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní
Marcelou Říhovou
Kupní smlouva č. E618-S-3130/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a panem
Čestmírem Sochou
Kupní smlouva č. E618-S-3259/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a paní
Věrou Stoklasovou
Kupní smlouva č. E618-S-2883/2019/Šíp mezi Správou železnic, státní organizace a panem
Pavlem Jíšou
Vyjádření k vlastnictví pozemku parc. č. 889/1 v k.ú. Poříčany od Spravy železnic, státní
organizace, GŘ pod zn. 80477/2019-SŽDC-GŘ-O25 ze dne 30. prosince 2019
a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a,
130 00 Praha 3, IČ 25793349, Ing. Miloš Krameš, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT 0006917.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k
stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku
společného územního a stavebního řízení.
Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními
právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že
předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem.
Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního
řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným
u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné.
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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.

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže
stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví
běh lhůty platnosti společného povolení.
Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 nebyl vyměřen, a to z důvodu
vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v
případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo
územním samosprávným celkem.

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 rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
 Městský úřad Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
 Městský úřad Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
 Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
 Obecní úřad Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
 Úřad městyse Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice
 Obecní úřad Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
 Obecní úřad Třebestovice, Železniční 127, 289 12 Třebestovice
 Obecní úřad Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Dobřichov
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Obecní úřad Hořany, 52, 289 14 Hořany
Obecní úřad Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany
Obecní úřad Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
Obecní úřad Milčice, 32, 289 11 Milčice
Obecní úřad Klučov, 114, 282 01 Klučov
Drážní úřad Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Rozdělovník:
Účastníci řízení: (podle § 94k a) – d) stavebního zákona)
 Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ,
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, zastoupená na základě plné moci : SUDOP PRAHA
a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
 JELEN ZDENĚK, Lánská 315, 281 02 Cerhenice
 JELENOVÁ VLADIMÍRA, Lánská 315, 281 02 Cerhenice
 STOKLASOVÁ VĚRA, Poříčany 25, 289 14 Poříčany
 CHALUPOVÁ ZUZANA, Augustinova 2072/3, 148 00 Praha
 PALEČKOVÁ DAGMAR, Hudečkova 1093/5, 140 00 Praha
 VÍŠA PAVEL, Chotouň 26, 282 01 Chrášťany
 SOCHA ČESTMÍR, Nymburská 945, 289 12 Sadská
 BARTÁK JIŘÍ, Ing., L. Dostalové 773, 290 01 Poděbrady
 ŘÍHOVÁ MARCELA, Polní 1392/15, 288 02 Nymburk
 Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
 Město Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
 Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
 Obec Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
 Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice
 Obec Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
 Obec Třebestovice, Železniční 127, 289 12 Třebestovice
 Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Dobřichov
 Obec Hořany, 52, 289 14 Hořany
 Obec Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
 Obec Milčice, 32, 289 11 Milčice
 Obec Klučov, 114, 282 01 Klučov
 Obec Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany
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Ostatní účastníci řízení :
 Oznámeno veřejnou vyhláškou – bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce :
- doručeno veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve
znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po
dobu nejméně 15 dnů
- zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Dotčené orgány:
 Městský úřad Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy,
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
 Městský úřad Kolín, Sokolská 545, 280 12, Kolín 2
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk,
dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 534, 280 02 Kolín 2
 Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Kolín,
dopravní inspektorát, Václavská 11, 280 00 Kolín I
 Městský úřad Český Brod, odbor dopravy, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český
Brod
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
 Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
 Obecní úřad Ratenice, Ratenice 67, 289 11 Ratenice
 Úřad městyse Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice
 Obecní úřad Velim, náměstí Obránců míru 120, 281 01 Velim
 Obecní úřad Třebestovice, Železniční 127/, 289 12 Třebestovice
 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 02
Kolín 2
 Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4, 128
01 Praha
 Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10
 Obecní úřad Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Dobřichov
 Obecní úřad Hořany, 52, 289 14 Hořany
 Obecní úřad Poříčany, Lipová 235, 289 14 Poříčany
 Městský úřad Kolín, Sokolská 545, 280 12 Kolín I
 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů,
Hradební 772/12, 110 00 Praha
 Obecní úřad Tatce, Podedvorem 81, 289 11 Tatce
 Obecní úřad Milčice, 32, 289 11 Milčice
 Obecní úřad Klučov, 114, 282 01 Klučov
Na vědomí :
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,, Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha
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