
 

 

 

 

 

 
  

Sp. Zn.: ML-SDL0072/13-18/Kx V Plzni dne 17. září 2013 

Č.j.: DUCR-47787/13/Kx Telefon: XXXX 

Oprávněná úřední osoba: Kuška František Ing. E-mail: XXXX 

R O Z H O D N U T Í  

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze 

podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  
pro stavbu dráhy 

“Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ 

Stavebník: 
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň, IČ 00075370 

Zástupce stavebníka: v v „ .. 
MENEINDUSTRY, s.r.o., Lobezská 47/53,326 00 Plzeň, IC 61171344 

Stavba je členěna na: 

SO201 Tramvajový most přes 1/27 

SO 202 Opěrné zdi 

SO 305 Odvodnění - samostatná tramvajová trať 

SO 405 Elektrické ovládání výhybek 

SO 651 Tramvajová trať 

SO 652 Trakční vedení 

SO 702 Stavební objekty - toěka ZČU 

Umístění stavby: 

p.č. 10389, 10390, 10391/1, 10471/1, 10471/2, 10471/3, 10476/1, 10477/2, 14406, 14407/1, 14408, 14412, 

14413, 14414, 14416, 14418/2, 6544/1, 6544/14, 6544/15, 8205/6, 8289/2, 8289/4, 9289/93, 8289/100, 

8289/101, 8289/102, 8320/42, 8323/1, 8420/1, 8420/2, 8420/3, 8420/4, 8420/7, 8422/1, 8422/16, 8424/70, 

8424/119, 8424/120, 8454/51, 8454/73, 8454/76, 8454/77, 8454/78, 8454/79, 8454/80, 8454/81, 8454/82, 

8454/83, 8455/1, 8456/1, 8456/42, 8456/44, 8456/52, 8457/8, 8458/4, 8459/31, 8460/31, 8461/20, 8463/14 

k.ú. Plzeň 

Stručný popis stavbv: 

Prodloužení stávající tramvajové trati z. konečné stanice na Klatovské třídě do prostoru lokality Borská pole.  
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Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 

technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního 

zákona. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce ě. 369/2001 Sb., kterou 

se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro 

stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření 

situačními a výškovými kótami. 

9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami 

cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

10. 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 technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 

11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na 

staveniště po celou dobu výstavby. 
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 

13. 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. 

14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní 

úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat 

dotčené obecní úřady. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Stavebník zajistí dodržení vyjádření a stanovisek účastníků řízení: 

• Vodárna Plzeň, a.s., zn. 2013/01865 ze dne 24.4.2013 

• Telefónica Czech Republic, a.s. Praha, č.j. 559247/13 ze dne 12.4.2013 
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• ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn. 0100152557 ze dne 10.4.2013 a zn. 02000101113 ze dne 
11.4.2013 

• ČEZ ICT Services, a.s. Praha, zn. 0200101113 ze dne 11.4.2013 

• PMDP, a.s. Plzeň, zn. 1312/VTÚ/SOK/l 1 ze dne 27.7.2011, sp.zn. 615a/SIÚ/Sok/l 1 ze dne 

1.2.2012 
• Správa informačních technologií města Plzně, č.j. 4158/09 ze dne 12.10.2009 

• Vojenská stavební a ubytovací správa Praha, č.j. 3971/66555-ÚP/2013-7103/44 ze dne 

24.4.2013 

• T-Mobile Czech Republic, a.s. Praha, bez č.j. ze dne 7.6.2013 

• UPC Česká republika, s.r.o. Praha, zn. 0162/2013 ze dne 26.2.2013 

• Západočeská univerzita v Plzni. zn. OSRA-387-11 ze dne 28.7.2011 

• Statutární město Plzeň, zn. MMP/226486/1 I ze dne 28.5.2012 

• SÚS PK, p.o. Plzeň, zn. 148/12/SÚSPK-PSP/Ne ze dne 27.1.2012 

• Povodí Vltavy, s.p. Praha, závod Berounka, zn. 67921/2011-342/Ka ze dne 17.1.2012 

• ČSAD autobusy Plzeň, a.s. Plzeň, zn. DÚ/401/11-Fr ze dne 21.12.2011 

• NIPI ČR, o.s., pracoviště Plzeň, zn. K-24/365 ze dne 21.12.2011 

• RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, zn. 5000750949 ze dne 27.2.2013 

• Úřad práce Plzeň-jih, bez č.j. ze dne 24.8.2009 

• Úřad práce Plzeň-sever, č.j. PSA-2009/27933-1/1 ze dne 24.8.2009 

• ŘSD ČR. Správa Plzeň, zn. 770/13-33200/27-718/Mč ze dne 25.2.2013 

19. Stavebník zajistí dodržení vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů: 

• Krajský úřad Plzeňského kraje, zn. DSH/16424/1 l ze dne 21.122011 

• Magistrát města Plzně, č.j. MMP/227387/11 ze dne 20.12.2011, zn. OPP/841/2009 ze dne 

24.8.2009, zn. MMP/230391/11 ze dne 3.1.2012, zn. OŽP/6164/09-Les ze dne 7.9.2009, č.j. 

MMP/227405/11 ze dne 5.1.2012 
• Policie ČR, KŘPPK, č.j. KRPP-315-53/ČJ-2011-0300DP ze dne 16.4.2012 

• Policie ČR, MěŘ Plzeň, č.j. KRPP-70790-1/ČJ-2012-030506-1 ze dne 20.4.2012 

• Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, KŘ Plzeň, č.j. HSPM-2022-7/2010 ÚPP ze dne 

1.2.2012 

• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, zn. 20339-21/09 ze dne 14.9.2009 a zn. 

25413-21/11 ze dne 4.1.2012 
20. 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. 

21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce 

o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 12 měsíců. 

22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného 

Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání 

kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a 

podle § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního 

řádu. 

23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které 

nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použily pro stavbu, jejich vlastníkům. 
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017. 

Účastníci řízení: 

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 

NIP1 ČR, o.s., Koterovská 134, 326 00 Plzeň 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 

Vodárna Plzeň a.s.„ Malostranská 2, 317 68 Plzeň 
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RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 11 

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1. 306 32 Plzeň 

Správa veřejného statku města Plzně, p.o., Klatovská tř. 10 a 12 , 301 00 Plzeň 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, 303 23 Plzeň 

UPC Česká republika, a.s., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 

Správa informačních technologií města Plzně, p.o., Dominikánská 4, 301 00 Plzeň 

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 3 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

SITEL. spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 140 00 Praha 106 

ČEZICT Services, a. s., Oddělení Poskytování sítí, Guldenerova 19, 303 38 Plzeň 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň 

Ministerstvo obrany. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, 110 01 Praha 01 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Prali a 3 

Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň 

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4 

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor investic a majetku, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 3 

Osvětlení, spol. s r.o., Boettingerova 2758/2, 301 00 Plzeň 3 

Úřad práce Plzeň-jih, Kaplířova 7, Plzeň 3 

Úřad práce Plzeň-sever, Kaplířova 7, Plzeň 3 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor správy majetku, Nádražní 2, 306 28 Plzeň 3 

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3. U Borského parku 3, 301 00 Plzeň 3 a 

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

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. I. zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, 

k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 

301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. 

Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad 

na náklady účastníka. 

Otisk úředního razítka 

Ing. František Kuška 

vedoucí oblasti Plzeň



Sejmuto dne: 

Razítko 

Informace pro stavebníka: 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží 

oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla 

zahájena. 

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písni, f), 

bankovním převodem ve výši 10 000 Kč. 

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 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 dále zasílá k vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Plzně a Úřadu městského 

obvodu Plzeň 3. 

Vyvěšeno dne: 

Podpis: 

6 n



 

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě 

Ověřuji pod pořadovým číslem 301016_003052, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z 

dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením 

vznikl. 

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich 

soulad s právními předpisy. 

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zamčeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného 

elektronického podpisu byla ověřena dne 20.09.2013 v 10:36:02. Zamčený elektronický podpis byl shledán platným ve 

smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo 

provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 

20.09.2013 07:01:35. Údaje o zamčeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu XXX, kvalifikovaný 

certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualifled CA 2, Česká pošta, 

s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. František Kuška, Vedoucí oblasti Plzeň, Drážní 

úřad, 27, Drážní úřad [IČ 61379425], Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem. 

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl: 

Česká pošta 

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 
20.09.2013 
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