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DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ 
stavební sekce - oblast Plzeň 

 
Sp. Zn.: ML-SDL0319/13-8/Ho V Plzni dne 16. prosince 2013 
Č. j.: DUCR-70129/13/Ho Telefon: +420 972 524 098 (linka 225) 
Oprávněná úřední osoba: Hrabý Josef Ing. Mobil: 602 686 752 
 E-mail: hraby@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T Í  
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  
 

“Optimalizace trati Cheb ( mimo ) - státní hranice SRN“ 

Stavebník:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ( dále jen „SŽDC, s.o.“ ), Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, Praha 1, PSČ:  110 00,  IČ:  70994234 

Stavba je členěna na: 
 
Provozní soubory ( PS ): 
 
PS   86-21-01  Cheb - st. hranice, úpravy traťového zabezpečovacího zařízení ( dále jen TZZ ) 
PS   86-21-01.1  Cheb - st. hranice, úpravy TZZ – II. stavba 
PS   85-22-01.1  Cheb - st. hranice, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 
PS   86-22-02.1  Cheb - st. hranice, ochrana DOK ( DOK = dálkový optický kabel ) ČDT 
PS   86-22-03.1  Cheb - st. hranice, přenosové a sdělovací zařízení 
PS   86-22-04.1  Cheb - st. hranice, rozhlasové zařízení 
 
Stavební objekty ( SO ): 
 
SO   86-33-01   Cheb – st. hranice, železniční spodek 
SO   86-33-02   Cheb – st. hranice, železniční svršek 
SO   86-33-03   Cheb – st. hranice, sanace zářezu v km 148,9 – 150,5 
SO   86-33-10   Demontáž a montáž části nástupiště v zastávce Pomezí nad Ohří 
SO   86-33-11   Demontáž a montáž části nástupiště v zastávce Cheb – Skalka 
SO   86-33-20   Cheb – st. hranice, železniční přejezd v km 143,978 
SO   86-33-21   Cheb – st. hranice, železniční přejezd v km 144,584 
SO   86-33-22   Cheb – st. hranice, železniční přejezd v km 145,405 
SO   86-33-23   Cheb – st. hranice, železniční přejezd v km 146,112 
SO   86-33-24   Cheb – st. hranice, železniční přejezd v km 147,774 
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SO   86-38-01   Cheb – st. hranice, železniční most v km 140,755 
SO   86-38-02   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 141,864 
SO   86-38-03   Cheb – st. hranice, železniční most v km 142,419 
SO   86-38-04   Cheb – st. hranice, železniční most v km 142,641 
SO   86-38-05   Cheb – st. hranice, železniční most v km 142,664 
SO   86-38-06   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 142,984 
SO   86-38-07   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 143,348 
SO   86-38-08   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 143,810 
SO   86-38-09   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 143,933 
SO   86-38-10   Cheb – st. hranice, zrušení železničního propustku v km 144,004 
SO   86-38-11   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 144,384 
SO   86-38-12   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 144,595 
SO   86-38-13   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 145,214 
SO   86-38-14   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 146,100 
SO   86-38-15   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 146,658 
SO   86-38-16   Cheb – st. hranice, železniční most v km 147,042 
SO   86-38-17   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 147,437 
SO   86-38-18   Cheb – st. hranice, zrušení železničního propustku v km 147,900 
SO   86-38-19   Cheb – st. hranice, železniční most v km 148,065 
SO   86-38-20   Cheb – st. hranice, železniční most v km 148,298 
SO   86-38-21   Cheb – st. hranice, železniční propustek v km 148,603 
SO   86-38-22   Cheb – st. hranice, zárubní zdi v km 148,8 – 150,5 
SO   86-38-27   Cheb – st. hranice, lávka pro pěší v km 150,449 
SO   86-38-25   Cheb – st. hranice, silniční most v km 149,039 – odvodnění 
SO   86-35-01   Cheb – st. hranice, trakční vedení – stavební příprava 
SO   86-35-11   Cheb – st. hranice, ukolejnění 
SO   86-36-01.1Cheb – st. hranice, přeložka kabelu SŽDC, SEE 
 
Neobsazené PS a SO 
 
PS   85-22-01   ŽST ( žst. = železniční stanice ) Cheb, SpS – sdělovací přípojka – stavební příprava 
PS   86-22-02   Ozvučení zastávek Skalka, Pomezí nad Ohří 
PS   86-22-03   Výpich z OK ( OK = optický kabel ) SŽDC 
PS   86-22-04   Elektronický zabezpečovací systém pro TZZ 
PS   86-22-04   Autonomní samočinný hasící systém pro reléový domek TZZ 
SO   86-38-23   Cheb – st. hranice, silniční most v km 141,659 
SO   86-38-24   Cheb – st. hranice, silniční most v km 143,063 
SO   86-38-26   Cheb – st. hranice, silniční most v km 149,802 
SO   86-34-03   Cheb – st. hranice, reléový domek pro TZZ 
SO   86-39-01   Cheb – st. hranice, přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 
SO   86-34-01   Cheb – st. hranice, individuální protihluková opatření 
SO   86-34-02   Cheb – st. hranice, protihlukové stěny 

 

Umístění stavby: 
 
Celostátní dráha zařazená do trans evropského železničního systému ( TEN ) Cheb – Cheb státní hranice 
SRN – Schirnding. Jednokolejná dráha je částečně elektrifikována střídavou jednofázovou napěťovou 
soustavou 25 kV, 50 Hz. 
 
Pozemky dotčené stavbou – obvod stavby: 
 
Vše kraj Karlovarský. 
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katastrální území ( dále jen k.ú. ) Tůně 
 
p.č.: 322,  333,  170/4,  327/1, 320/1 – vlastník Správa železniční dopravní cesty státní organizace  

( dále jen SŽDC, s.o. ) 
 
k.ú. Podhoří u Chebu 
 
p.č.: 170/4,  170/1,  194/2 – vlastník ČR ( ČR = Česká republika ),  SŽDC, s.o. 
 
k.ú. Cheb 
 
p.č.: 2623/1,  2629,  2623/7,  2623/6, st. 5807,  3/30,  3123/1 – vlastník SŽDC, s.o. 
 
p.č.: 2615/1,  2614/2 – vlastník ČD, akciová společnost ( dále jen a.s. = akciová společnost ) 
 
k.ú. Pomezí nad Ohří 
 
p.č.: st. 144, 672/1 – vlastník České dráhy, akciová společnost ( dále jen ČD, a.s. ) 
 
p.č.: 533/1,  533/3,  557,  558/2,  551 – vlastník SŽDC, s.o. 
 
k.ú.Dolní Hraničná 
 
p.č.: 409,  410,  408,  427/5 – vlastník SŽDC, s.o.  
 
 
Pozemky dotčené stavbou – mimo obvod stavby 
 
Katastrální území ( dále jen k.ú. ) Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Ohří 
 
Pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného organizací SŽDC, s.o. 
 
p.č.: 427/2 
 
k.ú. Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Ohří 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50-ti metrů od obvodu stavby 
 
p.č.: 67/4,  201,  202 – vlastník ČR – Lesy České republiky, státní podnik 
 
p.č.: 200/1 – vlastník Obec Pomezí nad Ohří 
   
k.ú. Dolní Pelhřimov, obec Cheb 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50-ti metrů od obvodu stavby 
 
p.č.: 347/3 – vlastník Město Cheb 
 
k.ú. Cheb, obec Cheb 
 
p.č.: 2092,  2441/12,  2528/3,  2545/2,  2548/1,  2623/4,  2626,  2662/4,  2662/5.  2663/2,  2664/2,   

2666 – vlastník Město Cheb 
 
p.č.: 2623/2 – vlastník ČR – Lesy České republiky, s.p.  
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p.č.: 2611/3 – vlastník ČR – Povodí Ohře státní podnik 
 
p.č.: 2774 –  Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková  

   organizace, Chebská č.p. 282,  356 01  Sokolov 
 
k.ú. Cheb, obec Cheb – dočasný zábor do jednoho roku 
 
p.č.: 2092/2,  2441/17,  2528/3,  2545/2,  2548/1,  2623/4,  2626,  2662/4,  2662/5,     

2663/2,  2664/2,  2666 – vlastník Město Cheb 
 
p.č.:  2611/3 – vlastník ČR – povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03  Chomutov 
 
p.č.: 2623/2 – vlastník ČR – Lesy České republiky, s.p.  ( dále jen s.p. = státní podnik )  
 
p.č.: 2774 –  vlastník Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace ( dále jen p.o. = příspěvková organizace ), Chebská č.p. 282,                
356 01  Sokolov 

 
k.ú. Cheb, obec Cheb 
 
p.č.: st. 1027, 2614/11 – vlastník České dráhy, a.s. 
 
p.č.: 3130,  2669 – vlastník ČR – SŽDC, s.o. 
 
k.ú. Podhoří u Chebu, obec Cheb – dočasný zábor do jednoho roku 
 
p.č.: 194/1 – vlastník Město Cheb 
 
p.č.: 167/3,  167/5 – vlastník Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace, Chebská č.p. 282,  356 01  Sokolov 
 
k.ú. Podhoří u Chebu, obec Cheb 
 
p.č.: st. 19 – vlastník České dráhy, a.s. 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50-ti metrů od obvodu stavby 
 
p.č.: 35/1,  83/1,  85/1,  85/3,  85/5,  85/7,  142,  152/1,  152/2,  152/3,  152/14 – vlastník Město Cheb 
 
k.ú. Pomezí nad Ohří, obec Pomezí nad Ohří 
 
p.č.: 602/5,  678/4 – vlastník Obec Pomezí nad Ohří 
 
p.č.: 185 – vlastník ČR – Lesy České republiky, s.p. 
 
p.č.: 482/1 – vlastník Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
 příspěvková organizace, Chebská č.p.  282,  356 01  Sokolov 
 
p.č.: 197/8 – vlastník ČR – Pozemkový fond České republiky 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50-ti metrů od obvodu stavby 
 
p.č.: 182,  186 – vlastník ČR – Lesy České republiky, státní podnik 
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k.ú. Pomezí nad Ohří, obec Pomezí nad Ohří – dočasný zábor do jednoho roku 
 
p.č.: 185 – vlastník ČR – Lesy České republiky, s.p. 
 
p.č.: 197/8 – vlastník ČR – Pozemkový fond České republiky 
 
p.č.: 482/1 – vlastník Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
 příspěvková organizace, Chebská č.p. 282,  356 01  Sokolov 
 
p.č.: 602/5,  678/4 – vlastník Obec Pomezí nad Ohří 
 
k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří 
 
p.č.: 334 – vlastník Obec Pomezí nad Ohří 
 
p.č.: 317,  332 – vlastník ČR – SŽDC, s.o. 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa do 50-ti metrů od obvodu stavby 
 
p.č.: 233/1 – vlastník Město Cheb 
 
p.č.: 233/2 – vlastník ČR – Lesy České republiky, s.p. 
 
k.ú. Tůně, obec Pomezí nad Ohří – dočasný zábor do jednoho roku 
 
p.č.: 334 – vlastník Obec Pomezí nad Ohří 
 

Stručný popis stavby: 
 
Stručný popis stavby – stávající stav: 
 

Železniční trať Cheb – státní hranice SRN je jednokolejná, neelektrifikovaná ( částečně ), 
zabezpečená zařízením II. kategorie. Současná nejvyšší traťová rychlost je 90 km/h s místními 
omezeními. Vzhledem k dlouholeté nedostatečné údržbě je zejména železniční spodek včetně mostních 
objektů a propustků ve špatném stavu. Svahy zářezu v železničním ( dále jen „žel.“ ) km 148,626 – 
150,492 i náspu v žel. km 148,400 – 148,500 vykazovaly v minulosti řadu poruch, které byly částečně 
sanovány vodorovnými odvodňovacími vrty, svahovými žebry a zatěžovací lavicí.  
 
Stručný popis stavby – nový navrhovaný stav: 
 
 Předmětem stavby „Optimalizace trati Cheb ( mimo ) – státní hranice SRN“ ( dále jen „stavba“ ), 
je řešení současného stávajícího stavu infrastruktury. Trať je součástí tzv. „III. železničního tranzitního 
koridoru“ a je tudíž na ní požadováno dosažení základních technických parametrů, prostorové 
průchodnosti UIC GC a traťové třídy zatížitelnosti UIC D4. Zvýšení traťové rychlosti je zde požadováno 
na 120 km/h pro klasické vlakové soupravy a 160 km/h pro soupravy s výkyvnými skříněmi ( např. 
česká souprava „Pendolino“ ). Ve výhledu ( řešeno v jiné stavbě ) se v souladu s budoucí plánovanou 
elektrizací tratě i na straně SRN vybuduje nové trakční vedení. Trať na české straně, jen její určitá část, je 
již elektrifikována střídavou jednofázovou napěťovou soustavou 25 kV, 50 Hz.  
 
 Trať je dílčím úsekem III. tranzitního železničního koridoru v České republice. Začátek stavby je 
v žel. km 140,587 – státní hranice SRN, konec stavby je v žel. km 150,540 ( konec výhybky č. 7 na 
plzeňském zhlaví železniční stanice ( dále jen „žst.“ ) Cheb. 
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V mezistaničním jednokolejném úseku se navrhuje vybudovat nové traťové zabezpečovací 

zařízení, které bude schváleno pro příhraniční tratě mezi Spolkovou republikou Německo a Českou 
republikou. Bude se jednat o zařízení například typu Selbstblockanpassung L 60 s přenosovým systémem 
využívaným u německé národní společnosti DB NETZ AG.  
  

Podmínkou výstavby nového zařízení je jeho schválení na českém území. 
 
 Zařízení bude schopno ve výhledovém stavu zajistit provozování železniční dopravy rychlostí až 
160 km/h za podpory zabezpečovacího a rádiového systému ERTMS ( ETCS L2 a GSM – R ), které bude 
vybudováno v následné samostatné stavbě. Podmínkou zajištění této rychlosti je však i stavební                
a technologická úprava na německé straně trati. 
 
 Vzhledem k převažujícímu využití vozidel německé železniční společnosti DB, respektive               
i vozidel ostatních dopravců vybavených mobilní částí PZB, navrhuje se v této stavbě vybavit železniční 
trať i tímto systémem, který bude tvořen třemi magnety v předepsaných pozicích. 

 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

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

povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními 
stavebního zákona.  

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 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. 

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 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 stanoviska:  

• ČD – Telematika, a.s. -  sítě, vyjádření č.j.: 0086/2012-O ze dne 3.1.2012 

• ČEZ Distribuce, a.s. – sítě, vyjádření č.j.: 001039453507 ze dne 16.12.2011, Děčín 

• CHETES, chebské technické služby – sítě, vyjádření ze dne 16.12.2011 

• CHEVAK Cheb, s.r.o. – sítě, vyjádření č.j.: 6651/2011 ze dne 29.12.2011 

• CHEVAK Cheb, s.r.o. – sítě, vyjádření č.j.: 5774/2012 ze dne 4.10.2012 

• Obec Pomezí nad Ohří – sítě, vyjádření č.j.: OÚPNO 1/2012 ze dne 27.12.2011 

• RWE Distribuční služby, s.r.o. – sítě, vyjádření č.j.: 5000681244 ze dne 6.9.2012 

• RWE Distribuční služby, s.r.o. – sítě, vyjádření č.j.: 5000681253 ze dne 6.9.2012 

• RWE Distribuční služby, s.r.o. – sítě, vyjádření č.j.: 5000681258 ze dne 6.9.2012 

• SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, souhrnné vyjádření č.j.: 1363/2012 – OŘ UNL 
ze dne19.4.2012 

• TEREA Cheb, s.r.o. – sítě, vyjádření ze dne 10.1.2012 

• Telefonica Czech Republic, a.s. – sítě, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j.: 
189909/11 ze dne 19.12.2011 

• UPC Česká republika, s.r.o., pracoviště Teplice – sítě, vyjádření č.j.: A3113/2012 ze dne 
28.8.2012 

• Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12,  110 15 Praha – 
sítě, souhlasné stanovisko č.j. 16 179/55 401 – ÚP/2011 – 7103/44 ze dne 2.1.2012 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, vyjádření k návrhu dopravního 
opatření v rámci stavby „Optimalizace trati Cheb ( mimo ) – státní hranice SRN“ č.j.: MUCH 
57729/2012 ze dne 26.7.2012 

• Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, souhlasné stanovisko č.j.: 
HSKV-2475-2/2012-CH ze dne 7.9.2012, Cheb 

• Lesy České republiky, s.p. , vyjádření č.j.:  LCR228/01046/2012 ze dne 25.9.2012 
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• Povodí Ohře, s.p., vyjádření č.j.:  011001-4627/2012 ze dne 25.9.2012 

• Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí, výjimka 
pro ohrožené druhy č.j. 2752/ZZ/12-5 ze dne 5.10.2012 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí – koordinované stanovisko MěÚ Cheb 
k PD pro účely stavebního řízení č.j. MUCH 72975/2012 ze dne 16.10.2012, Cheb 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, závazné stanovisko č.j.:  MUCH 
80888/2012 ze dne 23.10.2012 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, rozhodnutí, souhlas dle vodního 
zákona č.j. MUCH 82432/2012 ze dne 8.10.2012 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, rozhodnutí – povoluje odnětí 
pozemků plnění funkcí lesa a určení poplatku za odnětí č.j. MUCH 87943/2012 ze dne 
19.11.2012 

• Obecní úřad Pomezí nad Ohří, souhlas s provedením stavby č.j.:  OÚPNO 635/2012 ze dne 
27.9.2012 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko 
k zásahu do významného krajinného prvku č.j.:  MUCH 85333/2012 ze dne 15.11.2012 

• Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, stanovisko 
k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, souhlas č.j.:  KSÚS KK/SÚ – 3527/2012 – Če, 
ze dne 6. září 2012, zpracovatel p. Ing. Černík, tel.:  601 592 286,  cernik.martin@ksusk.cz   

• Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, stanovisko 
k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, souhlas č.j.:  KSÚS KK/SÚ – 737/2013 – Če, 
ze dne 26. února 2013, zpracovatel p. Ing. Černík, tel.:  601 592 286,  cernik.martin@ksusk.cz   

• Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, vyjádření, 
souhlas, č.j.:  KHSKV 13226/2012/HOK/Gal ze dne 12.12.2012 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, rozhodnutí, povolení zvláštního 
užívání silnice č. III/2142 a části silnice č. II/214 pro umístění zemního kabelového vedení č.j.:  
MUCH 18140/2013,  Sp. Zn.: KSÚ 1788/2013 ze dne 21.3.2013, Cheb 

• Povodí Ohře, státní podnik, povolení vstupu na pozemek p.č. 2611/3, k.ú. Cheb za účelem 
realizace stavby č.j.:  011002-5226/2011 ze dne 4.10.2012 

• Pozemkový fond České republiky, pracoviště PFČR pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary, 
vyjádření k oznámení vstupu na pozemek (y) p.p.č. 197/8,  197/9 v k.ú. Pomezí nad Ohří            
a pozemku p.p.č. 189 v k.ú. Podhoří u Chebu 

• Ing. Jan Balcar, Hraničná č. 21,  Pomezí nad Ohří, PSČ:  350 02, písemný souhlas se vstupem 
na pozemek (y) p.p.č. 197/8,  197/9 v k.ú. Pomezí nad Ohří za účelem realizace stavby, souhlas 
ze dne 14. listopadu 2012 

• ČEZ Distribuce, a.s., oddělení připojování, vyjádření k přeložce, souhlas č.j.:  8120041013 ze 
dne 19.6.2013, Plzeň 

• SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, souhrnné stanovisko ( souhlasné ) č.j.:  
13781/12-OŘ ÚL ze dne 11. října 2012 

 

21. 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. 

22. 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. 

23. Před uvedením stavby do provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné  
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bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES. 

24. 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 § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

25. 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. 

26. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2017, včetně zkušebního provozu. 

 
Účastníci řízení:  
 

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 
1955/278,  190 00  Praha 9 

2. ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a,  130 00  Praha 3 
3. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19,  303 28  Plzeň 
4. CHETES, s.r.o., Pelhřimovská 2268/1,  350 02  Cheb 
5. CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11/4,  350 02  Cheb 
6. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499,  657 02  Brno 
7. TEREA Cheb, s.r.o., Májová 588/33,  350 48  Cheb 
8. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,  140 22  Praha 4 - Michle 
9. UPC Česká republika, a.s., oddělení dokumentace, Doubravská 1615/28,  415 01  Teplice 
10. Obec Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří č.p. 18,  350 02  Cheb 
11. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282,       

356 04  Sokolov 
12. Ing. Balcar Jan, Hraničná 21,  350 02  Pomezí nad Ohří 
13. Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,  350 20  Cheb 
14. České dráhy, akciová společnost, nábř. L. Svobody 1222,  110 15  Praha 1 
15. Lesy České republiky, státní podnik,  správa toků, oblast Povodí Ohře, Přemyslova 1106/19,    

501 68  Hradec Králové 
16. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,  430 03  Chomutov 

 
 
a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje. 

 

Výrok o námitkách účastníků: 

Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny. 

 

O dů v o d n ěn í  
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ:  110 00, IČ:  70994234, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská č. 278/1955, Praha, PSČ:  190 00 podal dne 2. září 
2013 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního 
zákona byl vydán Městským úřadem Cheb, odborem stavebním a životního prostředí č.j.: MUCH 
70721/2012/Oca, spisové značky Sp. Zn.: KSÚ 7012/2012 ze dne 14.9.2012, územní rozhodnutí pro 
umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Cheb, stavebním úřadem, veřejnou vyhláškou č.j.: 
2354/2005/SU/Oca ze dne 29.8.2006, toto územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.9.2006.  
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Drážní úřad obdržel žádost stavebníka o vydání stavebního povolení dne 2. září 2013. Výzvou č.j. 

DUCR – 58853/13/Ho  ze dne 29. října 2013 vyzval Drážní úřad stavebníka k uhrazení správního 
poplatku ve výši 10 000,- Kč za vydání stavebního povolení. Stavebník uhradil správní poplatek 
bankovním převodem dne 3.12.2013. Výzvou č.j. DUCR – 59193/13/Ho ze dne 31. října 2013 byl 
stavebník vyzván k doplnění žádosti. Usnesením č.j.: DUCR – 59237/13/Ho ze dne 31. října 2013 bylo 
stavební řízení přerušeno do doby doplnění požadovaných dokladů uvedených v předchozí výzvě.  

 
Stavebník doplnil požadované doklady dne 17. října 2013. Oznámení zahájení stavebního řízení 

veřejnou vyhláškou bylo vydáno pod č.j. DUCR – 57235/13/Ho dne 21. října 2013 s termínem 
k vyjádření do 27. listopadu 2013.  Obecní úřad Cheb doručil informaci o vyvěšení a sejmutí oznámení     
o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou dne 12.12.2013. 
 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
 
• Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 23.10.2013, Plzeň 
• Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,                

příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolov, Chebská č. 282, PSČ:  356 04, IČ: 709947023              
a SŽDC, s.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ:  110 00, IČ:  70994234, číslo 
smlouvy půjčitele: 353/VP/2012, číslo smlouvy vypůjčitele: S-0357/2012/Tom ohledně 
odvodňovacího zařízení mostu ev. č. 214 – 003 na silnici č. II/214 uzavřená dne 26.10.2012 

• Nájemní smlouva, č. smlouvy pronajímatele: MaP/10037/2013-O, č. smlouvy nájemce:                 
S-683/2013 uzavřená mezi pronajímatelem, tedy Městem Cheb, IČ:  00253979 a nájemcem SŽDC, 
s.o.,  IČ:  70994234, pronajímatel přenechává nájemci celkem 13 pozemků za účelem realizace 
stavby, smlouva uzavřená dne 14.6.2013, Cheb 

• Smlouva o právu k provedení stavby uzavřená mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ: 501 68,  IČ: 421 96 451 a SŽDC, s.o., IČ: 70994234, 
týkající se pozemků p.p.č. 2623/2 lesní pozemek v k.ú. Cheb a pozemku p.p.č. 185 lesní pozemek 
v k.ú. Pomezí nad Ohří, smlouva uzavřena dne 18.12.2012, Františkovy Lázně a 14.12.2012, Praha 

• Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu pro přípravu a realizaci stavby“ „Optimalizace trati Cheb        
( mimo ) – státní hranice SRN“ č. E618-S-0280/2013 uzavřená mezi Obcí Pomezí nad Ohří se 
sídlem Pomezí nad Ohří 18,  350 02  Cheb, IČ: 00572730 jako pronajímatele a SŽDC, s.o., IČ: 
70994234 jako stavebníka, smlouva se týká pozemků p.č. 602/5,  678/4, k.ú. Pomezí nad Ohří         
a pozemku p.č. 334, k.ú. Tůně – za účelem provedení stavby, uzavřená dne 18.3.2013 

• Smlouva o právu provedení stavby č.:  OS-0003/13/Y uzavřená mezi vlastníkem, tedy organizací 
České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ:  110 15,  IČ:  709 94 226       
a stavebníkem státní organizací SŽDC, s.o.,  IČ:  709 94 234, týkající se pozemků p.p.č. 672/1        
a pozemku st. 144, k.ú. Pomezí nad Ohří, pozemku st. p.č. 19, k.ú. Podhoří u Chebu, pozemku 
st.p.č. 1027, budovy č.p. 1301 na pozemku p.p.č. 2614/2, pozemku p.p.č. 2614/11, pozemku p.p.č. 
2615/1, vše v k.ú. Cheb, okres Cheb, uzavřená dne 6.5.2013 v Praze 

• Smlouva o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádáním PO, s.p. číslo 
33/2013, (E618-S-000/2013) uzavřená mezi Povodí Ohře, státní podnik se sídlem Chomutov, 
Bezručova 4219,  PSČ:  430 03,  IČ:  70889988 a státní organizací SŽDC, s.o., IČ:  70994234 
týkající se pozemku.č. 2611/3, vodní plocha, koryto vodního toku, LV č. 129, k.ú. Cheb uzavřená 
v Chomutově dne 3.5.2013 a v Praze dne 10.4.2013 

• Smlouva č.: Z_S14_12_8120041013, uzavřená mezi Skupinou ČEZ, provozovatelem ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  405 02  Děčín,  IČ:  24729035, 
adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19,  PSČ:  303 28 a státní 
organizací SŽDC, s.o.,  IČ: 70994234 týkající se realizace přeložky vedení 

• Výzkumný Ústav Železniční, a.s. ( dále jen „VÚŽ, a.s. ) – TSI -  CERTIFICATE, dílčí stanovisko            
o ověření subsystému „Infrastruktura“, číslo stanoviska:  1714 / 8 / SG / 13 / INS / CS / 1127 
vydaného v Praze dne 31.7.2013, základní požadavky byly posouzeny jako vyhovující vůči 
technickým požadavkům příslušné TSI 

• Výzkumný Ústav Železniční, a.s. ( dále jen „VÚŽ, a.s. ) – TSI -  CERTIFICATE, dílčí stanovisko            
o ověření subsystému „Traťové řízení a zabezpečení“, číslo certifikátu:  1714 / 8 / SG / 13 / CCT /  
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CS / 1126 vydaného v Praze dne 31.7.2013, základní požadavky byly posouzeny jako vyhovující 
vůči technickým požadavkům příslušné TSI 

• Výzkumný Ústav Železniční, a.s. ( dále jen „VÚŽ, a.s. ) – TSI -  CERTIFICATE, dílčí stanovisko            
o ověření subsystému „Energie“, číslo certifikátu:  1714 / 8 / SG / 13 / ENE / CS / 1128 vydaného 
v Praze dne 31.7.2013, základní požadavky byly posouzeny jako vyhovující vůči technickým 
požadavkům příslušné TSI 

• Výpis z bankovního účtu – uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení ve výši 
10 000,- Kč 

• Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 1.11.2013 na pozemky p.p.č. 2614/2,  2615/1, oba k.ú. Cheb, 
obec Cheb , okres Cheb a na pozemek p.p.č. 427/5, k.ú. Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Ohří, 
okres Cheb 

• Městský úřad Cheb, stavební úřad, veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o umístění stavby č.j.:  
2354/2005/SU/Oca ze dne 29.8.2006, Cheb, uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.9.2006 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební, sdělení – aktualizace dokumentace pro stavbu „Optimalizace 
trati Cheb ( mimo ) – státní hranice SRN“ č.j.: IN 1381/2009/Oca ze dne 11.1.2010 – územní 
rozhodnutí o umístění stavby je platné i po provedení úprav v přípravné dokumentaci 

• Městský úřad Cheb, odbor stavební, veřejná vyhláška – rozhodnutí, prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí č.j.: 1461/2008/Sta/Oca – 3/Oca ze dne 24.7.2008, Cheb 

• a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP Praha a.s., se sídlem Olšanská 1a,  130 80  
Praha 3, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby p. Ing. Stanislav Jaroš, č. ČKAIT – 0401870. 

 
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad 

vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní 
úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

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.1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - 
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. 

 
 
 
 

 

 
 
Počet listů:  7  
 
 
 
 

  
„Otisk úředního razítka“  Ing. František Kuška     

 vedoucí oblasti Plzeň     
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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 písm. 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. 

 

 Drážní úřad toto stavební povolení veřejnou vyhláškou doručuje k vyvěšení na úředních deskách 
a internetových stránkách  www  níže uvedených úřadů a žádá po uplynutí 15 denního vyvěšení o vrácení 
tohoto stavebního povolení zpět Drážnímu úřadu ( adresa – viz hlavička dokumentu ). 

   

Toto stavební povolení veřejnou vyhláškou vyvěsí na své úřední desce: 

 

• Městský úřad Cheb 
• Obecní úřad Pomezí nad Ohří 
 
 
 
 

 
 
 
Přílohy:  

 

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

• Ověřená projektová dokumentace 

• Štítek „Stavba povolena“ 
 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
Razítko   
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
 

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 
1955/278,  190 00  Praha 9 

2. ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a,  130 00  Praha 3 
3. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova2577/19,  303 28  Plzeň 
4. CHETES, s.r.o., Pelhřimovská 2268/1,  350 02  Cheb 
5. CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11/4,  350 02  Cheb 
6. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499,  657 02  Brno 
7. TEREA Cheb, s.r.o., Májová 588/33,  350 48  Cheb 
8. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,  140 22  Praha 4 - Michle 
9. UPC Česká republika, a.s., oddělení dokumentace, Doubravská 1615/28,  415 01  Teplice 
10. Obec Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří č.p. 18,  350 02  Cheb 
11. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282,       

356 04  Sokolov 
12. Ing. Balcar Jan, Hraničná 21,  350 02  Pomezí nad Ohří 
13. Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,  350 20  Cheb 
14. České dráhy, akciová společnost, Nábř. L. Svobody 1222,  110 15  Praha 1 
15. Lesy České republiky, státní podnik,  správa toků, oblast Povodí Ohře, Přemyslova 1106/19,    

501 68  Hradec Králové 
16. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,  430 03  Chomutov 

 

Dotčené orgány: 
 

1. Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14/1,  350 02  Cheb 2 
2. Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří č.p. 18,  350 02  Cheb 
3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, 

dopravní inspektorát, Valdštejnova 2,  350 15  Cheb 
4. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, 17. listopadu 30,                

350 02  Cheb 2 
5. Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,  360 21  Karlovy Vary 
6. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94,      

360 21  Karlovy Vary 
7. Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4,             

128 01  Praha 
8. Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 73/48,  360 06  Karlovy Vary 6 
9. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772,                  

110 01  Praha 1 
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