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

 
Sp. Zn.: ML-SDL0319/13-2/Ho V Plzni dne 21. října 2013 
Č. j.: DUCR-57235/13/Ho Telefon: +420 972 524 098 (linka 225) 
Oprávněná úřední osoba: Hrabý Josef Ing. Mobil: 602 686 752 
 E-mail: hraby@ducr.cz 
 

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

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na 
dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 2. září 
2013 žádost stavebníka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ( dále jen SŽDC, s.o  ), 
Stavební správy západ ( dále jen SS západ ), o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy: 

 

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

v rozsahu: 
 
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 
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 
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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  86-36-01.1  Cheb – 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. 
 
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. 
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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.  
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 
 
 
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. 
 
     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 převažujícím 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. 
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     V případě zpoždění ve schvalovacím řízení nového nového traťového zabezpečovacího zařízení     
( dle jen „TZZ“ ) se ponechá stávající zabezpečovací zařízení 2 kategorie – RPA ( RPA – reléový 
poloautomatický blok ) z roku 1979. V rámci provozního souboru ( PS = provozní soubor ) č. PS 86-21-
01 dojde k regeneraci zabezpečovacího zařízení v potřebném rozsahu pro zajištění spolehlivého chodu 
zařízení. Regenerace bude především spočívat ve výměně současných stávajících relé za nové ve 
stavědlové ústředně v železniční stanici Cheb a k zapracování volnosti traťového úseku do vlastního 
zabezpečovacího zařízení. Po provedení těchto úprav bude zařízení vyhovovat podmínkám zařízení         
3. kategorie vůči železniční stanici Cheb. 
       

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. 

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu 
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby 
a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání 
na místě i ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy, nejpozději  

                                                         do 27. listopadu 2013 ( středa ) 

         

  K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního 
řádu. 

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast 
Plzeň na výše uvedené adrese. 

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

 

 
 

  
  Ing. František Kuška     

 vedoucí oblasti Plzeň     

 

Počet listů:  4 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce níže uvedených 
obecních a městských úřadů. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro 
běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Zároveň bude zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup a to u Drážního úřadu na internetových stránkách na internetové adrese www.ducr.cz.  

Drážní úřad toto oznámení veřejnou vyhláškou doručuje k vyvěšení na úředních deskách                 
a internetových stránkách www níže uvedených úřadů a žádá po uplynutí nejméně 15 denního vyvěšení     
o vrácení tohoto potvrzeného oznámení zpět  
 

Toto oznámení veřejnou vyhláškou vyvěsí na své úřední desce: 

• Městský úřad Cheb 
• Obecní úřad Pomezí nad Ohří 

 

 
 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis: 

 

 
razítko   

 

 

 

 

 
 
 
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 
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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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