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Věc: „ Ulice 1.m áje – rekonstrukce „ - stanovisko

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 7.6.2016 Vaši žádost o stanovisko ke stavbě „ Ulice 1.máje –
rekonstrukce“ , a to ke stavebním objektům SO 101 Komunikace a plochy , SO Komunikace pěší
a SO 654 Tramvajové zastávky U dómu.
K Vaší žádosti Vám Drážní úřad sděluje následující:
vzhledem k tomu, že zastávky tramvají jsou zřízeny na místní komunikaci IV.třídy
(průběžné chodníky), pak se nejedná o výhradní zřízení tramvajové zastávky pro potřebu dráhy
tramvajové a součástí tramvajové dráhy je pouze označník a případně přístřešky, zřízené
výhradně pro tramvajovou dráhu. V tomto případě přístřešky nejsou součástí stavby. Označník je
z hlediska stavebního zákona možno podřadit pod stavby uvedené v §79 odst. 2 písm. a) a e),
které dle § 103 nevyžadují povolení ani ohlášení,
tramvajové zastávky, které jsou součástí chodníků povolují příslušné úřady Magistrátů (
takto je postupováno i v Ostravě a Brně, kde jsme též speciálním stavebním úřadem. Výjimkou
je Praha, kde je speciálním stavebním úřadem Hlavní město Praha viz. § 57 zákona 266/94 Sb. o
dráhách),
pokud jsou pochybnosti o tom, zda se jedná o stavbu v působnosti speciálního stavebního
úřadu nebo obecného stavebního úřadu, rozhoduje dle §15 odst. 3 stavebního zákona speciální
stavební úřad, což je v tomto případě Drážní úřad.
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