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Město Kralupy nad Vltavou 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq 

___________________________________________________________________________ 
Č. J.: MUKV 31370/2017 VYST   
SPIS. ZN.: MUKV – S 9268/2016 VYST 
POČET LISTŮ: 19 
POČET PŘÍLOH: 0 
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0        

          
VYŘIZUJE: Ing. Milena Jakeschová        
TEL.: 315 739 911    
E-MAIL: milena.jakeschova@mestokralupy.cz 
DATUM: 24.05.2017 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Výroková část: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění 
stavby“), kterou dne 15.11.2016 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle v zastoupení  DIPONT, s.r.o., IČ 28693094, Libouchec č.p. 505, 403 
35 Libouchec,  doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“), a na 
základě tohoto posouzení vydává  

 
I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,  
rozhodnutí  o  umístění  stavby: 

„D8, exit 9 – exit 18, oplocení“ umístěné na pozemcích p.č. 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 
354/7, 354/8, 354/9, 354/10, 354/11, 354/12, 354/13, 354/14, 355/7, 355/8, 355/9, 355/10, 
355/11, 355/12, 359/1 a 359/3 v k.ú. Kozomín, p.p.č. 203/11, 293/1, 293/2, 293/3, 295/1, 295/2, 
295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 
295/16, 295/17, 295/18 a 297/7 v k.ú. Dušníky nad Vltavou, p.p.č. 377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 
378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/6, 380/1, 380/4 a 381 v k.ú. 
Zlosyň, p.p.č. 150/3, 214/13, 385, 386, 388/1, 388/12, 388/24, 388/27, 391/5, 392/2 a 392/3 v k.ú. 
Všestudy u Veltrus, p.p.č. 926/5, 926/7, 928/1, 928/3, 928/4, 928/5 a 929/2 v k.ú. Nové Ouholice, 
p.p.č. 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/7 a 275/1  v k.ú. 
Vepřek, p.p.č. 64/83, 533/3, 758 a 767 v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a pozemky p.č. 1111/1 a 
1112/6 v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi. 
 
Členění stavby: 
SO 851 Oplocení exit 9 vlevo 
SO 852 Oplocení km 10,300 – 13,010 vpravo 
SO 853 Oplocení km 10,400 – 13,020 vlevo 
SO 854 Oplocení km 13,030 – 13,670 vlevo 
SO 855 Oplocení km 13,020 – 14,620 vpravo 
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SO 856 Oplocení km 14,620 – 15,530 vpravo 
SO 857 Oplocení km 15,530 – 16,500 vpravo 
SO 858 Oplocení km 15,530 – 16,500 vlevo 
SO 859 Oplocení km 17,000 – 17,150 vpravo 
SO 860 Oplocení km 17,020 – 17,160 vlevo 
SO 861 Oplocení exit 18 vpravo 
SO 862 Oplocení exit 18 vlevo 
 
Popis a umístění stavby: 
Záměr řeší oplocení dálnice D8 v oblasti exit 9 – exit 18. Plot je umístěn na tělese komunikace. 
V místech dalších stavebních prvků (mosty, nadjezdy, PHS) navazuje oplocení na tyto objekty a tvoří 
souvislý a odolný celek. Aby byl plot v terénu dobře viditelný, bude zvolena světlá barva, tedy 
zinkování. Plot je z drátěného pletiva napnutého na ocelových sloupcích. Výška plotu nad terénem 
bude 2,0 m. 
 
Druh a účel umisťované stavby: 
Jedná se o stavbu oplocení trvalého charakteru, jejímž účelem je zabránit průchodu zvěře a osob, 
zároveň však bude zachován bezpečný provoz na komunikaci včetně místa pro únik osob při větších 
nehodách. 
 
Vymezení území dotčeného vlivu stavby: 
Umístěním a realizací budou dotčeny pozemky, na nichž je stavba umísťována. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1. písm.a) správního 
řádu: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba „D8, exit 9 – exit 18, oplocení“ bude umístěna na pozemcích p.č. p.č. 354/1, 354/2, 
354/3, 354/4, 354/5, 354/7, 354/8, 354/9, 354/10, 354/11, 354/12, 354/13, 354/14, 355/7, 
355/8, 355/9, 355/10, 355/11, 355/12, 359/1 a 359/3 v k.ú. Kozomín, p.p.č. 203/11, 293/1, 
293/2, 293/3, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/10, 295/11, 
295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18 a 297/7 v k.ú. Dušníky nad Vltavou, 
p.p.č. 377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 379/1, 379/2, 379/3, 
379/4, 379/6, 380/1, 380/4 a 381 v k.ú. Zlosyň, p.p.č. 150/3, 214/13, 385, 386, 388/1, 388/12, 
388/24, 388/27, 391/5, 392/2 a 392/3 v k.ú. Všestudy u Veltrus, p.p.č. 926/5, 926/7, 928/1, 
928/3, 928/4, 928/5 a 929/2 v k.ú. Nové Ouholice, p.p.č. 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 274/1, 
274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/7 a 275/1  v k.ú. Vepřek, p.p.č. 64/83, 533/3, 758 a 767 
v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a pozemky p.č. 1111/1 a 1112/6 v k.ú. Nová Ves u 
Nelahozevsi. Výše uvedená stavba bude umístěna dle výkresů „Koordinační situace stavby – exit 
9, km 10,5  - 13,0, km 13,0 – 14,7, km 14,7 – 15,6, km 15,6 – 16,5, km 17,0 – 17,1, exit 18“   
v měřítku 1:50, který je součástí ověřené dokumentace pro územní řízení. Dokumentaci 
vypracoval Ing. Michal Bernát, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 
0301483.  
 

2. Budou respektovány podmínky z vyjádření UPC česká republika, s.r.o.; ze dne 19.09.2016 a 
13.09.2016 pod č.j.:1658/2016 a č.j.: E017463/16: 

Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území a 
na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, 
s.r.o. (dále jen UPC) následující vyjádření: 
ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné 
pásmo společnosti UPC. Ochranné pásmo WKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení WKS (dále jen Ochranné pásmo). 



3 

 

Podzemní WKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo 
zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE. 
- Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření 

stanovený žadatelem v žádostí. 
Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizaci stavby s tím, že stavebník nebo jím 
pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek 
ochrany WKS společnosti UPC, které jsou součásti tohoto vyjádření. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat 
společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany WKS, případně k přeložení 
WKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s 
WKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma WKS a v rámci realizace záměru bude nutná 
manipulace, úprava, přeložení WKS, případně dojde ke změně povrchu terénu. Výzva ke 
stanovení konkrétních podmínek ochrany WKS pří manipulaci, úpravě, přeložení WKS, 
případně dojde ke změně povrchu terénu musí být podána na UPC nejpozději však před 
počátkem zpracování projektové dokumentace stavby a to prostřednictvím pověřené 
osoby - Jaroslav Syřiště, tel.: 261 107 329, e-mail: jaroslavsyriste@upc.cz (dále jen POS). 

- (3)Stavebník, který vyvolal překládku WKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou 
dotčeného WKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC 
zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby. 

- Pro účely přeložení WKS dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací" a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před 
zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). 

- Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení naší komunikační 
sítě WKS přímo na místě stavby. Vytýčení proti objednávce provede firma Sitel spol. s 
r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, vytyceni@sitel.cz, tel. 267 198 235, 
nutno kontaktovat s 14-ti denním předstihem. S ohledem na to, že správce WKS 
neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je 
nutno ověřit i po vytýčení sítí výškové a prostorové umístění WKS UPC sondami. 

- Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo 
jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany WKS 
společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. 

- V případě jakýkoliv dotazů k poloze WKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše 
uvedenou pověřenou osobu společnosti UPC. 

Všeobecné podmínky ochrany WKS společnosti UPC 
I. Obecná ustanovení 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv 
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování 
staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k 
tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení WKS ve vlastnictví společnosti UPC a je 
výslovně srozuměn s tím, že WKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny 
právními předpisy. 
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení WKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo WKS tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení přístupu k WKS. Při křížení nebo souběhu činností s WKS je povinen řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyznačené trasy podzemního WKS (dále jen PWKS) se musí pracovat s 
nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace. 
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí 
osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany WKS společnosti UPC je stavebník, nebo 
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jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC 
vzniknou porušením jeho povinnosti. 
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného 
vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání 
nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy WKS. 
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti WKS 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS 
(pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu 
(alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat 
číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PWKS na terénu dle polohopisné 
dokumentace. S vyznačenou trasou PWKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou 
činnosti provádět. 
3. Při provádění zemních prací v blízkosti PWKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání PWKS. Odkryté PWKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PWKS a skutečností či při jejím 
narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena 
trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až 
po projednání a schválení dalšího postupu. 
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PWKS, je povinen stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PWKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je 
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka 
provádějící zemní práce zhutní zeminu pod WKS a to uloží před záhozem do pískového lože, 
vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou 
zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžově 
barvy, 
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC. 
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PWKS mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PWKS řádně zabezpečí 
proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PWKS. 
8. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PWKS (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah 
chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod. 
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky WKS. 
10. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání 
s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prd<y WKS, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením WKS. 
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež WKS 
neprodlené od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. 
12. Stavebník nebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladově plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NWKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby 
činností na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost 
menší než 1m od NWKS. 
13. Při přepravě nebo manipulací vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou 
NWKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad 
zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS. 
14. Po ukončení stavebních činností musí být před záhozem pozván k prohlídce stavu 
PWKS zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem 
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odkrytého vedení - SITEL, spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, 
icemv@sitel.cz. 
III. Práce v budovách a odstraňování budov 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv 
prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající WKS, prokazatelně kontaktovat POS a 
zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení WKS. 
2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších í 
vnitřních vedení WKS na omítce i pod ní. 
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1. Pokud by činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povelení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení WKS, 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení 
WKS do příslušné dokumentace stavby (projektově, realizační, koordinační atp.). 
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 
povelení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy WKS i s příslušnými kótami do zjednodušené 
dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení WKS. 
3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými 
pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení WKS, či do jejich ochranných pásem, 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla 
být prováděna údržba a opravy WKS, a to í za použití mechanizace, otevřeného plamene a 
podobných technologii. 
 

3. Budou respektovány podmínky z vyjádření Dial Telecom, a.s.; ze dne 14.10.2016 a 19.9.2016 
pod č.j.: CR434050 a č.j.: CR425991: 

Min. 30 pracovních dnu před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou 
objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt: 
226204400, vytyceni@dialtelecom.cz) 
V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve 
vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou. 
Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti 
Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladu pro kolaudaci či předání stavby. 
Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. 
o Elektronických komunikacích. 
Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 
6005 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení". 
Výkopové práce v ochranném pásmu (l,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny 
zásadně ručně. 
Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné 
zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími 
osobami. 
Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem 
přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem 
odkrytého vedení. 
V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude 
postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a 
normami. 
 

4. Budou respektovány podmínky z vyjádření Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje; 
ze dne 26.10.2016 pod č.j.: KRPS – 916 – 185/ČJ – 2016 – 010606:  

PČR Dl Mělník nemá námitek k dokumentaci výše uvedené stavby za předpokladu dodržení 
následujících podmínek: 
-během stavby nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací 
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-oplocení bude v min. vzdálenosti 0,5 m od okraje účelových komunikací (polní cesty, apod.) 
-dojde-li k zásahu stavby do pozemních komunikací, musí být stanovena přechodná úprava 
provozu na pozemních komunikacích po předchozím stanovisku PČR Dl Mělník. 

 
5. Budou respektovány podmínky z vyjádření ČD – Telematika a.s.; ze dne 10.10.2016 pod č.j.: 

13212/2016–O a pod č.j.:13213/2016–O: 
ČD - Telematika a.s jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za 
zajištěni provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeni telekomunikační infrastruktury Správy 
železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC) 

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v 
majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatřeni tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že 
zajisti: 
� aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy V polohopisných 

výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o 
ochranné pásmo dráhy) 

� aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly 
v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

� písemné vyrozuměni organizaci udržující, o zahájeni prací a to nejméně 15 dnů předem 
� aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a. s. (kontakty 

naleznete na www.cdt.cz sekce O nás - Informace pro stavebníky - Vytyčení 
trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytýčeni polohy 
podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase), 

� prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedeni 
(zařízení), 

� upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení
 (zařízeni) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

� upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a 
nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně 
vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání 

� řádné zabezpečeni odkrytého podzemního telekomunikačního vedeni (zařízení) proti 
poškozeni, zcizeni a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení, 

� odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude 
trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací, 

� ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov rozvaděčů, na 
sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů 
v objektech 

� odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. 
žlaby, chráničky HDPE trubky, kabelové označníky, markéry,...) 

� aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím 
po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s (kontakty naleznete na www.cdt.cz, 
sekce O nás - informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, 
kontrola na stavbě) k provedeni kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízeni) 
viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, 

� aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, 
deponii materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila 
přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelovou trasou  

� aby při křížení, přip. soubězích podzemních telekomunikačních vedeni byla dodržena 
ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádáni sítí technického vybaveni“, 

� aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména 
čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy trojfázových vedeni VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 (t Uzemnění 
a ochranné vodiče“ 
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� neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedeni a 
zařízení organizaci ČD Telematika a.s (telefonicky HELP DESK +420 972 110 000) 

� ohlášení ukončeni stavby organizaci udržující včetně správce a jeho pozvání ke 
kolaudačnímu řízení, 

� aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb, 
O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 
183/2006 Sb, Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek 

� provedeni prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízeni) organizací, 
jejíž pracovnici provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na 
železničním telekomunikačním zařízeni dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky 
odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č, 101/1995 Sb.. a příslušných 
výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze 
získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC. 

� uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se 
správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní 
cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační 
vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC, 

� ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, 
že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení 
(zařízení) 

 
6. Budou respektovány podmínky z vyjádření  Správy železniční a dopravní cesty, s.o.; ze dne 

19.10.2016 pod č.j.: S 7811/l-34206/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Ple: 
1. Zájmová oblast plánované akce se nachází částečně v obvodu a ochranném pásmu dráhy v 
žkm 445,360 - 445,550 oboustranné a vžkm 445,430 / křížení dálničním nadjezdem / tratě 
Praha Mas. n - Děčín hl. n ( TUDU 080114 ) a v žkm 6,750 - 6,955 oboustranné a v žkm 6,847 
/ křížení dálničním nadjezdem / tratě Kralupy n Vit. - Neratovice (TUDU 0821 04 a C1), 
částečné na pozemcích SŽDC parc.č č. 251/1 k ú. Vepřek a na pare. č. 789 k. ú. Úžice u 
Kralupy nad Vltavou a dalších v k ú Vepřek a Úžice u Kralup nad Vltavou 
2. V místě plánované akce uvedené v předložené žádosti se nacházejí kabely Správy 
sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ (SSZT Praha východ) OŘ PHA (kontakt: p 
Procházková tel.: 9722 574 80, 602 691 953 ). 
3. Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizované trati se 
stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a 
zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 - 1 ed. 3 a TNŽ 34 
3109. 
Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu 
vedení dle ČSN 34 1530 ed 2 obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního 
vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 
ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného 
prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn 
před poškozením. 
Upozorňujeme, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly 
mechanické poškození podpěr trakčního vedení včetně jejích základů. Veškeré zemní práce 
uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí 
respektovat jejich ochranné pásmo. 
V prostoru podél křížené trati jsou vedeny kabelové trasy VN Správy elektrotechniky a 
energetiky (dále jen SEE ) OŘ PHA. 
Kabelové vedení SEE OŘ PHA nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové vedení je nutné s 
předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle dle EZ č.458/2000 Sb 
§ 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré 
zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti. 
Přesné vytyčeni kabelů v naši správě objednejte u ing. Kušty, tel. 972224047,607858775 
nebo u p Kozlíka - tel.: 972 224 049, 606 963 093 s dostatečným předstihem před zahájením 
akce. 
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Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení SEE OŘ PHA budou prováděny pod technickým 
dohledem naších správců zařízení. Kontaktní údaje na odpovědné zástupce SEE: 
-VM 6kV - p. Varga Julius - tel.:972 257 459 
4. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v blízkosti železniční tratě elektrifikované 
stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů, 
upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sbírky v 
platném znění Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou 
protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi - 
doporučujeme konzultaci se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty / TÚDC /, 
Specializované středisko diagnostika korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, ( 
kontakt: Ing Matouš Jan, tel 972 228 747, 602 766 220, MatousJ@tudc.cz 
<mailto:MatousJ@tudc.cz> nebo Ing. Svoboda Michal, tel. 972 228 749, 724 500 145, 
SvobodaMi@tudc.cz <mailto:SvobodaMi@tudc.cz>). 
5. V místě stavby se nacházejí kabely v majetku SŽDC na kterých provádí servisní činnost 
společnost ČD - Telematika, a s., Servis kabelových sítí Praha, Pod Táborem 369/8a, 190 00 
Praha 9. Budou respektovány detailní požadavky uvedené ve vyjádření ČD - Telematiky, a s 
č.j. 13213/2016-0 ze dne 10.10. 2016 týkající se ochrany těchto vedení ( viz. příloha ). 
V případě realizace záměru ie nutno v dostatečném předstihu předložit k vyjádření konkrétní 
PD (vypracovanou ve vztahu k železniční trati - možno i emailem orphatech@szdc.cz) 
odpovídající povaze projednání ve smyslu stavebního zákona, tj. zadání stavby pro 
projednání v územním řízení a následně projekt stavby pro stavební povolení příp. PD pro 
sloučené územní a stavební řízení. 
Projekt musí obsahovat: 
a) situací v měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, 
se zakreslením osy krajní koleje SŽDC, s vyznačením směru a kilometráže trati a s udáním km 
polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejích parcelní čísla. 
b) příčný řez vedený kolmo na kolej SŽDC v místě největšího přiblížení k žel. tratí v měř. 

1:100 (1:200), 
c) technickou zprávu 
d) snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí pozemků dotčených stavbou v 
obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy. 
V projektové dokumentaci musí být zahrnuta veškerá činnost v ochranném pásmu a obvodu 
dráhy včetně např., zařízení staveniště, příjezdové cesty apod. 
 

7. Budou respektovány podmínky z vyjádření  Správy železniční a dopravní cesty, s.o.; ze dne 
11.05.2017 pod č.j.: S 7811/l-34206/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Ple: 
1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy. 
2. Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. 

Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být 
narušena plynulost železničního provozu. 

3. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně 14 dní předem OŘ Praha 
na e-mailovou adresu orphatech@szdc.cz a Správě tratí Praha východ OŘ PHA (kontakt: 
ORPHASTPHAvych@szdc.cz) V ohlášení bude uvedeno č.j. tohoto souhrnného stanoviska. 

4. Technologický postup, a odborný dohled při provádění prací je nutno projednat se Správou 
tratí Praha východ OŘ Praha (kontakt viz. výše.). 

5. Materiál ani stavební odpad nebude ukládán na přivrácenou stranu ke kolejišti. 
6. Do průjezdného průřezu traťové koleje nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, 

mechanizace, materiál, apod.). 
7. Po ukončení prací bude povrch přilehlého terénu uveden do původního stavu. 
8. Stavbou nesmí být poškozeno zařízení a kabelové trasy Správy sdělovací a zabezpečovací 

techniky (dále jen SSZT  Praha východ OŘ PHA, které se nachází v blízkosti kolejiště (viz 
příloha). Před zahájením prací bude nutné polohu sítí SSZT Praha východ OŘ PHA vytýčit. 
Kontakt: paní Jana Procházková, tel:602 691 953. 
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Zařízení staveniště, stavební činnost a skládka materiálu nesmí omezit nebo snížit viditelnost 
a vnímání železničních návěstí pod mez stanovenou ve vyhlášce 173/1995 Sb. v platném 
znění. 

9. V zájmovém území v prostoru nad propustkem je v souběhu s kolejištěm veden napájecí 
kabel Správy elektrotechniky a energetiky ( dále jen SEE ) OŘ PHA pro osvětlovací 
stožáry(orientační zákres v příloze). Kabelové vedení SEE OŘ PHA nesmí být nijak dotčeno, 
veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné 
pásmo kabelů dle dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění 
kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět 
ručně za zvýšené opatrnosti. 
Přesné vytyčení kabelů SEE OŘ PHA objednejte u vedoucího střediska SZČ - p. Lukáš Tichý na 
mailové adrese Tichyl@szdc.cz s dostatečným předstihem před zahájením akce. 
Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE Praha musí být prováděny pod 
technickým dohledem správců zařízení SEE OŘ PHA. 
Kontaktní údaje na odpovědné zástupce SEE: 
- zařízení TV v dotčeném úseku vrchní mistr p. Kliment Jiří - tel.: 972 257 531. 

10. Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ PHA týkající 
se plynulosti a bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení a pokyny správců kabelů a zařízení, 
vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu stavby či 
ze zjištění při vytýčení polohy sítí a dalších těch. zařízení na místě. 

11. Případné ztížení přístupu k drážním zařízením nebo jeho znemožnění v důsledku stavby musí 
být předem odsouhlaseno SŽDC. 

12. Vzhledem k blízkosti železniční tratě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob a 
manipulaci s materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje 
je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění 
pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují 
stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly 
příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace 
stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty. 
Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou - e-mailem. Vydávání 
povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o 
postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace www.szdc.cz : 
postup viz http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html 
časté dotazy viz http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-
dotazv.html 

13. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor v přiměřeném předstihu před 
uvedením stavby do užívání OŘ PHA o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu 
splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a 
projevem souhlasu SŽDC s užíváním stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ PHA. 

 
8. Budou respektovány podmínky z vyjádření OPTILINE a.s.; ze dne 21.09.2016 pod č.j.: 

1411601710: 
Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a 
zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma 1.5 m na každou 
stranu (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky: 
- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona 

bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení. 
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti OPTILINE k 

odsouhlasení (L. Albrecht, SITEL). 
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím 

písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude 
společnosti zaslána 3 týdny předem společnosti OPTILINE (L. Albrecht, SITEL). 
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- Oprávněný zástupce OPTILINE (L. Albrecht, SITEL) bude přizván k předání staveniště. 
Obecné podmínky: 
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým 

vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na 
adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing Rudolf Čihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 
106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel. 267198162. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámení s polohou PV. 
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě 

vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti 
budou oznámeny společnosti SITEL. 

- Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, 
nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky. 

- Nad trasou PV nebudou umisťována zařízeni včetně skladování materiálu atp, která 
mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru. 

- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém 
uspořádáni sítí technického vybavení Vhodný způsob ochrany PV při křížení či 
souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby. 

- Odkryté PV bude řádné zabezpečeno proti poškozeni při provádění práci, proti 
poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude 
stavebníkem zajištěna fotodokumentace 

- Před zakrytím PV bude ke kontrole provedených prací přizván oprávněný zástupce 
OPTILINE Kontaktní osoba je L. Albrecht, SITEL. 

- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude 
provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely 
nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby. 

- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy 
nad PV. 

- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno Oprávněnému zástupci 
OPTILINE prostřednictvím spol. SITEL, zároveň přímo dohledovému centru SITEL, tel. 
267 198 123 a následně zasláno elektronickou poštou na aderesu sos@sitel.cz. 

- Při poškození PV (i dodatečné zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou 
předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s 
odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících 
(např. s přerušením provozu) 

- PV nebude překládáno ani jinak upravováno 
V případě nutnosti přeloženi, manipulace nebo úprav PV: 
- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV 
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny 

společností SITEL (servisní organizace spol. OPTILINE) včetně vypracování 
Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. 

- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a 
HDPE), vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby a její zapracování do 
stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další 
související činnosti. 

- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle 
Stavebního zákona, práva věcných břemen ap ). 

 
9. Budou respektovány podmínky z vyjádření MERO ČR, a.s.; ze dne 13.09.2016 pod č.j.: 

2016/000764/1: 
Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení: el.vedení 110 kV. 
Za dodržení níže uvedených podmínek se stavbou souhlasíme 
Požadujeme dodržovat zákon č. 458/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky a ČSN EN 50423-1, ČSN 
EN 50341 ČSN EN 50341-3-19 
Sdělujeme Vám, že ropovod DN 300, který se vyskytoval v této oblasti, odkoupila firma 
Čepro, a s a provozuje ho jako produktovod. 
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10. Budou respektovány podmínky z vyjádření NET4GAS, s.r.o.; ze dne 22.9.2016 pod č.j.: 

7289/16/OVP/Z: 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských 

sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení 
NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající 
VTL plynovody nad 40 barů stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní 
pásmo na 200 m pro DN 900 a DN 1000 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu 
na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je 
ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 
odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových 
rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je 
ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. Ustanovením § 
68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším 
útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 

4. V příloze Vám zasíláme podmínky pro výstavbu oplocení v ochranném pásmu 
NET4GAS, které tvoří neoddělitelnou součást tohoto vyjádření. 

5. Na základě Vaší žádostí Vám sdělujeme: 
- Sloupky a vzpěry projektovaného plotu budou umístěny mimo ochranné pásmo VTL 

plynovodu. Není-li toto možné, např. při souběhu dvou VTL plynovodů, budou 
sloupek a/nebo vzpěra umístěny do středu jejich vzájemné vzdálenosti. Oplocení 
musí být rozebíratelné a musí umožňovat přístup techniky v případě oprav na VTL 
plynovodu. Oplocení nelze umístit v kolizi se stávajícím zařízením např. nadzemní 
čichačkou. 

- V místě křížení oplocení s trasami kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS, s.r.o., 
elektropřípojkou nebo kabely protikorozní ochrany požadujeme umístění sloupků 
minimálně 1,5 m od trasy kabelů. V případě kolize umístění sloupků a vzpěr budou 
kabely NET4GAS, s.r.o. ručně odkopány a uloženy do chráničky s přesahem 1,5 m na 
obě strany. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu Telekomunikační sítě 
NET4GAS, s.r.o. budou prováděny za přímého dozoru pracovníků naší servisní 
organizace Dial Telecom (resp.Fiber Services). 

-  Pří úpravě příkopů odvodnění nesmí být v místě křížení s VTL plynovody a kabely 
Telekomunikační sítě NET4GAS, s.r.o., elektropřípojkou nebo kabely protikorozní 
ochrany sníženo krytí, musí být dodržena TPG 702 04 a ČSN 73 6005. 

6. Do oploceného prostoru musí být umožněn kdykoliv vstup zaměstnancům NET4GAS, 
s.r.o. zajišťujících provoz a údržbu plynovodů a kabelů NET4GAS, s.r.o. (dle § 58 
Energetického zákona č. 458/2000 Sb.). 

7. V rámci projektové přípravy této dokumentace je nutno ve spolupráci s příslušným 
technologem společnosti NET4GAS, s.r.o. provést vytýčení a ověření hloubek krytí 
stávajících VTL plynovodů v místech plánovaného oplocení. Kontakt: p.Novák - tel. 
605 233 505. 

8. Vypracujte projektovou dokumentaci s umístěním plotových sloupů a nových patek 
svodidel včetně zakreslení všech zařízení NET4GAS, s.r.o. 

9. Zpracujte výkres křížení s podzemními zařízeními společnosti NET4GAS, s.r.o. 
10. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 

Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04. 
11. Projektovou dokumentaci se zapracovanými připomínkami požadujeme předložit k 

novému vyjádření. 
12. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte 

přestupku/správního deliktu dle energetického zákona. 
 Výsadba stromů, keřů a vinné révy 
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Musí být projednáno s provozovatelem VTL plynovodů nad 40 barů - NET4GAS, s.r.o. 
Praha - Dokumentace soustavy, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4. 
Nad plynovodem musí zůstat volný neosázený pruh šířky min. 2 m na obě strany od 
půdorysu plynovodu. 
Neosázený pruh nesmí být využíván jako cesta pro mechanizmy s celkovou 
hmotností nad 3,51. 
Pojezdy a přejezdy mechanizmů jsou možné pouze přes zpevněné plochy. 

 Stavba oplocení 
V případě výstavby oplocení musí být plotové sloupy umístěny min. 2 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany (předložit projektovou 
dokumentaci s umístěním plotových sloupů k odsouhlasení při vytyčení pracovníkovi 
příslušného Regionu). 
Do oploceného prostoru musí být umožněn kdykoliv vstup zaměstnancům NET4GAS, 
s.r.o. zajišťujících provoz a údržbu plynovodů a kabelů NET4GAS, s.r.o. (dle § 24 
Energetického zákona č. 458/2000 Sb.). 
Ochranné pásmo metalického DK a DOK 

 Je 1,5 m od půdorysu kabelu na obě strany. 
Pro DK i DOK při výsadbě stromů, keřů, vinné révy a stavbě oplocení platí stejné 
podmínky jako pro plynovod. 
V případě zájmu o stavbu chaty nebo hospodářského stavení v bezpečnostním 
pásmu NET4GAS, s.r.o. musí být tento zájem projednán s útvarem Dokumentace 
soustavy - NET4GAS, s.r.o. Praha. 
 

11. Budou respektovány podmínky ze souhlasu s umístěním stavby v ochr. pásmu ČEZ Distribuce, 
a.s.; ze dne 23.05.2017 pod č.j.: 001092913959: 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém 
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. 
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 
3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 
kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 
prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou DIPONT s.r.o., číslo zakázky 
D16019 , datum 9/2016. 
4. Nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů bude 1m. Krytí je nutné přizpůsobit 
konstrukci p[och (dělený arot, betonové žlaby). Pro zajištění uložení podzemních sítí 
v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude 
zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 
458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. 
5. Základy všech doplňkových stavebních objektu (dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, 
gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5m 
od krajního kabelu stávající kabelové trasy. 
6. Stavba oplocení v místech zasahujících do ochranného pásma nadzemního vedení VN22kV 
bude do výšky max. 2m se zabezpečením proti chůzi sklonem povrchu min. 30° z nevodivého 
materiálu, v případě použití ocelových prvků na stavbu oplocení dojde 
k zajištění dodatečného uzemnění těchto prvků v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-
5-54 a PNE 33 3301. Souběh 2m. 
7. Nadzemním vedením NN0,4kV není chráněno ochranným pásmem. 
Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN0,4kV včetně podpěrných bodů musí 
být i v takovém případě plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných 
bodů nebo poškození uzemnění. Při umístění stavby a činnostech prováděných v jeho 
blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle 
čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. 
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8. Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí 
„POZOR - ochranné pásmo vedení VN" a „POZOR - ochranné pásmo vedení WN" z obou stran 
možného vjezdu do tohoto pásma. 
9. Jakákoliv poškozeni nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou 
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze 
po souhlasu vydaném naší společností. 
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. 
11. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena 
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 
12. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. 
13. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za 
případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického 
zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 
14. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety země oproti současnému stavu. 
15. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou 
přílohou tohoto souhlasu. 
16. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně 
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností. 
17. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. 
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí 
dnem vydání kolaudačního rozhodnutí. 
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené 
v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 
elektrického zařízení" nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na 
základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do 
původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje. 

 
 

12. Budou respektovány podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.; ze dne 22.9.2016 pod č.j.: 
0100633503, č.j.: 0100633489, č.j.: 0100633505 a č.j.: 0100633491: 

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo 
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Nadzemní síť VN – střet  
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický 
zákon”). Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik 
kabelů. 
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 
podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s 
činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části 
Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti 
naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo 
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, 
a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž 
upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v 
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
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V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 
čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 
840 o tzv. vytyčení. 
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové 
dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické 
energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárii ani souhlas s 
činností v ochranném pásmu. 
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho 
příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými 
informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto 
společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je 
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu 
ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že 
požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem 
postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který 
byly vyžádány. 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, 
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický 
zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 
metry po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 
§46, odst. (8) a (11) energetického zákona. 
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky 
od výkresové dokumentace. 
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být 
vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-
19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení 
prací minimálně 3 pracovní dny předem. 
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6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po 
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou 
dle ČSN ISO 3864. 
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. 
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel 
distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 
krytí proti mechanickému poškození. 
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelem. 
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě 
nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 
860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením 
ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v 
ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo 
rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na 
výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 
ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v 
ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona. 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ 
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46. odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o 
podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický 
zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení 
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na 
obě jeho strany: 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 

1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 
7 metrů), 

- pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 

1994). 
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů 
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. 
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti 
dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona 
zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 
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5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 
§46, odst. (8) a (11) energetického zákona 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1). 
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 
50110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka 
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 
zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke 
konkrétní stavbě. 
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 
požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí 
je možné též požádat o zaizolování části vedení. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 
ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v 
ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona. 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC 
  
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. 
zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdivá, 
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany 
půdorysu stanice ve všech směrech, 
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je 
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třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 
§46, odst. (8) a (11) energetického zákona. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly 
mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či 
podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého 
napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných 
pásmech podzemního vedení), 
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí, 
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 
ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v 
ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona. 

 
13. Budou respektovány podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o.; ze dne 22.09.2016 

pod č.j.: 5001375717: 
V zájmovém území stavby dojde ke styku s těmito plynárenskými zařízeními: 
STL Plynovody 
VTL OC Plynovody 
V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte RWE GasNet, s.r.o. Kontakt 
naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost „Smluvní vztahy – 
pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na zákaznické lince 840 11 35 55. 
 

14. Budou respektovány podmínky z vyjádření ČEPS, a.s.; ze dne 21.09.2016 pod č.j. 
432/11320/21.9.2016/Ta: 

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení přenosové soustavy. Jedná se o vedení vvn 
1x 220 kV s provozním označením V201 vedoucí z elektrické stanice Výškov do elektrické 
stanice Čechy Střed a vedení zvn 2x 400 kV s provozním označením V410/419 vedoucí z 
elektrické stanice Výškov do elektrické stanice Čechy Střed (víz příloha). Toto vedení požívá 
právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. 
Kjeho ochraně je energetickým zákonem stanovené ochranné pásmo. 
Celková šířka ochranného pásma vedení V201 je cca 57 m. 
Celková šířka ochranného pásma vedení V410/419 je cca 70 m. 
Přenosová soustava může být za určitých okolností (provozních stavů) ve smyslu § 2925, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a energetický 
zákon těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu spočívající ve stanovení tzv. ochranného 
pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je energetickým zákonem definováno jako souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu 
měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1. 1. 1995). Vzhledem k tomu, že stávající 
vedení bylo postaveno před nabytím účinností energetického zákona, šířka jeho ochranného 
pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona zachována v rozsahu podle zákona č. 
79/1957 Sb., elektrizační zákon (na základě kterého došlo ke vzniku tohoto ochranného 
pásma), na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu 
měřeno 
kolmo na vedení. Pro vedení V201 tedy platí 20 m (pro 220 kV). Pro vedení V410/419 platí 20 
m (pro 400 kV). 
Činnosti v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí (vvn) a zvláště vysokého napětí 
(zvn) jsou omezeny v rozsahu podle § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona.1 
V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona ie tak v ochranném pásmu zakázáno 
zejména: 
o vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem 
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blíže k fázovým vodičům, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1; 
o pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo 
dojít k přiblížení fázovým vodičům blíže, než stanoví CSN EN 50110- 1; 
o používat mechanizmů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při 
jejich přetržení; 
o používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení 
vodního paprsku k fázovým vodičům vedení; o zdržovat se pod vedením 220 kV a 400 kV se 
stroji a dopravními prostředky po dobu delší než nezbytně nutnou - ochrana před účinky 
elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy; o sklápění 
automobilů, používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m. 
V ochranném pásmu vedení není možné bez písemného souhlasu jeho vlastníka (ČEPS, a s.) 
zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení. Pokud to technické a 
bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti osob, může vlastník (ČEPS, a s.) přenosové soustavy udělit dle § 46 odst. 11 
energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas bude 
obsahovat podmínky, za kterých je možné činnost realizovat. Pokud jde o činnost spočívající 
v realizaci stavby, připojuje se souhlas k žádosti 
o územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu 
nepřezkoumává. Bez uděleného souhlasu není možné v ochranném pásmu vedení provádět 
zákonem zakázané činností. 
Pro vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení je nutné podat ČEPS, a.s., 
písemnou žádost obsahující: 
-platné vyjádření k existenci sítí (vedení či zařízení přenosové soustavy) pro záměr, pro který 
žadatel o souhlas žádá (pokud bylo vydáno) 
-mapu širších vztahů 
-v případě činnosti spočívající v realizaci stavby katastrální mapu se zakreslením uvažované 
stavby a vedení V201 a V410/419 včetně zákresu ochranného pásma 
-v případě činnosti spočívající v realizací stavby technickou zprávu záměru s popsaným 
řešením jeho křížení s vedením V201 a V410/419 
-podélný profil vedení V201 a V410/419 se zákresem veškerých objektů v ochranném pásmu 
vedení v souvislostí se stavbou „D8 - oplocení - exit 9 - exit 18" vyhovující u vedení V201 a 
V410/419 na +80°C 
-plnou moc od investora stavby 
Oplocení lze do ochranného pásma vedení umístit za dodržení platných norem. Je-li oplocení 
provedeno z nevodivého materiálu, považuje se z hlediska nebezpečného dotyku za 
izolovaný. V případě, že je oplocení z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky 
atd.) je nutné dodržet ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19(vodivé ploty pod 
vedením nebo v blízkosti vedení 220/400 kV musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 
500 ohmů). Oplocení souběžná se uzemňují cca každých 
20m. O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit vyhovující revizní 
zprávu. Za technický stav plotu a jeho provedení zodpovídá žadatel. 
Případné přeložky nebo úpravy vedení či zařízení přenosové soustavy požadované žadatelem 
je nutné provádět v souladu s § 47 energetického zákona. 
Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení vvn a zvn, která mají vliv na 
ocelová potrubí; na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další 
objekty v blízkostí vedení. 
Dále upozorňujeme, že stavby či jejich úpravy, lze v ochranném pásmu vedení přenosové 
soustavy provádět za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi stavbou a 
fázovými vodiči vedení vvn a zvn dle platných technických norem. Z tohoto důvodu je 
nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení stavby s dotčeným vedením vvn a zvn. 
Vypracované odborné posouzení musí být ČEPS, a.s., předloženo k odsouhlasení společně se 
žádostí o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení. Odborné posouzení není 
nutné v případě, že nedojde ke změnám v ochranném pásmu vedení (např. zvýšením nivelity, 
ostatní nadzemní objekty atp.), které by byly v rozporu s minimální bezpečnou vzdáleností v 
místě křížení dle normy platné v době výstavby 
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15. Budou respektovány podmínky z vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s.; ze dne 12.9.2016 pod 

č.j.: E25463/16: 
V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura ( TI) společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s., která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. 
Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu: 
Druh TI TI v kolizi   Příloha 
Optické trasy   Ano příloha č.3 
Mikrovlnné (MW) spoje  Ne příloha č.4 
Elektropřípojky (vedení NN) Ano příloha č.5 
Základnové stanice  Ano příloha č.6 
Příloha č.3 
Kolize s optickou trasou 
Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí. 
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu 
uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy”. 
V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura ( TI) společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. 
(TMCZ) - optické trasy. 
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění 
následujících podmínek: 
� Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ 
Stavebník je dále povinen učinit veškera potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI 
stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: 
� písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 
� před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a 

zařízení přímo ve staveništi (trase), 
� prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení 

(zařízení), 
� upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení 

(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 
� upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a 

nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně 
vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků 
(hloubících strojů, sbíječek apod.), 

� řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti 
poškození, odcizeni 

� odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude 
trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci, 

� nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup 
k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.), 

� bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami, 
� při kříženi, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 

6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 
� ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem 

úkonům v řízeni o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky 
zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební 
zákon a platných prováděcích vyhlášek. 

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na 
náhradu škody. 
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 
127/2005 Sb., O elektronických komunikacích. 
Kontaktní pracovníci v případě kolize TMCZ 2 a sítě PASNET: 
p. Jan Chrpa - tel. 236 099 824 p. Jan Kámík - tel. 236 099 814 
p. Petr Špindler - tel. 236 099 633 p. Martin Marek - tel. 236 099 639 
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e-mail: wstavba@t-mobile.cz 
Příloha č.4 
Kolize s MW spoji 
Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji. 
Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu 
uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlnné (MW) spoje". 
V dotčeném území provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. MW spoje nezbytné 
pro funkci veřejné telekomunikační sítě. 
Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji. 
S realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených 
nákladů“ na základě které budou uvedené MW spoje přeloženy na náklady investora. 
Smlouvě bude podepsána, před vydáním stavebního povelení, mezi investorem akce a 
společností T-Mobile Czech Republic a.s.. 
V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí 
nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy 
elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění 
rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi 
souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění 
§118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených 
činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 
mil. Kč. 
Kontaktní pracovník T-Mobile Czech Republic a.s. ohledně MW spojů: 
Petr Dundáček - 603 603 671, e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz 
Přioha č.5 
Kolize s elektropřípojkou 
Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou. 
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto 
dokumentu 
uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)”. 
V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici ( ZS 
) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ). 
S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění 
následujících podmínek: 

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ 
Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození 
vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: 

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky, 
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou 

vedení (zařízení), 
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 

uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové 
dokumentaci, 

- upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší 
opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti 
nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali 
žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), 

- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti 
poškození, odcizení 

- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, 
pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací 

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by 
znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.) 
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- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad 
kabelovou trasou, 

- při křížení, příp. soubězích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 
6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“1, 

- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke 
všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce 
respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických 
komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích 
vyhlášek. 

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na 
náhradu škody. 
Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území. 
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 
127/2005 Sb., O elektronických komunikacích. 
Kontaktní pracovník v případě kolize s elektropřípojkou: 
servisní partner TMCZ firma S COM s.r.o. - Ing.Tmka 603 256 144, e-mail: 
jaroslav.tmka@scom.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ 
včetně zajištění schválení na TMCZ vypracování všech požadovaných stupňů PD, 
geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby. 
Přioha č.6 
Kolize se základnovou stanicí 
Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základovou stanicí. 
Vaše žádost je v kolizi se základovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto 
dokumentu 
uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice". 
V dotčeném území je instalována základnová stanice (ZS) společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů. 
S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel: 

- Minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, a to včetně 
plánovaného výpadku napájení ZS, na e-mailovou adresu ez@t-mobile.cz. 

- Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi 
společnosti TMCZ 

- Všechny práce, úpravy aj. činnosti, které mohou ovlivnit konstrukci, přístup, napájení 
nebo technologii ZS musí být v předstihu min. 14 dnů nahlášeny na e-mailovou 
adresu propertv@t-mobile.cz. 

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí 
nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy 
elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění 
rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi 
souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění 
§118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených 
činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 
mil. Kč. 
 

• Budou respektovány podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s.; ze dne 
09.03.2017 pod č.j.: 0705555/16/CME/SS0: 
Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení (SEK) společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. (CETIN) provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených 
výkopových podmínek. Trasu a hloubku naších kabelů ověřte ručně kopanou sondou. 
Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří 
budou stavební práce provádět. 
Kabely a zařízení SEK CETIN, musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v 
předepsaném krytí. 
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V případě nechráněných kabelů (např. v místě křížení atd.) neprodleně kontaktujte pracovníka 
ochrany sítě Martina Bártu 724174105. 
Na trasách SEK společnosti CETIN nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, 
ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná. 
Na trasách nechráněných SEK nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy. 
Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společností CETIN včetně montážního vozidla k 
stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů. 
V případě nechráněných kabelů (v místě křížení s oplocením), je nutno tyto kabely uložit do 
betonových nebo plastových chrániček s přesahem 0,5m na každou stranu, případně zajistit 
prostupy! 
Kabely a zařízení společnosti CETIN, a.s. nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v 
podélném směru a zpevněných plochách. 
Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ( p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. 
Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy. 

 
16. Budou respektovány podmínky z vyjádření LESY ČR, s.p.; ze dne 21.10.2016 pod č.j.: LCR 

176/002366/2016: 
Výstavba oplocení bude provedena podle předložené projektové dokumentace pod názvem : 
D8, exit 9 - exit 18. oplocení, č. zakázky : D 16019 z měsíce 09/2016. 
Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v 
sousedství stavby nebo k omezení přístupu a hospodaření v porostech. 
Stavbou nedojde k dotčení či poškození sousedních nelesních pozemků nebo k omezení 
přístupu na tyto pozemky. 
Stavební práce, doprava stavebních materiálů, přístup ke stavbě ani inženýrské sítě nebudou 
řešeny přes lesní pozemky a ostatní sousedící pozemky. 
Vjezd a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích a sousedících nelesních 
pozemcích nepovolujeme. 
Lesní pozemky a sousedící nelesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního 
materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb. 
Veškeré vzniklé škody na sousedních lesních, ale i nelesních pozemcích či porostech, ke kterým 
by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši. 
Termín zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi p. Řezáčovi, tel. 725 257 733. 
Revírník provede kontrolu dodržení podmínek souhlasného vyjádření. 
Toto vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesů podle ustanovení § 
14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb. a souhlasy vlastníků či spoluvlastníků ostatních dotčených 
lesních a nelesních pozemků. 
Upozorňujeme na ustanovení § 22, odst. 1, zákona č. 289/95 Sb., který ukládá vlastníkovi stavby 
povinnosti na zabezpečení staveb a zařízení proti škodám způsobeným přírodními vlivy z PUPFL. 

Závěrem dodáváme, že LČR, s. p. LS Mělník nebude v budoucnu reflektovat na případné nároky 
vlastníků staveb a zařízení na náhrady škod na majetku a újmách na zdraví osob vzniklých v 
důsledku působení přírodních vlivů z PUPFL nebo na budoucí požadavky na ochranu zdraví osob 
a zabezpečení sousedících staveb a zařízení na úkor lesa. 
 

17. Budou respektovány podmínky z vyjádření NET4GAS, s.r.o.; ze dne 02.11.2016 pod č.j.: 
8247/16/OVP/Z 

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících a plánovaných 
inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení 
NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající VTL 
plynovody nad 40 barů stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m 
pro DN 900 a DN 1000 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. 
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového 
uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona 
je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu 
kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m 
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na všechny strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro 
telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu 
kabelu na obě strany. 

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem 
pro každou plánovanou akci jednotlivě. 

4. V příloze Vám zasíláme podmínky pro výstavbu oplocení v ochranném pásmu NET4GAS, 
které tvoří neoddělitelnou součást tohoto vyjádření. 

5. Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že s výše uvedenou akcí souhlasíme za následujících 
podmínek: 

- Sloupky a vzpěry projektovaného plotu budou umístěny min. 2 m kolmé vzdálenosti 
od půdorysu plynovodu na obě strany. Není-li toto možné, např. při souběhu 
dvou plynovodů, budou sloupek a/nebo vzpěra umístěny do středu jejich 
vzájemné vzdálenosti. Oplocení musí být rozebíratelné a musí umožňovat přístup 
techniky v případě oprav na plynovodu. Oplocení nelze umístit v kolizi se 
stávajícím zařízením např. nadzemní čichačkou. 

- V místě křížení oplocení s trasami kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS, s.r.o., 
elektropřípojkou nebo kabely protikorozní ochrany požadujeme umístění sloupků 
minimálně 1,5 m od trasy kabelů. V případě kolize umístění sloupků a vzpěr 
budou kabely NET4GAS, s.r.o. ručně odkopány a uloženy do chráničky s přesahem 
1,5 m na obě strany. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu Telekomunikační 
sítě NET4GAS, s.r.o. budou prováděny za přímého dozoru pracovníků naší servisní 
organizace Dial Telecom (resp.Fiber Services). 

- Pří úpravě příkopů odvodnění nesmí být v místě křížení s plynovody a kabely 
Telekomunikační sítě NET4GAS, s.r.o. nebo kabely protikorozní ochrany sníženo 
krytí, musí být dodržena TPG 702 04 a ČSN 73 60 05. 

6. Do oploceného prostoru musí být umožněn kdykoliv vstup zaměstnancům NET4GAS, s.r.o. 
zajišťujících provoz a údržbu plynovodů a kabelů NET4GAS, s.r.o. (dle § 58 Energetického 
zákona č. 458/2000 Sb.). 

7. Vypracujte projektovou dokumentaci s umístěním plotových sloupů a nových patek svodidel 
včetně zakreslení všech zařízení NET4GAS, s.r.o. včetně výkresu křížení se zařízeními 
společnosti NET4GAS, s.r.o. a předložte je před vytyčením pracovníkům NET4GAS, s.r.o. 

8. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby 
musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu 
plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, 
aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou 
dovoleny. 

9. Další závazné podmínky: 
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení 

NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany), optické telekomunikační trasy a 
dálkového metalického kabelu. 

- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS 
budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber 
Services, kteří jsou oprávnění stanovit další podmínky a požadavky k ochránění 
kabelů telekomunikační sítě NET4GAS. 

- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu 
požádejte min. 15 dní před zahájením prací příslušný Region NET4GAS a Fiber 
Services. 

- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební 
činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor pří pracích v blízkosti plynovodů a 
telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region. 
Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele je 1100,-Kč/1 hod./1 
pracovník v případě Regionu NET4GAS. V písemné objednávce prací u firmy Fiber 
Services uveďte následující adresu: Fiber Services, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 
Praha 8. 
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- Další podmínkou je předání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení 
resp. souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., §4. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-
JTSK a výšek pouze při křížení v odpovídajícím výškovém systému (Bpv, Jadran) v 
digitální formě ve formátu *.dgn, v uvedení typu vedení (nadzemní, podzemní) a 
ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízením v místě křížení. 

10. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte 
přestupku/správního deliktu dle energetického zákona. 

11. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
 

 Výsadba stromů, keřů a vinné révy 
- Musí být projednáno s provozovatelem VTL plynovodů nad 40 barů - NET4GAS, s.r.o. Praha - 

Dokumentace soustavy, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4. 

- Nad plynovodem musí zůstat volný neosázený pruh šířky min. 2 m na obě strany od 

půdorysu plynovodu. 

- Neosázený pruh nesmí být využíván jako cesta pro mechanizmy s celkovou hmotností nad 

3,5t. 

- Pojezdy a přejezdy mechanizmů jsou možné pouze přes zpevněné plochy. 

Stavba oplocení 
- V případě výstavby oplocení musí být plotové sloupy umístěny min. 2 m kolmé vzdálenosti 

od půdorysu plynovodu na obě strany (předložit projektovou dokumentaci s umístěním 

plotových sloupů k odsouhlasení při vytyčení pracovníkovi příslušného Regionu). 

- Do oploceného prostoru musí být umožněn kdykoliv vstup zaměstnancům NET4GAS, s.r.o. 

zajišťujících provoz a údržbu plynovodů a kabelů NET4GAS, s.r.o. (dle § 24 Energetického 

zákona č. 458/2000 Sb.). 

Ochranné pásmo metalického DK a DOK 
- Je 1,5 m od půdorysu kabelu na obě strany. 

- Pro DK i DOK při výsadbě stromů, keřů, vinné révy a stavbě oplocení platí stejné podmínky 

jako pro plynovod. 

V případě zájmu o stavbu chaty nebo hospodářského stavení v bezpečnostním pásmu NET4GAS. 
s.r.o. musí být tento zájem projednán s útvarem Dokumentace soustavy - NET4GAS, s.r.o. Praha. 
 

18. Budou respektovány podmínky z vyjádření UNIPETROL RPA, s.r.o.; ze dne 15.03.2017 pod č.j.: 

107/11320/15.3.2017/Ta: 

Dálkovody jsou provozovány dle „Územního rozhodnuti o ochranném pásmu etylénovodu NDR - 
Záluží - Neratovice", vydaného SčKNV v Ústí nad Labem dne 23.6.1977 pod č.j. OVÚP:937/77-
ča/Mr a „Technických podmínek pro projektováni a stavbu etylenovodů" z roku 1973. 
Výše uvedené předpisy mj. stanovují šířku ochranného pásma 150 m u podzemních částí 
dálkovodu a 300 m u nadzemních částí - měřeno od osy potrubí na každou stranu a dále určují 
vzdálenosti a podmínky pro umísťování staveb cizích investorů do ochranných pásem 
dálkovodů, které spravujeme. 
Tyto předpisy je nutno při projektování a realizaci akce respektovat. 
Předložená projektová dokumentace musí být doplněna o informaci, že stavba bude probíhat v 
ochranném pásmu Unipetrolu RPA s.r.o. a o podmínky uvedené v tomto vyjádření. 
Pří realizaci stavby v ochranném pásmu musí být dodrženy následující podmínky: 
- V zabezpečovacím pásmu 5 m od osy potrubí a kabelu na obé strany platí absolutní zákaz 

zemních prací bez našeho souhlasu. Po předchozím ohlášení je možné zemní práce v 

zabezpečovacím pásmu provádět pouze ručně, za zvýšené opatrnosti a dozoru pracovníků 

Unipetrolu nebo jimi určenými osobami. 

- Je zakázáno přejíždět trasu dálkovodů a doprovodného kabelu těžkými stroji. V případě 

potřeby je nutno vybudovat zpevněný panelový přejezd, s přesahem min. 2,5 m od osy 

potrubí a kabelu na obé strany. 

- Je zakázáno vršit výkopek zeminy nad podzemní část dálkovodů a telemetrického kabelu. 
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- Naše podzemní zařízení musí být v místě oprav vytyčeno. Vytyčení na požádání a proti 

převzetí zajistí: 

o potrubí -p. Kalina, tel. 47 616 4879, 736 505 178 
o telemetrický kabel - p. Krov, tel. 47 616 4455, 702 131 916 

- Při vytyčení bude rovněž informativně změřena hloubka uložení potrubí a 

doprovodného kabelu. Skutečná hloubka uložení etylenovodu a doprovodného 

kabelu musí být ověřena ručně kopanou sodou. 

- Umístění sloupků oplocení musí být min. 2 metry od osy potrubí a doprovodného 

kabelu. 

- V souběhu s dálnici vede polní cesta, která byla v místě křížení etylenovodu 

osazena svodidly, aby při výstavbě a opravách dálnice bylo znemožněno vjíždět na 

trasu dálkovodu a doprovodného kabelu. Svodidlo je v místě křížení poškozeno a 

neplní svoji funkci. Před zahájením stavby požadujeme, aby stav svodidla byl 

uveden do původního stavu. 

- Před zahájením prací požadujeme dodat kontakty na odpovědné pracovníky 

dodavatele prací, kteří musí být prokazatelně seznámeni s našimi podmínkami a 

polohou našich podzemních zařízeni. Zahájení prací v ochranném pásmu našich 

podzemních zařízení (včetně případného budováni panelových přejezdů) nám musí 

být předem oznámeno na tel. 47 616 4879, případné na e-mail 

petr.kalina@unipetrol.cz. 

- Po skončení prací požaduje Unipetrol předat zaměření skutečného provedení 

stavby v ochranném pásmu dálkovodu (300m). Toto zaměření spočívá v dodání 

geodetických souřadnic v systému JSTK a výšek ve výškovém sytému Bpv v digitální 

formě, dále uvedením o jaký typ stavby se jedná (nadzemní, podzemní) a 

vyznačením výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízením. 

- Platnost tohoto vyjádření končí 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

 
19. Budou respektovány podmínky z vyjádření Čepro, a.s.; ze dne 13.10.2016 pod č.j.: 

S1/571/2016/109/FR/2016: 

K výše uvedené stavbě D8 oplocení – exit 9-exit 18 , stavba kříží v k.ú. Zlosyn chráněnou trasu 
produktovodu ČEPRO, a.s. a nacházejí se zde i další zařízení (měření katodové ochrany), kde 
platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb., zákona Č161/2013 Sb. a podle ČSN 650204 ( 
Dálkovody hořlavých kapalin). Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu 
je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od 
osy potrubí. 
Ochranné pásmo je ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, 
které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu 
dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. 
Dle zák.č. 189/1999 Sb. v §3 odst.(4) (zákon o nouzových zásobách ropy v aktualizovaném znění) 
je, v ochranném pásmu skladovacích zařízení produktovodů a ropovodů i mimo ně je každý 
povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací 
zařízení nebo ohrozit omezit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být 
prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu. Při 
porušení zákazu podle tohoto odstavce, lze uložit pokutu u fyzických osob 100 000Kč, u 
právnických nebo podnikajících osob do 10 000 000 Kč. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje 
ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., která zůstávají nedotčena, včetně 
oprávnění, která se k nim váží. 
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin: 
Vládní nařízení č.29/1959Sb. stanoví: 
V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 650204 požadujeme, jako 
provozovatel výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení: 
V ochranném pásmu je zakázáno: 
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- Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb.§5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do 

vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost 

jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování 

stromů. 

- V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, 

jenž by mohly vést k poškození produktovodu Ode zejména o provádění zemních prací, 

hloubení rýh, studní a vrtů. 

- Požadujeme sloupky oplocení mít od osy potrubí na každou stranu 3m. 

- Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytýčit. Práce vám na objednávku provede 

pan Franc Květoslav mob:602187203, ČEPRO, a.s. stř.l Produktovody, Hněvice 62, 41108 

Štětí. 

- Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa Dl ČEPRO, a.s., pana Langweila 

Jindřicha mob: 602 187 202 

 

20. Budou respektovány podmínky z vyjádření Ministerstvo dopravy; ze dne 06.02.2017 pod č.j.: 

100/2017-910-IPK/3: 

z hlediska řešení dálnic a silnic 1. třídy s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „D8, exit 9 - 
exit 18, oplocení“. Souhlas se váže na splnění následujících podmínek: 
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, aktualizované na základě připomínek 

Ředitelství silnic a dálnic (viz písemnost č.j. 138/17-12110 ze dne 11.01.2017). Případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání speciálním stavebním úřadem. 

- Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický 

dozor stavebníka nad prováděním stavby. 

- Stavebník je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci investic probíhajících současně s 

předmětnou stavbou. 

- Stavebník zajistí, aby vodorovné a svislé dopravní značení na dálnici D8 v předmětném úseku 

odpovídalo aktuálně platnému Stanovení místní (resp. přechodné) úpravy provozu na 

pozemních komunikacích, které vydává Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací. 

 

21. Budou respektovány podmínky z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR; ze dne 11.01.2017 pod 

č.j.: 138/17 – 12 110: 

- Stavební dokumentace musí být zpracována podle platných PPK - PLO. 

- Obecné pro celý projekt: nahradit sousloví „únikové branky“ slovem „branky“ dle znění PPK - 

PLO. Průvodní zpráva: 

SO 852 je podle výkresů oplocení vpravo, nikoli vlevo jak je v průvodní zprávě 
SO 853 je podle výkresů oplocení vlevo, nikoli vpravo jak je v průvodní zprávě 

- Výkresy situace: není zakresleno, kde jsou sloupky oploceni hustěji než 4 m (oplocení je u 

vozovky blíž než 5 m). 

- Výkresy detailů - zpracovat vzorový výkres řešení přechodu plotu přes příkop (řetízky) a 

vyznačit do situací, kde bude toto řešení použito (zpracovat v následné PD) není vyřešen 

detail ukončení plotu u mostů - zpracovat v následné PD (jak se vyřeší napojení na zábradlí, 

když sloupek oplocení nesmí narušit stávající stavbu mostu a max. mezera mezi oplocením a 

zábradlím, nebo svodidlem, má být 100 mm?). 

Dále není vyřešen detail ukončení plotu u propustků a napojení na zábradlí - požadujeme 
zpracovat v následné PD. Sloupek oplocení nesmí narušit stávající stavbu propustku max. 
mezera mezi oplocením a zábradlím má být 100 mm 
- situace (staničení): 

- km L 10,260 + 10280 vhodnější řešení je ukončit oplocení u opěry mostu než u 

zábradlí  

- km P 10,344 vhodnější řešení je vést trasu oplocení od branky vedle napojení na PHS 

kolmo k náspu a nikoliv šikmo  



27 

 

- km L 13,230 brána u DUN je blízko vozovky (stojící vozidlo před bránou, při otvírání 

brány, zůstane stát na minimálně zpevněné krajnici), není vhodnější oplocení mezi 

vytyčovacími body 85416 a 85441 vynechat a ponechat stávající závoru 

- km L 15,530 vhodnější řešení je ukončit oplocení u opěry mostu než u svodidel 

 

22. Budou respektovány podmínky z vyjádření Středočeské vodárny, a.s.; ze dne 19.01.2017 pod 

č.j.: P17710000608: 

Se stavbou souhlasíme z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení za těchto 
podmínek: 
- Doporučujeme vytyčení trasy vodovodu pracovníky výše uvedeného provozu. 

- Při realizaci stavby požadujeme respektovat „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize 

vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto 

vyjádření. 

Všeobecné podmínky - kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, 
plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, 
chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu 

- Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými 

vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuelně předaný v 

digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o 

vytýčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s 

provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby ( kontakty : www.svas.cz , tel. 

840 121 121 ). 

- Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. 

- V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. 

vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 

m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku 

prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s manažerem útvaru technického 

vyjadřování a s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby. 

- Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud 

dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude 

provedeno zápisem ve stavebním deníku. 

- Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm 

včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od 

pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200mm a více, uloženo v 

hloubce větší než 2,5m, zvětšuje se rozsah OP o 1m na obě strany. 

Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a 
kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky 

- Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými 

obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m 

podle dimenze potrubí. 

- Požadujeme prokazatelné dohodnout změny nivelety a použití hutnící techniky s 

příslušným provozem SV. a.s. podle konkrétní situace v místě. 

- Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) 

od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení 

jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce). 

- Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními 

díly armovaným betonem. 

- Požadujeme nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. 

Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah 
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vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při 

opravách potrubí. 

- Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému 

zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování. 

- Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety 

do nové výšky. 

- Požadujeme před zahájením prací na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo 

při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace 

příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem 

potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné 

provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání 

povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího 

neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu. 

- Připojení nových přípojek déšť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme 

uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. 

Práci je nutné u příslušného provozu objednat. 

- Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni 

jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 

4.7.). 

- Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V 

souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě. 

 

23. Budou respektovány podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kralupy nad 

Vltavou, odbor ŽP ze dne 16.11.2016 pod č.j.: MUKV 57132/2016 OŽP: 

Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a stávajících lesních porostů v 
sousedství stavby, doprava stavebních materiálů a přístup ke stavbě nebude řešena přes lesní 
pozemky. 
Nebude docházet k vjezdům a parkování stavební mechanizace na lesních pozemcích. 
Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako 
plocha pro umístění provizorních staveb. 
Stavbou nedojde k omezení přístupu a hospodaření v porostech. 
Souhlas se uděluje na dobu platnosti rozhodnutí, ke kterému bylo závazné stanovisko vydáno. 
Pokud nebude vydáno rozhodnutí do dvou let od doručení tohoto závazného stanoviska, musí 
být požádáno o nové stanovisko. 
 

24. Budou respektovány podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kralupy nad 

Vltavou, odbor ŽP ze dne 16.11.2016 pod č.j.: MUKV 52843/2016: 

1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní 
zákon): 
Realizací stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů lokality. Při stavbě 
požadujeme zajistit ochranu podzemní a povrchové vody před možným znečištěním. 

2)  Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákona o odpadech): 
Pokud bude s odpady nakládáno tak, jak je uvedeno v dokumentaci, nemáme připomínky. 

3) Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
změn a doplňků (dále jen zákon): 
Při stavbě a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 
7 odst. 1 zákona). Pokud jsou dřeviny pracemi ohroženy, je nutno učinit opatření k jejich 
ochraně. Výkopový a stavební materiál ukládat mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k 
nahrnutí zeminy ke kmenům dřevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v 
prostoru povrchového kořenového systému dřevin aj.). Pokud by bylo nutné kácení dřevin, 
je povinností dodržovat § 8 zákona a vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 
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povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů. Odstraňování dřevin (i pro které není 
třeba povolení dle § 8 odst. (2) a (3)) je třeba provádět zpravidla v době vegetačního klidu, tj. 
od 1.11. do 31.3., aby nedošlo k porušení obecné i zvláštní ochrany přírody, především § 5a 
tohoto zákona (ochrana volně žijících ptáků). 

4) Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů: 
Nesmí dojít k dotčení lesních pozemků. Veškerý materiál bude skladován mimo PUPFL. 

5) Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb.. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon): 
Bez připomínek. Dle předložené dokumentace nebudou dotčeny pozemky ZPF. 

6) Odbor dopravy: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve 
věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 
a silniční správní úřad ve věci silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. 4) písm. a) zák. č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po posouzení předložené 
projektové dokumentace „D8 oplocení - exit 9 - exit 18" 
vydává 
podle § 40 odst. 4) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů toto závazné stanovisko: 
1. Stavba nebude mít vliv na hospodaření sítě silnic II. a III. třídy a místních komunikací. 
2. Stavba nebude zdrojem znečištění ostatních přilehlých pozemních komunikací. 

7) Odbor Rl a SM, z hlediska památkové péče: 
MěÚ posoudil předloženou situaci s tím, že navržená akce není v rozporu se zájmy státní 
památkové péče a nemáme z pohledu památkové péče připomínky. 
Stavbou nebudou narušeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči (dále jen „zákon o státní památkové péči"). Při výskytu drobné 
solitérní architektury místního významu (Boží muka, kříž, milník) v místě prací, je nutno 
zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna. 
MěÚ upozorňuje, že stavebníci jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní 
památkové péči již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Letenská 4, 118 0 Praha 1. Stavebníci jsou dále 
podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinni umožnit 
Archeologickému ústavu AV ČR, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. Podle ustanovení §176 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování, a stavebním řádu (stavební zákon), dojde-li při postupu podle 
stavebního zákona nebo v souvislosti stím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, 
je stavebník povinen neprodleně oznámit nález příslušnému stavebnímu úřadu a Městskému 
úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru realizace investic a správy majetku, jako příslušnému 
orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník 
přenést smlouvou na stavebního podnikatele (tj. osobu oprávněnou k provádění stavebních 
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona) nebo na 
osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona. 
 

25. Budou respektovány podmínky z vyjádření MERO ČR, a.s.; ze dne 06.03.2017 pod č.j.: 

2016/000764/2: 

Požadujeme dodržovat zákon č. 458/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky a ČSN 73 6005, ČSN EN 
50423-1, ČSN EN 50341 ČSN EN 50341-3-19. 
 

 

26. Budou respektovány podmínky z vyjádření SYNTHOS Kralupy, a.s.; ze dne  13.01.2017 pod č.j.: 

35080/034/2017: 

Po posouzení předložených podkladů, interním projednání a kontrole naší ZMO Vám sdělujeme, 
že v místě stavby neevidujeme k dnešnímu dni žádné zařízení, inženýrské sítě ani pozemky v 
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majetku či správě společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.. 
Pod dálničním mostem přes trať ČD Kralupy - Neratovice se nachází koleje, kabely osvětlení a 
NN, sdělovací a zabezpečovací kabelové trasy - vše ve vlastnictví UNIPETROL RPA, s.r.o. a 
pozemek p.č. 790 k.ú. Úžíce u Kralup n. Vlt., který je ve vlastnictví UNIPETROL, a.s.. Pokud by 
práce na plánované výstavbě oplocení měly zasahovat do pozemku p.č. 790 nebo do 
ochranných pásem uvedených zařízení, je nutné požádat příslušné správce o vyjádření - 
kontaktní osoba Petr Baumruk, specialista FM a SM II (mobil 737 273 787, mail 
petr.baumruk@unipetrol.cz). 
 

27. Budou respektovány podmínky z vyjádření ČEPS, a.s.; ze dne 15.03.2017 pod č.j.: 
107/11320/15.3.2017/Ta: 
1. Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V201 a V410/419 musí respektovat 

podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších 

souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v 

souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN. 

2. V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, 

musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak 

tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti. 

3. Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení 

nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat 

ČEPS, a.s., o vypnutí nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí 

požadováno. 

4. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem 

vedení přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je 

předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, 

elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na 

pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly 

zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S 

touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu 

domácích zvířat v OP. 

5. Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě. 

6. V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován 

(umístěn) žádný materiál. 

7. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava. 

8. Oplocení lze do ochranného pásma vedení umístit za dodržení platných norem. Je-li oplocení 

provedeno z nevodivého materiálu, považuje se z hlediska nebezpečného dotyku za 

izolovaný. V případě, že je oplocení z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky 

atd.) je nutné dodržet ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty pod 

vedením nebo v blízkosti vedení 220/400 kV musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 

500 ohmů). Oplocení souběžná se uzemňují cca každých 20 m. O uzemnění plotu v 

ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit vyhovující revizní zprávu. Za technický stav 

plotu a jeho provedení zodpovídá žadatel.  

9. Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu 

s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, 

obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení 

prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojeni musí být nejméně 15 dnů před jejích 

zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 

10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na 

uvedenou adresu. 

10. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na 

elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno. 
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11. Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s 

činností v OP písemnou zprávu a předá jí ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, 

Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah 

provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace 

umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle 

skutečného provedení). 

12. Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za 

jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností. 

V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno: 
- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení vvn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení včetně provádění zemních prací; 
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem 

blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění; 
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha 

by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění; 
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan pří 

jejich přetržení; 
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení 

vodního paprsku k fázovým vodičům vedení; 
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny; 
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m; 
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, 

vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto 
prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu 
svého života nedosáhnou. 

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky 
dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k 
prováděné činnosti. 

 
28. Budou respektovány podmínky z vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

ze dne 09.03.2017 pod č.j.: 0705555/16/CME/SS0: 

Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení (SEK) společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. (CETIN) provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených 
výkopových podmínek. Trasu a hloubku naších kabelů ověřte ručně kopanou sondou. 
Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří 
budou stavební práce provádět. 
Kabely a zařízení SEK CETIN, musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v 
předepsaném krytí. 
V případě nechráněných kabelů (např. v místě křížení atd.) neprodleně kontaktujte pracovníka 
ochrany sítě Martina Bártu 724174105. 
Na trasách SEK společnosti CETIN nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, 
ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná. 
Na trasách nechráněných SEK nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy. 
Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společností CETIN včetně montážního vozidla k 
stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů. 
V případě nechráněných kabelů (v místě křížení s oplocením), je nutno tyto kabely uložit do 
betonových nebo plastových chrániček s přesahem 0,5m na každou stranu, případně zajistit 
prostupy! 
Kabely a zařízení společnosti CETIN, a.s. nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v 
podélném směru a zpevněných plochách. 
Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. 
Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy. 
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29. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech 
podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 
 

30. Při provádění stavby je nutno dodržovat Zákon č.309/2006 Sb. ze dne 23.05.2006, 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) a Nařízení 
vlády č.591/2006 Sb. ze dne 12.12.2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
31. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
 

32. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a 
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

Dne 15.11.2016  podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
4 – Nusle v zastoupení  DIPONT, s.r.o., IČ 28693094, Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec,  
doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“), návrh na vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby „D8, exit 9 – exit 18, oplocení“ umístěné na pozemcích p.č. 
354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/7, 354/8, 354/9, 354/10, 354/11, 354/12, 354/13, 354/14, 
355/7, 355/8, 355/9, 355/10, 355/11, 355/12, 359/1 a 359/3 v k.ú. Kozomín, p.p.č. 203/11, 293/1, 
293/2, 293/3, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/10, 295/11, 295/12, 
295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18 a 297/7 v k.ú. Dušníky nad Vltavou, p.p.č. 377/1, 
377/2, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/6, 380/1, 
380/4 a 381 v k.ú. Zlosyň, p.p.č. 150/3, 214/13, 385, 386, 388/1, 388/12, 388/24, 388/27, 391/5, 
392/2 a 392/3 v k.ú. Všestudy u Veltrus, p.p.č. 926/5, 926/7, 928/1, 928/3, 928/4, 928/5 a 929/2 
v k.ú. Nové Ouholice, p.p.č. 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 
274/7 a 275/1  v k.ú. Vepřek, p.p.č. 64/83, 533/3, 758 a 767 v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou a 
pozemky p.č. 1111/1 a 1112/6 v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi. 
Pro nedostatečné podklady k žádosti bylo územní řízení usnesením ze dne 09.12.2016 pod č.j. MUKV 
62025/2016 VYST přerušeno. 
Po doplnění podkladů a projektové dokumentace stavební úřad opatřením ze dne 03.03.2017  pod 
č.j. MUKV  14660/2017  VYST  v souladu s § 87 stavebního zákona oznámil veřejnou vyhláškou 
zahájení územního řízení  o  umístění stavby účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  Jelikož jsou 
stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 87 odst.l stavebního zákona od ohledání na místě a od 
ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro uplatnění námitek a 
dotčené orgány pro závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. V 
souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v 
řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. 
Stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení účastníky územního řízení a dotčené orgány 
upozornil na tu skutečnost, že námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení řízení jinak k nim nebude přihlédnuto (tzv. zásada koncentrace řízení). 
Během této lhůty uplatnili námitky účastníci řízení: 
František Gajdoš; Hálkova 2969, 272 01 Kladno, námitka ze dne 20.03.2017 pod č.j.: MUKV 

21370/2017 VYST 

K oznámení o zahájení územního řízení č.j.: MUKV14660/2017 VYST, ze dne 3. 3.2017, ve věci 
umístění stavby „D8, exit 9 - exit 18, oplocení" umístěné mimo jiné na pozemcích p.č. 377/1, 378/2, 
379/4, 379/5 a 381, vše v k.ú. Zlosyň, jako vlastník sousedních pozemků p.č. 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 
87/5, 87/17, 92/3, 97/2, 97/3,178/1,178/15, 227/6, 227/11 a 227/12, vše v k.ú. Zlosyň uplatňuji 
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následující požadavek. Požaduji, aby mne byl včas před zahájením oznámen termín vytyčování trasy 
umístění oplocení a termín realizace stavby oplocení. 
Stavební úřad souhlasí s požadavkem na oznámení termínu na vytyčení trasy. Investor oznámí 
vlastníkovi pozemků (František Gajdoš) termín pro vytyčování trasy oplocení a termín realizace 
stavby. 
 
Žádost byla doložena předepsaným způsobem. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo 
dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních 
a staveb na nich. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a zvláštními 
předpisy.  
Pro územní řízení bvl dle §85 stavebního zákona stanoven tento okruh účastníků řízení a odůvodňuje 
se takto: 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 
-  Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
-         Obec Kozomín 
-         Obec Všestudy 
-         Obec Nová Ves  
-         Obec Úžice 
-         Obec Zlosyň 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 a) zákona č. 183/2006 Sb.  
- Prologis Czech Republic VIII s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 251 01 Říčany 
- Prologis Czech Republic XVI s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 251 01 Říčany 
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8 
- ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 10 
- Gasnet, s.r.o., Klíšská 940 /96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 84 
- SMS Praha, adresa neznámá 
- JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 b) zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou) 
- pozemky p.č. 299/1, 300/6, 301/10, 350/4, 299/54, 299/44, 299/26, 299/31, 299/32, 299/33, 

335/1, 356/20, 356/19, 356/18, 356/17, 356/15, 356/14, 356/13, 356/12, 356/11, 356/10, 
356/9, 356/8, 356/7, 356/6, 356/5, 356/4  v k.ú. Kozomín 

- pozemky p.č. 481/1, 140/1, 756, 129/12, 755, 754, 743, 739, 738, 769,  791, 790, 792, 783, 
782, 794, 777, 797, 761, 759, 762, 763, 768 v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou 

- pozemky p.č. 227/11, 227/12, 339/1, 178/16, 178/15, 178/13, 178/14, 178/12, 178/11, 
347/10, 100/2, 87/1, 97/2, 87/1, 87/17, 227/6, 339/2, 178/23, 178/1, 178/6, 178/31, 178/5, 
178/24, 178/29, 347/1, 100/1, 87/3, 97/3, 87/2, 87/4, 87/5, 350/3, 92/3, 92/2, 92/4, 351/2, 
87/6, 350/1, 78/1, 78/9, 351/1 v k.ú. Zlosyň 

- pozemky p.č. 339/1, 327, 360/2, 214/21, 215/1, 214/16, 215/7, 214/15, 216/2, 226/146, 
226/148, 226/149, 226/150, 226/151, 226/152, 226/153, 226/154, 226/155, 226/156, 
226/157, 360/1, 389/2, 389/3, 389/11, 389/18, 389/21, 389/23, 389/24, 367/2, 390/1, 
157/116, 157/118, 157/117, 392/7, 392/4, 392/1  v k.ú. Všestudy u Veltrus 

- pozemky p.č. 294/1, 294/2, 203/24, 203/22, 197/2, 190/1, 190/3, 193/10, 193/6, 271/7, 
135/1, 265/34, 265/25, 265/24, 265/29, 146, 150/3, 150/4, 157/3, 157/1, 295/19, 290/4, 
295/21, 297/1, 297/2, 295/20, 297/4, 297/5, 136/3, 136/10, 136/12, 136/1, 156, 290/5 v k.ú. 
Dušníky nad Vltavou 

- pozemky p.č. 825/10, 800, 929/5, 926/8, 926/14, 825/11, 926/6, 825/9 v k.ú. Nové Ouholice 
- pozemky p.č. 27/1, 29/7, 29/1, 29/10, 27/2, 29/6, 29/5, 102/5, 241/3, 115/1, 92/2, 240/2, 

99/2, 102/2, 241/2  v k.ú. Vepřek 
- pozemky p.č.1110/4, 1110/10 a 1110/5  v k.ú. Nová ves u Nelahozevsi  
 
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
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toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatele a obce těm vlastníkům 
pozemků a staveb, které mají společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou. 
Stavební úřad nevymezil jako účastníky územního řízení vlastníky dalších okolních pozemků a staveb, 
jelikož vlastnická nebo jiná věcná práva k těmto okolním pozemkům a stavbám na nich nemohou být 
přímo dotčena požadovaným záměrem s ohledem na dostatečnou vzdálenost a rozsah stavby. 
 
V průběhu řízení byla doložena tato souhlasy, stanoviska, vyjádření, rozhodnutí:  

• Plná moc 

• Souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby 

• Výpisy z katastru nemovitostí 

• Stanovisko UPC Česká republika, s.r.o., Praha, ze dne 13.09.2016 pod č.j. E017463/16 

• Vyjádření Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje ze dne 26.10.2016 pod č.j.: KRPS – 

916 – 185/ČJ – 2016 – 010606 

• Vyjádření KrÚ Středočeského kraje, odbor reg.rozvoje, ze dne 21.10.2016 pod č.j.: 

158040/2016/KUSK REG/Št 

• Vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha, ze dne 22.09.2016 pod č.j.: 7289/16/OVP/Z a ze dne 

02.11.2016 pod č.j.: 8247/16/OVP/Z 

• Vyjádření Středočeských vodáren, a.s., Kladno, ze dne 19.01.2017 pod č.j.: P17710000608 

• Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 22.09.2016 pod č.j.: 0100633496 a pod č.j.: 

0100633491, 0100633499, 0100633503 a ze dne 14.102016 pod č.j.: 1089651477/657 

• Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 22.09.2016 pod č.j.: 5001375717 

• Vyjádření Coprosys a.s, Chrudim, ze dne 15.09.2016 

• Vyjádření ČD-Telematika a.s., Praha, ze dne 10.10.2016 pod č.j. 13213/2016-O 

• Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 13.09.2016 pod č.j.: 

705555/16 a ze dne 09.03.2017 pod č.j.: 0705555/16/CME/SS0 

• Vyjádření T-Mobile CR a.s., Praha ze dne 12.09.2016 pod č.j.: E25463/16 

• Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 12.09.2016 pod č.j.: 

MW000004927816260 

• Vyjádření Ministerstva dopravy Praha ze dne 06.02.2017 pod č.j.: 100/2017-910-IPK/3 

• Vyjádření ČEPRO, a.s., Praha ze dne 13.10.2016 pod č.j.: S1/571/2016/109/Fr/2016 a ze dne 

17.03.2017 pod č.j.: 4856/17 

• Vyjádření Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov ze dne 21.12.2016 pod č.j.: FM/003/2017 a ze dne 

14.03.2017 pod č.j.: FM/061/2017 

• Vyjádření SYNTHOS Kralupy a.s. ze dne 13.01.2017 pod č.j.: 35080/034/2017 

• Vyjádření Air Telecom, a.s., Praha ze dne 30.10.2016 pod č.j.: 111410288 

• Souhlas s umístěním stavby v ochr. pásmu ČEZ Distribuce a.s., ze dne 23.05.2017 pod č.j.: 

001092913959 

• Vyjádření ČEPS a.s. Praha ze dne 12.09.2016 pod č.j.: 432/11320/21.9.2016/Ta a ze dne 

15.03.2017 pod č.j.: 107/11320/15.3.2017/Ta 

• Závazné stanovisko MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP ze dne 16.11.2016 pod č.j.: MUKV 

52843/2016 a závazné stanovisko ze dne 17.02.2017 pod č.j.: MUKV 57132/2016 OŽP 

• Vyjádření Dial Telecom a.s., Praha, ze dne 19.09.2016, pod č.j.: CR425991 a ze dne 14.10.2016 

pod č.j.: CR4345050 

• Vyjádření Maxicom Kralupy nad Vltavou ze dne 30.09.2016 

• Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 22.09.2016 pod č.j.: 0200502298, 0200502295, 

0200502305, 0200502294, 0200502300, 0200502303 

• Vyjádření Lesy ČR, s.p., Hradec králové ze dne 21.10.2016 pod č.j.: LCR176/002366/2016 

• Stanovisko Obce Kozomín ze dne 14.11.2016 pod č.j.: OÚ 109/2016 

• Vyjádření Obce Nová Ves ze dne 26.10.2016 pod č.j.: 1425/16/OU 

• Vyjádření Obce Všestudy ze dne 31.10.2016 
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• Vyjádření Drážního úřadu, Praha ze dne 23.09.2016 pod č.j.: MP-OKO0355/16-2/Lj 

• Vyjádření Easy Power, s.r.o., České Budějovice ze dne 04.10.2016 pod č.j.: 003/0026 

• Vyjádření MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou ze dne 14.09.2016, pod č.j.: 2016/000764/1 a ze 

dne 06.03.2017 pod č.j.: 2016/000764/2 

• Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, ze dne 11.01.2017, pod č.j.:138/17-12 110 

• Vyjádření SŽDC s.o., Praha, ze dne 19.10.2016 pod č.j. S 7811/I-34206/2016-SŽDC-OŘ, ze dne 

10.03.2017, pod č.j.: S 7811/N-11275/2017-SŽDC- OŘ PHA-710-Čer a ze dne 11.05.2017 pod 

č.j.: S 7811/S-15013/2017-SŽDC-OŘ 

• Vyjádření OPTILINE a.s., Brno ze dne 21.09.2016 pod č.j.: 1411601710 

• Vyjádření SŽDC, s.o., Praha, ze dne 19.10.2016, pod č.j.: S 7811/I-34206/2016-SŽDC-OŘ-PHA-

OPS-Ple 

• Souhlas s umístěním stavby od společnosti Prologis Říčany 

 
Vlastnická práva navrhovatelů k dotčeným pozemkům stavební úřad ověřil výpisy z katastru 
nemovitostí z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník a zjistil, že 
žadatel je vlastníkem dotčených pozemků. 
  
Vlastnická práva navrhovatelů k dotčeným pozemkům stavební úřad ověřil výpisy z katastru 
nemovitostí z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník a zjistil, že 
žadatel je vlastníkem dotčených pozemků. 
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona: 
Dle § 90 písm.a) a b) stavebního zákona: soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architekto-
nických a urbanistických hodnot v území. Pro dané území je závaznou územně plánovací 
dokumentací Územní plán sídelního útvaru obce Kozomín, ve znění schválených a vydaných změn a 
provedených úprav k dnešnímu dni. Dle územního plánu obce Kozomín jsou stavbou dotčené 
pozemky součástí nezastavěného území, návrhové plochy „dálnice“. Umístění stavby oplocení podél 
dálnice je v souladu s funkčním využitím dané plochy, jelikož jej lze považovat za nedílnou a nutnou 
součást, která je navrhována pro zvýšení bezpečnosti na konkrétních úsecích předmětné 
komunikace. Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Uzemní plán Úžice, ve 
znění schválených a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni. Dle Územního plánu Úžice 
jsou stavbou dotčené pozemky součástí nezastavěného území, plochy se způsobem využití „plochy 
dálnice“. Umístění novostavby oplocení podél dálnice je v souladu s územním plánem obce Úžice, 
jelikož oplocení lze považovat za nedílnou a nutnou součást dálnice, která je navrhována pro zvýšení 
bezpečnosti na konkrétních úsecích předmětné komunikace. Pro dané území je závaznou územně 
plánovací dokumentací ÚPO Všestudy, Dle ÚPO jsou záměrem dotčené pozemky součástí plochy se 
způsobem využití „plocha Dálnice D8“. Umístění novostavby oplocení podél dálnice je v souladu 
s územním plánem obce Úžice, jelikož oplocení lze považovat za nedílnou a nutnou součást dálnice, 
která je navrhována pro zvýšení bezpečnosti na konkrétních úsecích předmětné komunikace. Pro 
dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Uzemní plán obce Nová Ves, ve znění 
schválených a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni. Dle Územního plánu Nová Ves 
jsou stavbou dotčené pozemky součástí nezastavěného území, plochy se způsobem využití „plochy 
dálnice“. Umístění novostavby oplocení podél dálnice je v souladu s územním plánem obce Nová 
Ves, jelikož oplocení lze považovat za nedílnou a nutnou součást dálnice, která je navrhována pro 
zvýšení bezpečnosti na konkrétních úsecích předmětné komunikace. Pro dané území je závaznou 
územně plánovací dokumentací Uzemní plán obce Zlosyň, ve znění schválených a vydaných změn a 
provedených úprav k dnešnímu dni. Dle Územního plánu Zlosyň jsou stavbou dotčené pozemky 
součástí nezastavěného území, plochy se způsobem využití „plochy dálnice“. Umístění novostavby 
oplocení podél dálnice je v souladu s územním plánem obce Zlosyň, jelikož oplocení lze považovat za 
nedílnou a nutnou součást dálnice, která je navrhována pro zvýšení bezpečnosti na konkrétních 
úsecích předmětné komunikace. 
Současně se záměrem dotčené pozemky nacházejí v nezastavěném území, kde lze v souladu s jeho 
charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření mj. pro veřejnou dopravní a technickou 
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infrastrukturu. Výše uvedený záměr „D8, exit 9 – exit 18, oplocení“ lze v nezastavěném území 
umístit, protože se jedná o součást veřejné dopravní infrastruktury.  
Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že výše uvedená stavba je v 
souladu s Územním plánem obcí Kozomín, Všestudy, Zlosyň, Nová Ves a Úžice. 
 
Dle § 90 písm.c) stavebního zákona: soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Obecné požadavky na 
využívání území jsou uvedeny ve vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území ve znění pozdějších změn (dále jen „vyhláška č.501/2006 Sb.“). K uvedené stavbě se 
nevztahuje žádné ustanovení této vyhlášky. Stavební úřad posoudil také soulad záměru s požadavky 
stavebního zákona. Pro umístění stavby oplocení dle ust, §103 odst.l, písm.e) bod 14. stavebního 
zákona postačí územní souhlas. Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v plochách nezastavěném 
území, podali žadatelé u stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Obsah 
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a její podklady stanoví § 86 stavebního zákona a § 3 
vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření. Žádost i její přílohy splňují uvedená ustanovení stavebního zákona a vyhl.č.503/2006 Sb.. 
 
Dle § 90 písm. d) stavebního zákona: soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Z předložených podkladů je zřejmé, že uvedenou stavbou dojde k dotčení technické a 
dopravní infrastruktury. Podmínky správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury byly 
zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí. 
 
Dle § 90 písm.e) stavebního zákona: soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s 
ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavebnímu úřadu bylo doloženy 
závazné stanoviska, jejichž podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 
Stavební úřad po posouzení žádosti neshledal důvody, které by bránily umístění uvedené stavby a 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení o umístění stavby mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude 
postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí. 
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.  
  
Ostatní poučení: 
Podle ustanovení § 72 odst. I správního řádu se rozhodnutí oznamuje doručením stejnopisu jeho 
písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude 
písemnost podle ust. §23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve 
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 
odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude zabezpečena tím, 
že případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí nebo nesprávným 
postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud. 
Rozhodnutí o umístění stavby dle § 93 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, 
podáním žádosti se běh lhůty staví. Uzemní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební 
úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, 
byla-li realizace záměru zahájena. 
V souladu s ust. §103 odst.l, písm.e) bod 14. stavebního zákona není třeba pro stavbu oplocení 
stavební povolení ani ohlášení, proto je možné na základě tohoto územního rozhodnutí uvedenou 
stavbu oplocení realizovat. 
Stavby, které podle § 103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, lze po jejich 
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realizaci užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu (§119 odst.l stavebního 
zákona). 
Při realizaci stavby oplocení je třeba si počínat tak, aby vlastníkům dotčených čí sousedních pozemků 
nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a 
právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na 
staveništi. 
Po celou dobu realizace stavby oplocení bude zajištěn bezpečný vstup resp. příjezd na sousední a 
dotčené pozemky. V případě nemožnosti dodržení přístupu a příjezdu k daným pozemkům a 
stavbám je nutné toto předem projednat s příslušnými vlastníky. 
Veškerý stavební materiál při realizaci oplocení bude po celou dobu výstavby skladován na pozemku 
stavebníků. 
Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona. 

                                                                                                               Jiří   P o l á k 
                                                                                        vedoucí stavebního úřadu  

                                                                                                                        v době nepřítomnosti zastupuje 
                                                                                                               Ladislava Sobotová 

 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad 

Vltavou, Obecních úřadů obcí Kozomín, Úžice, Zlosyň, Nová Ves a Všestudy a po sejmutí vrácena 

potvrzená zpět. 

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

 

Příloha: 

Projektová dokumentace stavby bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

Obdrží: 

• Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 
-  DIPONT, s.r.o., č.p. 505, 403 35 Libouchec,  doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem 
-         Obec Kozomín 
-         Obec Všestudy 
-         Obec Nová Ves  
-         Obec Úžice 
-         Obec Zlosyň 
 

• Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 a) zákona č. 183/2006 Sb.  
- Prologis Czech Republic VIII s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 251 01 Říčany 
- Prologis Czech Republic XVI s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 251 01 Říčany 
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8 
- ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 10 
- Gasnet, s.r.o., Klíšská 940 /96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 84 
- SMS Praha, adresa neznámá 
- JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov 

 

• Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 b) zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou) 
- pozemky p.č. 299/1, 300/6, 301/10, 350/4, 299/54, 299/44, 299/26, 299/31, 299/32, 299/33, 335/1, 356/20, 

356/19, 356/18, 356/17, 356/15, 356/14, 356/13, 356/12, 356/11, 356/10, 356/9, 356/8, 356/7, 356/6, 356/5, 
356/4  v k.ú. Kozomín 

- pozemky p.č. 481/1, 140/1, 756, 129/12, 755, 754, 743, 739, 738, 769,  791, 790, 792, 783, 782, 794, 777, 797, 
761, 759, 762, 763, 768 v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou 
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- pozemky p.č. 227/11, 227/12, 339/1, 178/16, 178/15, 178/13, 178/14, 178/12, 178/11, 347/10, 100/2, 87/1, 
97/2, 87/1, 87/17, 227/6, 339/2, 178/23, 178/1, 178/6, 178/31, 178/5, 178/24, 178/29, 347/1, 100/1, 87/3, 97/3, 
87/2, 87/4, 87/5, 350/3, 92/3, 92/2, 92/4, 351/2, 87/6, 350/1, 78/1, 78/9, 351/1 v k.ú. Zlosyň 

- pozemky p.č. 339/1, 327, 360/2, 214/21, 215/1, 214/16, 215/7, 214/15, 216/2, 226/146, 226/148, 226/149, 
226/150, 226/151, 226/152, 226/153, 226/154, 226/155, 226/156, 226/157, 360/1, 389/2, 389/3, 389/11, 
389/18, 389/21, 389/23, 389/24, 367/2, 390/1, 157/116, 157/118, 157/117, 392/7, 392/4, 392/1  v k.ú. Všestudy 
u Veltrus 

- pozemky p.č. 294/1, 294/2, 203/24, 203/22, 197/2, 190/1, 190/3, 193/10, 193/6, 271/7, 135/1, 265/34, 265/25, 
265/24, 265/29, 146, 150/3, 150/4, 157/3, 157/1, 295/19, 290/4, 295/21, 297/1, 297/2, 295/20, 297/4, 297/5, 
136/3, 136/10, 136/12, 136/1, 156, 290/5 v k.ú. Dušníky nad Vltavou 

- pozemky p.č. 825/10, 800, 929/5, 926/8, 926/14, 825/11, 926/6, 825/9 v k.ú. Nové Ouholice 
- pozemky p.č. 27/1, 29/7, 29/1, 29/10, 27/2, 29/6, 29/5, 102/5, 241/3, 115/1, 92/2, 240/2, 99/2, 102/2, 241/2  

v k.ú. Vepřek 
- pozemky p.č.1110/4, 1110/10 a 1110/5  v k.ú. Nová ves u Nelahozevsi  
 

• Dotčené orgány dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.   
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP 
- Ministerstvo dopravy, nábř.L.Svobody 1222/12, P.O.Box 9, 110 15 Praha 1 
 

• Ostatní dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 
- ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874/8,  405 02  Děčín 
- ČEZ ICT services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 
- Středočeské vodárny,  a.s., U Vodojemu 3085,  Kladno 
- CETIN, Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 84 
- GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno 
- UPC ČR a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
- Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie SK, DI, Bezručova 2796, 276 01 Mělník 
- Lesy ČR s.p., Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník 
- T-Mobile CR a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 
- Vodafone CR a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
- Dial Telecom a.s., Křižíkova 237/36 a, 186 00 Praha 8 – Karlín 
- ČD telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle 
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou 
- Sitel, Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 
- SŽDC. S.o., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
- ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7 
- SYNTHOS Kralupy a.s., O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
 

• 1 x spis   
 
 
 
 
 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst.1 písm. e/ ve 
výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 04.05.2017. 
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