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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková þást: 

MČstský úĜad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 13  
odst. 1 písm. e/ zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, v územním Ĝízení posoudil 
podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby nebo zaĜízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístČní stavby"), kterou dne 6.2.2019 podala 

Obec Všestudy, zast. starostou Ing. arch. JiĜím Hánlem, IýO 00237311, Všestudy þ.p. 7, 277 46  
Veltrusy 

(dále jen "žadatel"), a na základČ tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ 
územního rozhodování, územního opatĜení a stavebního Ĝádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t Č n í   s t a v b y 

Rekonstrukce komunikace v ulici Lva Šimáka a ulici Vojkovská – veĜejné osvČtlení 
Všestudy  

 

(dále jen „stavba“ ) na pozemcích parc.þ. 157/51, 367/1, 381/1 a st. 22/1 v katastrálním území Všestudy u 
Veltrus.    

 
Druh a úþel umisĢované stavby: 
- elektroinstalace pro veĜejné osvČtlení bude v ulici Lva Šimáka a v ulici Vojkovská 
- stávající Vo se v této þásti obce demontuje a zruší 
- pĜemístČní zaĜízení místního rozhlasu ze stávajících stožárĤ na nejbližší nové stožáry VO 
- Napjejíc bod bude stávající rozvadČþ VO, ze které budou vyvedeny tĜi vČtve kabelĤ 
- první vČtev: WL1 bude pro pĜipojení svítidel VO1.1 a VO1.2 v horní þásti ulice Vojkovská 
- druhá vČtev WL2 bude pro pĜipojení svítidel WL2 bude pro pĜipojení svítidel VO2.1 až VO2.7 ve 

spodní þásti ul. Vojkovská a ul. Lva Šimáka 
- tĜetí vČtev WL3 bude pro pĜipojení svítidel VO3.1 a VO3.2 v ulici Lomená a stávajících svítidel v 

ulici 
- stožáry budou osazené v betonovém základČ 
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- výška stožárĤ bude 4 m nad zemí a budou osazené výložníky pro osazení svítidel 

 

II. Stanoví podmínky pro umístČní stavby: 

1. Stavba bude umístČna v souladu s grafickou pĜílohou rozhodnutí – veĜejné osvČtlení – situace v       
M 1 : 250, kterou zpracoval v 12/2018 zpracoval Miloš Janák, zodpovČdným projektantem je Ing. 
arch. JiĜí Hánl, ýKA 00 593. 

2. Pro umístČní stavby stavebník zajistí splnČní podmínek vyplývající ze stanoviska obce Všestudy ze 
dne 7.1.2019: 
V dané lokalitČ se nachází stávající IS, které nejsou zdokumentovány (veĜejné osvČtlení + dešĢová 
kanalizace). V rámci stavby bude provedeno ovČĜení jejich polohy pomocí ruþnČ kopaných sond. 
V prĤbČhu výstavby je nebytné zachovat základní obslužnost dané lokality, pĜedevším pro složky 
IZS (integrovaného záchranného systému). Úplná uzavírka bude provedena vždy jen na co nejkratší 
dobu v závislosti na druhu provádČných þinností, napĜ. pokládka živiþného koberce. 

3. Stavebník zajistí splnČní podmínek vyplývajících ze vyplývající ze „Souhrnného vyjádĜení odboru 
životního prostĜedí MČstského úĜadu Kralupy nad Vltavou,“ ze dne 21.01.2019  ý.j.:MUKV 
107410/2018 OŽP, spis. zn.: MUKV-S 26073/2018, þ.j. MUKV 107410/2018 OŽP  

1) VyjádĜení z hlediska zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní 
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ: Závazné stanovisko 
MČstský úĜad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostĜedí, vodoprávní úĜad jako dotþený správní úĜad 
podle ustanovení § 104 odst. 9 zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní 
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ dále jen „vodní zákon“, a podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) 
zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, dále jen „správní Ĝád“ v souladu s 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu 
(stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ vydává toto závazné stanovisko: souhlasí 
se zámČrem:  
název stavby: Všestudy – rekonstrukce ul. Lva Šimáka+Vojkovská (místní komunikace +VO)  
katastrální území: Všestudy u Veltrus  
pozemek parc. þ.: 157/51, 367/1, 381/1 a st. 22/1  
investor/stavebník: Obec Všestudy, IýO:00237311, Všestudy 7, 277 46 Veltrusy, zastoupená starostou 
Ing. arch. JiĜím Hánlem 

1) PĜi provádČní stavebních prací je potĜeba zajistit ochranu povrchových a podzemních 
vod pĜed možným zneþištČním.  

2) KvĤli možnému stĜetu s vodovodem a kanlizací pro veĜejnou potĜebu je tĜeba 
stanovisko jejich provozovatelĤ. 

2) VyjádĜení z hlediska zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen 
zákona o odpadech:  Závazné stanovisko 
MČstský úĜad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostĜedí (dále jen „mČstský úĜad"), jako vČcnČ a 
místnČ pĜíslušný orgán veĜejné správy na úseku odpadového hospodáĜství podle § 61 odst. 1 písm. c) 
zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znČní, § 71 písm. k) zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech 
(dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, v platném znČní 
(dále jen „správní Ĝád“). Souhlasí  podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 
správního Ĝádu s povolením stavby z hlediska nakládání s odpady: 
katastrální území: pozemek parc. þ.: Všestudy u Veltrus, 157/51, 367/1, 381/1 a st. 22/1  
bez podmínek. 
 
3) VyjádĜení z hlediska zák. þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších zmČn 
a doplĖkĤ 
(dále jen zákon): PĜi stavbČ a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození ponechávaných dĜevin 
rostoucích mimo les (dle § 7 odst. 1 zákona). Pokud jsou dĜeviny ohroženy, je nutno uþinit opatĜení 
k jejich ochranČ. Výkopový a stavební materiál musí být deponován mimo plochy s dĜevinami (nesmí 
dojít k nahrnutí zeminy ke kmenĤm dĜevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v prostoru 
povrchového koĜenového systému dĜevin aj.) 
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4) VyjádĜení z hlediska zák. þ. 334/1992 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu, ve znČní 
pozdČjších zmČn a pĜedpisĤ (dále jen zákon): 
Dle pĜedložené dokumentace pozemke þ. 157/51 v k.ú. Všestudy je souþástí zemČdČlského pĤdního 
fondu, v KN veden jako orná pĤda. Investor je povinen požádat o udČlení souhlasu s odnČtím zemČdČlské 
pĤdy ze ZPF pro uvedený úþel a žádost doložit všemi povinnými doklady dle zákona.  
 

4. stanoviska, které vydal Krajské Ĝeditelství policie StĜedoþeského kraje, územní odbor MČlník, 
dopravní inspektorát, dne 118.1.2019 þ.j. KRPS-3612-273/ýj-2018-010606: 

- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky þ. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpeþující bezbariérové užívání staveb. 

- Lokalita Ĝešená jako obytná zóna bude obsahovat všechny náležitosti pro navrhování obytných zón 
v souladu s TP 103 a v souladu dle platných ýSN 

- Na vjezdu do zóny bude umístČno DZ IZ 5a/ IZ 5b (obytná zóna/konec obytné zóny). Vjezdy budou 
stavebnČ upraven pomocí dlouhého zpomalovacího prahu s délkou minimálnČ 5 m  

- Pevné pĜekážky mohou být umístČny v minimálním bezpeþnostním odstupu 0,5 metru od okraje 
pozemní komunikace. 

- OsvČtlení, odvodnČní, podélné i pĜíþné sklony budou v souladu dle platných ýSN. 
- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ýSN a nesmí docházet ke zneþišĢování pozemních 

komunikacích.  
- PýR „DI MČlník“ nemá námitek k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.  
- PĜi zásahu stavby do pozemní komunikace (vþetnČ pĜípojek „IS“) a omezení obecného užívání 

pozemní komunikace, bude stanovena pĜechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, 
kterou stanoví pĜíslušný správní úĜad po pĜedchozím písemném stanovisku PýR „DI MČlník“ podle § 
77 odst. 2 písm. b) zákona þ. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnách 
nČkterých zákonĤ.  

 
5. Stavebník zajistí splnČní podmínek vyplývající z vyjádĜení ke stavbČ Archeologického ústavu AV 

ýR, Praha þ.j.: ARUP-12995/2018 ze dne 7.1.2019: 
1. Písemné oznámení (on-line formuláĜem (http:úúwww.archeologickamapa.cz/oznameni), 
nebo poštou)  konkrétního termínu zahájení zemních prací nejménČ dva týdny pĜed termínem, aby 
bylo možné tento výzkum zaĜadit do našeho pracovního plánu.  
2. UmožnČní záchranného archeologického výzkumu pĜi provádČní zemních a výkopových prací. 
Tento výzkum podle zák. þ. 20/1987 Sb. v platném znČní hradí stavebník. V tomto smyslu je tĜeba 
pĜed zahájením zemních prací uzavĜít písemnou dohodu o záchranném archeologickém výzkumu 
mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, pĜípadnČ objednávka provedení záchranného 
archeologického výzkumu). 
3. Zaslání situaþního plánku stavby, pokud se tak již nestalo (situace širších vztahu v mČĜítku 1:5000 
nebo 1:10 000 s vyznaþením plochy, která bude dotþena zemními pracemi).  
4. Hlášení náhodných archeologických nálezĤ, uþinČných v prĤbČhu prací našemu ústavu.  

 

6. Pro umístČní a provádČní stavby budou respektovány a zohlednČny požadavky vlastníkĤ a správcĤ 
technické a dopravní infrastruktury: 

 
A. Stavebník zajistí splnČní podmínek CETIN – ýeská telekomunikaþní infrastruktura ze 

dne 30.11.2018 þ.j.: 793614/18, které vyplívají z vyjádĜení o existenci sítČ elektronických 
komunikací spoleþností ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. a Všeobecné podmínky 
ochrany sítČ elektronických komunikací spoleþnosti ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s.: 

 
i. Na Žadatelem urþeném a vyznaþeném Zájmovém území se vyskytuje SEK spoleþnosti ýeská 

telekomunikaþní infrastruktura a.s.;  
ii. Spoleþnost ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. za podmínky splnČní bodu (III) tohoto 

VyjádĜení souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území 
vyznaþeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo þinnosti povolené pĜíslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;  
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iii. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, 

které byly stanovené POS, tak jak je tento oznaþen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
• V místech nových vjezdĤ a parkovacích stání uložte kabelové vedení do 

chrániþek. Založte rezervní chrániþku PE 110 mm. Chrániþky uložte tak, aby 
pĜesahovaly alespoĖ 0,5m za okraj zpevnČné pojíždČné plochy. 

• PĜed záhozem vedení SEK pĜi, kĜížení, soubČžném uložení, nebo odkrytí SEK. 
PozvČte pracovníka Ochrany sítí (POS) p. Bártu, mob. 724 174 105, ke kontrole. 
POS potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.; a  

• Ĝídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou souþástí 
VyjádĜení; 

iv. Pro pĜípad, že bude nezbytné pĜeložení SEK, zajistí vždy takové pĜeložení SEK její vlastník, 
spoleþnost ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal pĜekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit spoleþnosti 
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotþeného úseku 
SEK, a to na úrovni stávajícího technického Ĝešení;  

v. Pro úþely pĜeložení SEK dle bodu (IV) tohoto VyjádĜení je Stavebník povinen uzavĜít se 
spoleþností ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci pĜekládky SEK. 
VyjádĜení je platné pouze pro Zájmové území urþené a vyznaþené Žadatelem, jakož i pro DĤvod 
VyjádĜení stanovený a urþený Žadatelem v Žádosti. VyjádĜení pozbývá platnosti i) v Den konce 
platnosti VyjádĜení, ii) zmČnou rozsahu Zájmového území þi zmČnou DĤvodu VyjádĜení 
uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skuteþností 
rozhodná pro pozbytí platnosti VyjádĜení nastane nejdĜíve. Spoleþnost ýeská telekomunikaþní 
infrastruktura a.s. vydáním tohoto VyjádĜení poskytla Žadateli pro Žadatelem urþené a vyznaþené 
Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné spoleþnosti ýeská telekomunikaþní 
infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti. 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTċ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spoleþnosti 
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. 

 
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
 
i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítČ elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoĜí 
souþást VyjádĜení (jak je tento pojem definován níže v þlánku 2 VPOSEK).  
ii) V pĜípadČ rozporu mezi VyjádĜením a tČmito VPOSEK mají pĜednost 
ustanovení VyjádĜení, pokud není tČmito VPOSEK stanoveno jinak. 
 
2. DEFINICE 
 
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v tČchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující 
význam: 
„CETIN“ znamená ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSý 
130 00, IýO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze pod spz. B 
20623; „Den“ je kalendáĜní den; „Kabelovod“ podzemní zaĜízení sestávající se z tČlesa Kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelĤ a ochranných trubek; „Obþanský zákoník“ znamená 
zákon þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; „POS“ je zamČstnanec spoleþnosti 
CETIN, povČĜený ochranou sítČ, Martin Bárta, tel.: 724 174 105, e-mail: martin.barta@cetin.cz; 
„Pracovní den“ znamená Den, který není v ýeské republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným 
svátkem; „PĜíslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý pĜíslušný právní pĜedpis, vþ. technických 
norem, nebo normativní právní akt veĜejné správy þi samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, 
souhlas nebo licenci, vþetnČ podmínek, které s ním souvisí; „PĜekládka“ je stavba spoþívající ve zmČnČ 
trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo pĜemístČní zaĜízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, 
který PĜekládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen 
uhradit spoleþnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotþeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického Ĝešení; „SEK“ je síĢ elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN; „Stavba“ 
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je stavba a/nebo þinnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno VyjádĜení, a je provádČna Stavebníkem a/nebo 
Žadatelem v souladu s PĜíslušnými požadavky, povolená pĜíslušným správním rozhodnutím vydaným dle 
Stavebního zákona; „Stavebník“ je osoba takto oznaþená ve VyjádĜení; „Stavební zákon“ je zákon þ. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu; „VyjádĜení“ je vyjádĜení o existenci sítČ 
elektronických komunikací vydané spoleþností CETIN dne 27. 7. 2018 pod þ.j 670773/18; „Zájmové 
území“ je území oznaþené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti; „Situaþní výkres“ je výkres, který je 
pĜílohou VyjádĜení a obsahuje Zájmové území urþené a vyznaþené Žadatelem v Žádosti a výĜezy úþelové 
mapy SEK; „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon þ. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; „Žadatel“ je 
osoba takto oznaþená ve VyjádĜení. „Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN 
o vydání VyjádĜení. 
 
3. PLATNOST A ÚýINNOST VPOSEK 
 
Tyto VPOSEK jsou platné a úþinné Dnem odeslání VyjádĜení na i) adresu elektronické pošty Stavebníka 
a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doruþení prostĜednictvím poštovní pĜepravy 
uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti. 
 
4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO 
ŽADATELE 
 

(i) Stavebník, Žadatel je výslovnČ srozumČn s tím, že SEK je veĜejnČ prospČšným zaĜízením, byla 
zĜízena ve veĜejném zájmu a je chránČna PĜíslušnými požadavky.  

(ii) SEK je chránČna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o 
elektronických komunikacích a/nebo (b) právními pĜedpisy úþinnými pĜed Zákonem o 
elektronických komunikacích, není-li PĜíslušnými požadavky stanoveno jinak.  

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní Stavby nebo jiných 
prací, pĜi odstraĖování havárií a projektování staveb, Ĝídit se PĜíslušnými požadavky, 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen uþinit veškerá 
nezbytná opatĜení vyžadovaná PĜíslušnými požadavky k ochranČ SEK pĜed poškozením. 
Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovnČž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo 
Zájmové území.  

(iv) PĜi zjištČní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situaþním výkresu, který je pĜílohou VyjádĜení a 
skuteþným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji 
Den následující po zjištČní takové skuteþnosti, zjištČný rozpor oznámit POS. (v) Stavebník, 
Žadatel nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškození þi krádež SEK 
bezodkladnČ, nejpozdČji Den následující po zjištČní takové skuteþnosti, oznámit takovou 
skuteþnost dohledovému centru spoleþnosti CETIN na telefonní þíslo +420 238 464 190. (vi) 
Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím povČĜená tĜetí osoba na spoleþnosti CETIN požadovat, 
aby se jako úþastník správního Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto VyjádĜení vydáno, vzdala 
práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním Ĝízení, je oprávnČn kontaktovat 
POS. 

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PěI PěÍPRAVċ STAVBY 
 
(i)PĜi projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) 
zohledĖovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z PĜíslušných požadavkĤ, zejména ze 
Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru 
stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožĖovala, aby i po provedení a umístČní Stavby dle takové 
projektové dokumentace byla spoleþnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a 
pĜekážek provozovat SEK, provádČt údržbu a opravy SEK.  
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit nČkterý, byĢ i jeden z požadavkĤ dle pĜedchozího 
odstavce (i) a/nebo umístČní Stavby by mohlo zpĤsobit, že nebude naplnČn nČkterý, byĢ i jeden z 
požadavkĤ dle pĜedchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník PĜekládku.  
(iii) PĜi projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném 
pásmu radiových tras spoleþnosti CETIN a pĜekraþuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vþetnČ 
doþasných objektĤ zaĜízení staveništČ (jeĜáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemnČ 



ý.j. MUV-0749/2019/JKo str. 6 

 
kontaktovat POS za úþelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochranČ radiových tras 
spoleþnosti CETIN a pro urþení, zda Stavba vyvolá PĜekládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíĜi 50m 
je zakresleno do situaþního výkresu, který je souþástí tohoto VyjádĜení. 
(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví spoleþnosti 
CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm 
(i) tohoto þlánku 5, pĜiþemž platí, že Stavebník vyvolá PĜekládku v pĜípadech uvedených pod písm (ii) 
tohoto þlánku 5.  
(v)Stavebník je povinen pĜi projektování Stavby, která je stavbou (a) zaĜízení silových elektrických sítí 
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakþních vedení, provést výpoþet þi posouzení rušivých vlivĤ na SEK, 
zpracovat ochranná opatĜení, to vše dle a v souladu s PĜíslušnými požadavky. Stavebník je povinen 
nejpozdČji tĜicet (30) DnĤ pĜed podáním žádosti o vydání pĜíslušného správního rozhodnutí k umístČní 
Stavby dle Stavebního zákona pĜedat POS výpoþet þi posouzení rušivých vlivĤ na SEK a zpracovaná 
ochranná opatĜení.  
(vi) Je-li Stavba v soubČhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kĜíží, je Stavebník povinen nejpozdČji ke 
Dni, ke kterému zapoþne se zpracováním projektové dokumentace ke StavbČ, oznámit POS a projednat s 
POS (a) veškeré pĜípady, kdy trajektorie podvrtĤ a protlakĤ budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 
1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni þi 
pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.  
(vii) Je-li Stavba umístČna nebo má být umístČna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 
2 m nebo kĜíží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
Kabelovodem, je Stavebník povinen pĜedložit POS k posouzení zakreslení Stavby v pĜíþných Ĝezech, 
pĜiþemž do pĜíþného Ĝezu je Stavebník rovnČž povinen zakreslit profil kabelové komory. 
6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PěI PROVÁDċNÍ STAVBY 
(i) Stavebník je pĜed zapoþetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke StavbČ povinen vytýþit trasu SEK 
na terénu dle PĜíslušných požadavkĤ a dle Stavebního zákona. S vytýþenou trasou SEK je Stavebník 
povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke StavbČ provádČt. 
V pĜípadČ porušení této povinnosti bude Stavebník odpovČdný spoleþnosti CETIN za náklady a škody, 
které porušením této povinnosti spoleþnosti CETIN vzniknou a je povinen je spoleþnosti CETIN uhradit.  
(ii) PČt (5) Pracovních dní pĜed zapoþetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke StavbČ je Stavebník povinen 
oznámit spoleþnosti CETIN, že zahájí práce þi þinnosti ve vztahu ke StavbČ. Písemné oznámení dle 
pĜedchozí vČty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálnČ þíslo 
jednací VyjádĜení a kontaktní údaje Stavebníka.  
(iii) Stavebník je povinen zabezpeþit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
doþasným umístČním silniþních betonových panelĤ nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištČna 
a zabezpeþena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávnČn pĜejíždČt vozidly 
nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. PĜi pĜepravČ vysokých nákladĤ nebo pĜi projíždČní 
stroji, vozidly þi mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen provČĜit, zda výška 
nadzemního vedení SEK je dostateþná a umožĖuje spolehlivý a bezpeþný zpĤsob pĜepravy nákladu þi 
prĤjezdu strojĤ, vozidel þi mechanizace.  
(iv) PĜi provádČní zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke 
zmČnČ hloubky uložení nebo prostorového uspoĜádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze zemČ do 
budovy, rozvádČþe, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou 
opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupĤ nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádČt v 
takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostateþná k tomu, aby nedošlo nebo 
nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby 
jakoukoliv jeho þinností nedošlo bez souhlasu a vČdomí spoleþnosti CETIN (a) ke zmČnČ nivelety terénu, 
a/nebo (b) k výsadbČ trvalých porostĤ, a/nebo (c) ke zmČnČ rozsahu a zmČnČ konstrukce zpevnČných 
ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitČ zabezpeþit 
proti provČšení, poškození a odcizení.  
(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv bČhem provádČní prací ve vztahu ke StavbČ jakýkoliv rozpor mezi údaji v 
projektové dokumentaci a skuteþností, je povinen bezodkladnČ pĜerušit práce a oznámit zjištČný rozpor na 
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávnČn pokraþovat v pracích ve vztahu ke StavbČ do 
doby, než získá písemný souhlas POS s pokraþováním prací.  
(vi) Stavebník není bez pĜedchozího písemného souhlasu spoleþnosti CETIN oprávnČn manipulovat s 
kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doþasnČ, vstupovat do 
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s pĜípadnČ odkrytými prvky SEK þi s jakýmkoliv jiným 
zaĜízením se SEK souvisejícím. RovnČž bez pĜedchozího písemného souhlasu spoleþnosti CETIN není 
Stavebník oprávnČn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síĢ technické infrastruktury v 
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podélném smČru. (vii) Byla-li v souladu s VyjádĜením a tČmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník 
povinen tĜi (3) Pracovní dny pĜed zakrytím SEK písemnČ oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke 
kontrole pĜed zakrytím. Oznámení Stavebníka dle pĜedchozí vČty musí obsahovat minimálnČ 
pĜedpokládaný Den zakrytí, þíslo jednací VyjádĜení a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není 
oprávnČn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 
 
7. ROZHODNÉ PRÁVO 
 
VyjádĜení a VPOSEK se Ĝídí þeským právem, zejména Obþanským zákoníkem, Zákonem o 
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z VyjádĜení þi VPOSEK vyplývající 
budou s koneþnou platností Ĝešeny u pĜíslušného soudu ýeské republiky. 
 
8. PÍSEMNÝ STYK 
 
Písemným stykem þi pojmem „písemnČ“ se pro úþely VyjádĜení a VPOSEK rozumí pĜedání zpráv jedním 
z tČchto zpĤsobĤ:  
- v listinné podobČ;  
- e-mailovou zprávou se zaruþeným elektronickým podpisem dle zák. þ. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o elektronickém podpisu), ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ; 
 
9. ZÁVċREýNÁ USTANOVENÍ 
 
(i) Stavebník, Žadatel nebo jím povČĜená tĜetí osoba je poþínaje Dnem pĜevzetí VyjádĜení povinen užít 
informace a data uvedená ve VyjádĜení pouze a výhradnČ k úþelu, pro který mu byla tato poskytnuta. 
Stavebník, Žadatel nebo jím povČĜená tĜetí osoba není oprávnČn informace a data rozmnožovat, 
rozšiĜovat, pronajímat, pĤjþovat þi jinak umožnit jejich užívání tĜetí osobou bez pĜedchozího písemného 
souhlasu spoleþnosti CETIN.  
(ii) Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím povČĜené tĜetí osoby, 
založené VyjádĜením /nebo tČmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel þi jím povČĜená tĜetí osoba odpovČdný 
za veškeré náklady a škody, které spoleþnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, 
Žadatele nebo jím povČĜené tĜetí osoby. 
 
Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví spoleþnosti ýeská telekomunikaþní 
infrastruktura a.s. 
 
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního 
zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy oznaþené v Žádosti na již existující 
SEK: 
 

(i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy oznaþené v Žádosti na již existující SEK 
Vám za spoleþnost CETIN poskytne Beneš JiĜí, Olšanská 2681 Praha, mail: jiri.benes@cetin.cz 
(„Kontaktní osoba CETIN”). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem pĜípadného 
napojení Stavby a/nebo budovy oznaþené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne 
informace o technickém Ĝešení napojení a stanoví pĜípojný bod na již existující SEK;  

(ii) pĜedpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy oznaþené v Žádosti na již existující SEK je 
získání veškerých povolení a souhlasĤ vyžadovaných platnými právními pĜedpisy pro 
vybudování té þásti SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy oznaþené v 
Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasĤ dle platných právních pĜedpisĤ 
pro vybudování SEK tĜeba, a rovnČž splnČní veškerých technických podmínek pro napojení na již 
existující SEK;  

Další pro Vás užiteþné informace k napojení na SEK ve vlastnictví spoleþnosti ýeská telekomunikaþní 
infrastruktura a.s:  
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• pokud Vaše Stavba bude umísĢována na základČ správního rozhodnutí, doporuþujeme žádost o 

vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovnČž stavbu pĜípojky k 
SEK;  

• doporuþujeme stavbu pĜípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí oznaþit jako 
stavební objekt - „SO trasa SEK spoleþnosti ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s.“;  

• trasu pĜípojky k SEK a místo napojení pĜípojky k SEK na již existující SEK spoleþnosti ýeská 
telekomunikaþní infrastruktura a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;  

• v pĜípadČ, že jste dali na naše doporuþení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k 
umístČní Stavby obsahovala rovnČž stavbu pĜípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o 
nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu pĜípojky k SEK, 
spoleþnost ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a 
povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu pĜípojky k SEK a zajistí výstavbu 
pĜípojky k SEK;  

• stavíte-li budovu, doporuþujeme provést pĜípravu budovy na následné vybudování vnitĜních 
komunikaþních rozvodĤ (napĜ. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikaþní 
rozvody umožĖující napojení k SEK;  

• stavíte-li budovu, mČjte na pamČti, že tato musí umožĖovat vstup silnoproudých a komunikaþních 
kabelĤ do budovy, umístČní rozvodných skĜíní a provedení vnitĜních silnoproudých a 
komunikaþních rozvodĤ až ke koncovým bodĤm sítČ. VnitĜní komunikaþní rozvody musí 
splĖovat požadavky na zabezpeþení proti zneužití;  

• spoleþnost ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu 
pro realizaci vnitĜních rozvodĤ, koncového bodu sítČ a Ĝešení vstupu vedení SEK ke koncovému 
bodu sítČ. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraĢte se na Kontaktní 
osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potĜebné. 

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy oznaþené v Žádosti na 
již existující SEK, prosíme, kontaktujte Kontaktní osobu CETIN. 
A zde www.zrychlujemecesko.czmĤžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste oznaþil v Žádosti pokryta SEK 
ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost pĜipojení SEK umožĖuje, a jak takové pĜipojení mĤžete získat. 

 
B. Stavebník zajistí splnČní podmínek, které vyplývají z vyjádĜení vlastníka/správce technické 

infrastruktury GridServices, s.r.o. ze dne 10.01.2019. zn. 5001844925759110 
 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAěÍZENÍ A 
PLYNOVODNÍ PěÍPOJKY: 
 
STL PE plynovody vþetnČ pĜípojek 
 
Toto stanovisko platí pouze pro NEplynárenskou þást stavby. 
 
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: 

• pĜi soubČhu a kĜížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ýSN 73 6005 a TPG 
702 01, TPG 702 04  

• pĜed zahájením stavby bude provedeno vytyþení PZ viz.odst.3 - poskytnutý zákres je pouze 
ORIENTAýNÍ  

• pokud stavba vyvolá výškovou nebo smČrovou úpravu trasy plynárenského zaĜízení, bude 
zpracována PD pĜeložek plynárenských zaĜízení. – 

• v ochranném pásmu plynovodĤ (1+1 m) budou práce provádČny výhradnČ ruþním zpĤsobem  
• bČhem stavby nesmí dojít k poškození nebo pĜemístČní PZ 

 
• obrysy vodovodních šachet budou umístČny minimálnČ 500 mm od obrysu plynárenského 

zaĜízení  
• ke kĜížení vodovodního potrubí s plynovodem mĤže dojít v minimální vzdálenosti 150 mm 
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• obrysy kanalizaþních šachet budou umístČny minimálnČ 500 mm od obrysu plynárenského 

zaĜízení  
• pĜi kĜížení plynovodĤ z materiálu PE bude provedena kontrola funkþnosti signalizaþního vodiþe  
• dojde - li ke kĜížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, 

minimálnČ však 150 mm, opatĜí se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se 
opatĜí chrániþkou pĜesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. Tento souhlas platí pro územní Ĝízení, Ĝízení o územním souhlasu, veĜejnoprávní smlouvy pro 
umístČní stavby, zjednodušené územní Ĝízení, ohlášení, stavební Ĝízení, spoleþné územní a stavební Ĝízení, 
veĜejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního zámČru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zaĜízení jiných vlastníkĤ þi správcĤ, pĜípadnČ i 
dlouhodobČ nefunkþní/neprovozovaná plynárenská zaĜízení bez dostupných informací o jejich poloze a 
vlastnictví. 
Plynárenské zaĜízení a plynovodní pĜípojky jsou dle ust. § 2925 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského 
zákoníku, provozovány jako zaĜízení zvlášĢ nebezpeþné a z tohoto dĤvodu jsou chránČny ochranným 
pásmem dle zákona þ.458/2000 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovČdnost stavebníka za vzniklé škody. 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákonČ 458/2000 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
PĜi realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádČní stavební þinnosti: 
 

1) Za stavební þinnosti se pro úþely tohoto stanoviska považují všechny þinnosti provádČné v 
ochranném pásmu plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a þinnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové þinnosti mohly 
ohrozit bezpeþnost a spolehlivost plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek (napĜ. trhací 
práce, sesuvy pĤdy, vibrace, apod.). 

2) Stavební þinnosti je možné realizovat pouze pĜi dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební þinnosti, považovány dle § 68 
zákona þ.458/2000 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ za þinnost bez našeho pĜedchozího souhlasu. 
PĜi každé zmČnČ projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné 
požádat o nové stanovisko k této zmČnČ. 

3) PĜed zahájením stavební þinnosti bude provedeno vytyþení trasy a pĜesné urþení uložení 
plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek. Vytyþení trasy provede pĜíslušná provozní 
oblast (formuláĜ a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 
800 11 33 55). PĜi žádosti uvede žadatel naši znaþku (þíslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. O provedeném vytyþení trasy bude sepsán protokol. PĜesné urþení uložení 
plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek je povinen provést stavebník na svĤj náklad. Bez 
vytyþení trasy a pĜesného urþení uložení plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek 
stavebníkem nesmí být vlastní stavební þinnosti zahájeny. Vytyþení plynárenského zaĜízení a 
plynovodních pĜípojek považujeme za zahájení stavební þinnosti. 

4) Bude dodržena mj. ýSN 73 6005, TPG 702 04, zákon þ.458/2000 Sb. ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ, pĜípadnČ další pĜedpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádČjící stavební þinnosti budou prokazatelnČ seznámeni s polohou plynárenského 
zaĜízení a plynovodních pĜípojek, rozsahem ochranného pásma a tČmito podmínkami. 

6) PĜi provádČní stavební þinnosti, vþ. pĜesného urþení uložení plynárenského zaĜízení je stavebník 
povinen uþinit taková opatĜení, aby nedošlo k poškození plynárenského zaĜízení a plynovodních 
pĜípojek nebo ovlivnČní jejich bezpeþnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
náĜadí, zemina bude tČžena pouze ruþnČ bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových náĜadí. 

7) Odkryté plynárenské zaĜízení a plynovodní pĜípojky budou v prĤbČhu nebo pĜi pĜerušení stavební 
þinnosti ĜádnČ zabezpeþeny proti jejich poškození. 

8) V pĜípadČ použití bezvýkopových technologií (napĜ. protlaku) bude pĜed zahájením stavební 
þinnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek v místČ 
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kĜížení na náklady stavebníka. V pĜípadČ, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 
bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodlenČ oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zaĜízení 
nebo plynovodních pĜípojek (vþ. izolace, signalizaþního vodiþe, výstražné fólie atd.) na telefon 
1239. 

10) PĜed provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební þinnosti, kontrola plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek. Kontrolu provede 
pĜíslušná provozní oblast (formuláĜ a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP 
zákaznická linka 800 11 33 55). PĜi žádosti uvede žadatel naši znaþku (þíslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zaĜízení, které nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské zaĜízení a plynovodní pĜípojky zasypány. V pĜípadČ, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základČ výzvy provozovatele plynárenského zaĜízení 
a plynovodních pĜípojek, nebo jeho zástupce doložit prĤkaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek bČhem výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místČ styku stavby s plynárenským zaĜízením a plynovodními pĜípojkami. 

11) Plynárenské zaĜízení a plynovodní pĜípojky budou pĜed zásypem výkopu ĜádnČ podsypány a 
obsypány tČženým pískem, bude provedeno zhutnČní a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s ýSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) NeprodlenČ po skonþení stavební þinnosti budou ĜádnČ osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek. 

13) Poklopy uzávČrĤ a ostatních armatur na plynárenském zaĜízení a plynovodních pĜípojkách, vþ. 
hlavních uzávČrĤ plynu (HUP) na odbČrném plynovém zaĜízení udržovat stále pĜístupné a funkþní 
po celou dobu trvání stavební þinnosti. 

14) PĜípadné zĜizování staveništČ, skladování materiálĤ, stavebních strojĤ apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zaĜízení a plynovodních pĜípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

16) PĜi použití nákladních vozidel, stavebních strojĤ a mechanismĤ zabezpeþit pĜípadný pĜejezd pĜes 
plynárenské zaĜízení a plynovodní pĜípojky uložením panelĤ v místČ pĜejezdu plynárenského 
zaĜízení. 

Platí pouze pro území vyznaþené v pĜíloze tohoto stanoviska a to 24 mČsícĤ ode dne jeho vydání. 
V pĜípadČ dotþení pozemku v majetku spoleþnosti GasNet, s.r.o. je tĜeba dále projednat smluvní vztah k 
tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, þinnost 
"Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zaĜízení", pĜípadnČ na NONSTOP zákaznické lince 
800 11 33 55. 
 
Stavebník zajistí splnČní podmínek, které vyplývají z vyjádĜení vlastníka/správce technické infrastruktury 
GridServices, s.r.o. ze dne 17.12.2018. zn. 5001833469 
 
V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zaĜízení a plynovodní pĜípojky:  
STL PE plynovody vþetnČ pĜípojek 
 
PĜílohou vám pĜedáváme orientaþní situaci plynárenských zaĜízení a plynovodních pĜípojek ve správČ 
naší spoleþnosti. Poskytnutá orientaþní situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.  
 
Poloha a rozsah PZ uvedený v pĜíloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.  
 
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správČ GasNet, s.r.o. v digitální podobČ 
získáte na adrese: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data 
Pro upĜesnČní polohy PZ doporuþujeme provČst jeho vytýþení, pĜíp. ovČĜit jeho poohu sondami. Vytýþení 
bude provedeno bezplatnČ na základČ Vaší žádosti: http://www.gridserveces.cz/ds-online-vytyceni-pzú 
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Stanovisko NELZE použít k povolení nebo realizaci stavby.  
 
Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo 
elektronických podkladĤ požadujeme pĜedložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce 
plynu online: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko 
 
Dokumentace bude vypracovaná ve smyslu stavebního zákona þ. 183/2006 Sb. ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. 
 
UpozorĖujeme, že se v zájmovém území vyznaþeném v pĜíloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, 
která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla pĜedána GasNet, s.r.o. k provozování.  
 
V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníkĤ þi správcĤ, pĜípadnČ i dlouhodobČ 
nefunkþní/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU 
v pĜíloze vyznaþena a nejsou pĜedmČtem tohoto stanoviska.  
 
PĜílohou Vám pĜedáváme orientaþní situaci plynárenských zaĜízení a plynovodních pĜípojek /dále jen PZ) 
ve správČ naší spoleþnosti.  
 
Poskytnutá orientaþní situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko 
provozovatele distribuþní soustavy ke stavebnímu zámČru a nelze jí použít k povolení nebo pro realizaci 
stavby.  
 
Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznaþené v pĜedložené dokumentaci a to 24 
mČsícĤ ode dne jeho vydání. 
V pĜípadČ dotþení pozemku v majetku spoleþnosti GasNet, s.r.o. je tĜeba dále projednat smluvní vztah k 
tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, þinnost 
"Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zaĜízení", pĜípadnČ na NONSTOP zákaznické lince 
800 11 33 55. 
Za správnost a úplnost dokumentace pĜedložené s žádostí vþetnČ jejího souladu s platnými pĜedpisy plnČ 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pĜípadná další stanoviska k jiným þástem stavby. 
V pĜípadČ další korespondence nebo jednání (napĜ. zmČna stavby) uvádČjte naši znaþku - 5001764757 a 
datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická 
linka 800 11 33 55. 
 
 

C. Stavebník zajistí splnČní podmínek vyplývajících ze sdČlení ýEZ Distribuce, a.s. dne 27.11.2018 
zn. 0101024660: 
 

V majetku ýEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným 
pásmem zasahuje energetické zaĜízení typu: nadzemní síĢ VN (stĜet), podzemní síĢ NN (stĜet), 
stanice (stĜet) a nadzemní síĢ NN (stĜed).  
Energetické zaĜízení je chránČno ochranným pásmem podle Ĥ 46 zákona þ. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých 
zákonĤ (energetický zákon), v znČní pozdČjších pĜedpisĤ. PĜibližný prĤbČh tras energetických 
zaĜízení zasíláme v pĜíloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení 
mĤže být uloženo nČkolik kabelĤ.  
Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zaĜízení, nahlaste nám 
prosím tuto skuteþnost bezodkladnČ jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 
V pĜípadČ, že uvažovaná akce nebo þinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo 
trafostanic, popĜ. bude po vytyþení zjištČno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, 
je nutné písemnČ požádat spoleþnost ýEZ Distribuce, a.s., o souhlas s þinností v ochranném pásmu 
(formuláĜ je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v þásti FormuláĜe / ýinnosti v ochranných 
pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jetliže uvažovaná akce vyvolá 
potĜebu dílþí zmČny trasy vedení nebo pĜemístČní nČkterých prvkĤ energetického zaĜízení, je nutné 
vþas spoleþnost CċZ Distribuce, a.s., požádat o pĜeložku zaĜízení podle § 47 enegetického zákona. 
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Dovolujeme si Vás rovnČž upozornit, že v zájmovém území se mĤže nacházet taktéž energetické 
zaĜízení, které není v majetku spoleþnosti ýEZ Disribuce, a.s..  
V pĜípadČ existence podzemních energetických zaĜízení je povinností stavebníka alespoĖ 14 dní pĜed 
zapoþetím zemních prací požádat o tzv. vytyþení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na 
www.cezdistribuce.cz v þásti Kontakty.  
 
 

PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH 
VEDENÍ 
 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizaþní soustavy do 110 kV vþetnČ a vedení Ĝídící, mČĜící a 
zabezpeþovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. þ. 458/2000 Sb. a þiní 1 metr po obou stranách 
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV þiní 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
a) zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná zaĜízení, 
jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky, 
b) provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo 
ohrozit život, zdraví þi majetek osob, 
d) provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto zaĜízením,  
e) vysazovat trvalé porosty a pĜejíždČt vedení tČžkými mechanizmy. 
 
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je tĜeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46, odst. (8) a (11) Zákona þ. 
458/2000 Sb. 
 
V ochranných pásmech podzemních vedení je tĜeba dále dodržovat následující podmínky: 
1.Dodavatel prací musí pĜed zahájením prací zajistit vytýþení podzemního zaĜízení  
a prokazatelnČ 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 provádČny ruþnČ.  
V pĜípadČ provedení sond (ruþnČ) mĤže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 
3.Zemní práce musí být provádČny v souladu s ýSN 73 6133 Návrh a provádČní zemního tČlesa 
pozemních komunikací a pĜi zemních pracích musí být dodrženo NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. 
4.Místa kĜížení a soubČhy ostatních zaĜízení se zaĜízeními energetiky musí být vyprojektovány a 
provedeny zejména dle ýSN 73 6005, ýSN EN 50 341-1,2, ýSN EN 50341-3-19, ýSN EN 50423-1, 
ýSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.5. 
Dodavatel prací musí oznámit pĜíslušnému provozovateli distribuþní soustavy zahájení prací  
minimálnČ 3 pracovní dny pĜedem. 
6.PĜi potĜebČ pĜejíždČní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je tĜeba po dohodČ s 
provozovatelem provést dodateþnou ochranu proti mechanickému poškození. 
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napČtím. Odkryté kabely musí být za vypnutého 
stavu ĜádnČ vyvČšeny, chránČny proti poškození a oznaþeny výstražnou tabulkou dle ýSN ISO 3864. 
8.PĜed záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto 
organizace provádČjící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuþní soustavy právo 
nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 
9.PĜi záhozu musí být zemina pod kabely ĜádnČ udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti 
mechanickému poškození. 
10.Bez pĜedchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11.Každé poškození zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy musí být okamžitČ nahlášeno na Linku 
pro hlášení poruch Skupiny ýEZ, spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s.,  840 850 860 , která je Vám k 
dispozici 24 hodin dennČ, 7 dní v týdnu. 
12.Ukonþení stavby musí být neprodlenČ ohlášeno pĜíslušnému provoznímu útvaru. 
13.Po dokonþení stavby provozovatel distribuþní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 
pásma nových rozvodĤ, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 
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zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy. PĜípadné opravy nebo rekonstrukce na svém zaĜízení 
nebude provozovatel distribuþní soustavy provádČt na výjimku z ochranného pásma nebo na 
základČ souhlasu s þinností v tomto pásmu. 
 
PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavebním úĜadem nebo nahlášeno 
Energetickému regulaþnímu úĜadu jako správní delikt ve smyslu pĜíslušného ustanovení energetického 
zákona spoþívající v porušení zákazu provádČt þinnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného 
zákona. 
 
PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH 
VEDENÍ 
Ochranné pásmo nadzemních vedení podle § 46 odst. 3 zákona þ. 458/2000 Sb., je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti mČĜené kolmo 
na vedení, které þiní od krajního vodiþe vedení na obČ jeho strany: 
U napČtí nad 1kV a do 25 kV vþetnČ 
Pro vodiþe bez izolace 7,0m (resp. 10,0m u zaĜízení postaveného do 31.12.1994), 
Pro vodiþe s izolací základní 2,0m 
Pro závČsná kabelová vedení 1,0m 
U napČtí nad 35kV do 110kV vþetnČ: 12,0m (resp. 15,0m u zaĜízení postaveného do 31.12.1994). 
Nadzemní vedení nízkého napČtí (dom1kV) není chránČno ochranným pásmem. PĜi þinnostech 
provádČných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenost danou ýSN EN 50110-1 d.2. 
 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a odst. 9 zakázáno: 

a) ZĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná 
podobná zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,  

b) provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,  
c) provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení 

nebo ohrozit život, zdraví þi majetek osob, 
d) provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto 

zaĜízením, vysazovat chmelnice a nechávat rĤst porosty nad výšku 3,0m. 
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je tĜeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46 odst. 8 a 
odst. 11 zákona þ. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je tĜeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. PĜi pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napČtí se nesmí osoby, 
pĜedmČty, prostĜedky nemající povahu jeĜábu pĜiblížit k živým þástem – vodiþĤm blíže než 
2,0m (dle ýSN EN 50110-1). 

2. JeĜáby a jim podobná zaĜízení musí být umístČny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich þásti mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštČní lana.  

3. Je zakázáno stavČt budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napČtí. 

4. Je zakázáno provádČt veškeré zemní práce, pĜi kterých by byla narušena stabilita podpČrných 
bodĤ – sloupĤ nebo stožárĤ. 

5. Je zakázáno upevĖovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pĜes nebo pĜímo na stožáry 
elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelnČ seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ýSN EN 
50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet bod þ. 1 až 4. Je možné požádat pĜíslušný provozní útvar 
provozovatele distribuþní soustavy o další Ĝešení (zajištČní odborného dohledu pracovníka 
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky þ. 50/78/ Sb., vypnutí a zajištČní zaĜízení, 
zaizolování živých þástí…), pokud nejsou tyto podmínky již souþástí jiného vyjádĜení ke 
konkrétní stavbČ. 
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8. V pĜípadČ požadavku na vypnutí zaĜízení po nezbytnou dobu provádČní prací je nutné 

požádat minimálnČ 25 dní pĜed požadovaným termínem. V pĜípadČ vedení nízkého napČtí je 
možné též požádat o zaizolování þásti vedení. 
 

PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 
ELEKTRICKÝCH STANIC 
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 energetického zákona a je vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napČtím vČtším než 52 kV v budovách 50 
metrĤ od oplocení nebo od vnČjšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových elektrických stanic a vČžových stanic s venkovním pĜívodem s pĜevodem 
napČtí z úrovnČ nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveĖ nízkého napČtí 7 m od vnČjší hrany 
pĤdorysu stanice ve všech smČrech, 

c) u kompaktních a zdČných elektrických stanic s pĜevodem napČtí z úrovnČ nad 1 kV a menší 
52 kV na úroveĖ nízkého napČtí 2 m od vnČjšího pláštČ stanice ve všech smČrech, 

d) u vestavČných elektrických stanic 1 m od obestavČní. 
 

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno: 
1. ZĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná 

podobná zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky. 
2. ProvádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce. 
3. ProvádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení 

nebo ohrozit život, zdraví þi majetek osob. 
4. ProvádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto 

zaĜízením. 
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je tĜeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ § 46 odst. 8 a 11 
zákona þ. 458/2000 Sb., Energetický zákon. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádČt þinnosti, které by mohly mít 
za následek ohrožení bezpeþnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující þi podstatnČ 
znesnadĖující její obsluhu a údržbu a to zejména: 

1. ProvádČt výkopové práce ohrožující zaústČní podzemního vedení vysokého a nízkého napČtí 
nebo stabilitu stavební þásti el. stanice (viz. podmínky pro þinnosti v ochranných pásmech 
podzemního vedení). 

2. Skladovat þi umisĢovat pĜedmČty bránící pĜístupu do elektrické stanice nebo k rozvádČþĤm 
vysokého nebo nízkého napČtí. 

3. UmisĢovat antény, reklamy, ukazatele apod. 
4. ZĜizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el.stanice. 

PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavebním úĜadem nebo 
nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona þ. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu 
provádČt þinnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona. 
 

Stavebník zajistí splnČní podmínek vyplývajících ze sdČlení ýEZ Distribuce, a.s. dne 20.12.2018 zn. 
1101963272: 
 
Plánovaná stavba je v soubČhu, kĜíží a je v kolizi se stávajícím následujícím distribuþním zaĜízením 
v majetku ýEZ Distribuce a.s. – podzemním kabelovým vedením nízkého napČtí NN 0,4 kV – UU0004 – 
Všestudy – K-ME_2325-Nad Parkem, UU0002-Všestudy-K-ME_1028-obec, 

Nadzemním vedením nízkého napČtí NN 0,4kV – UU0001 – Všestudy-V-ME_1028-
transformaþní stanic 22/0,4kV-ME_1028-Všestudy-Obec. 

 
Stavbou musí být respektováno toto energetické zaĜízení v majteku ýEZ Distribuce a.s., vþetnČ jejich 
ochranných pásem, stanovených dle „Energetického zákona“ þ. 458/2000 Sb.. SoubČhy a kĜižovatky 
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s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a pĜedpisy, zejména s ýSN 
33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ýSN 73 6005. V pĜípadČ nedodržení vzdáleností a 
pĜímé kolize našeho zaĜízení z rekonstukcí ulic, bude zajištČno pĜeložení distribuþního zaĜízení. Jakékoliv 
pĜemístČní energetického zaĜízení z pozemkĤ, lze Ĝešit formou pĜeložky el. Vedení v souladu 
s ustanovením § 47 EZ 458/2000Sb, kdy pĜeložku provádí vlastník pĜedmČtného zaĜízení na náklady 
tohoto, kdo pĜeložku vyvolal.  
 
Souþástí projektové dokumentace musí být sdČlení k existenci sítí, které obsahuje podmínky pĜi stĜetu s 
energetickým zaĜízením. VyjádĜení získáte elektronicky na adrese https://geoportal.cezdistribuce.cz. 
 
PĜed zapoþetí stavebních prací je nutné požádat o souhlas s umístČním stavby, povolení þinnosti v 
ochranném pásmu energetického zaĜízení a objednat vytyþení. Stavbou dodržet podmínky uvedené ve 
vyjádĜení k existenci sítí a v souhlasu s umístČním stavby – povolením þinnosti v ochranném pásmu 
energetického zaĜízení. Žádost naleznete na http://www.cezdistribuce.cz/. 
 
Souhlasíme s pĜedloženou projektovou dokumentací pro výše uvedenou stavbu pĜi respektování výše 
uvedených podmínek. 

 
D. Stavebník zajistí splnČní podmínek vyplývajících z vyjádĜení StĜedoþeských vodáren, a.s. ze 

dne 24.5.2018 zn. P18710009867: 
 
Vodovodní pĜípojka: je navržena PE 32mm v délce 13,2m. PĜípojka bude zakonþena vodomČrnou 
sestavou osazenou v objektu pĜednáškového sálu za první obvodovou zdí.  
Kanalizaþní pĜípojka je navržena PE 40mm délce 5,76m. PĜípojka bude ukonþena v domovní þerpací 
jímce umístČné na pozemku investora. Vzhledem k systému podtlakové kanalizace není navrhované 
Ĝešení technicky správné. 
Technické podklady: 
V pĜilehlé komunikaci se nachází veĜejné vodohospodáĜské zaĜízení provozované naší spoleþností, a to 
vodovod a kanalizaci. Orientaþní polohu tohoto zaĜízení jsme do pĜiložené situace vyznaþili. 
VodohospodáĜské zaĜízení v dané lokalitČ je v pĤsobnosti provozovatele vodovodĤ a kanalizací pro 
veĜejnou potĜebu - spoleþnosti StĜedoþeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz: 

• Provoz vodovod - stĜedisko Kralupy nad Vltavou., ul. Ke Koupališti (u areálu ýOV), vedoucí 
stĜediska Bronislav Novotný, tel.: 312 812 330, 602 244 661, fax: 312 812 338, e-mail: 
bronislav.novotny@svas.cz technik stĜediska Milan Svatoš, tel.: 312 812 329, 602 643 308, e-
mail: milan.svatos@svas.cz  

• Provoz kanalizace - stĜedisko Kralupy, technik provozu kanalizace MČlník a Kralupy, Radomil 
Fuxa, tel. 602 174 593, e-mail: radomil.fuxa@svas.cz Vytýþení sítí je možné si objednat u výše 
uvedeného provozu, provoz na požádání upĜesní trasu zaĜízení na místČ vþetnČ místa napojení. 
Termín je tĜeba dohodnout alespoĖ 7 dní pĜedem. 

Ke stavbČ máme z hlediska provozovatele vodohospodáĜského zaĜízení tyto podmínky: 
• S pĜedloženou projektovou dokumentací kanalizaþní pĜípojky nesouhlasíme. Ve mČstČ Veltrusy je 

systém podtlakové kanalizace. PĜi zpracování projektové dokumentace kanalizaþní pĜípojky je 
nutné toto respektovat. 

• Požadujeme pĜedložit k vyjádĜení projektovou dokumentaci kanalizaþní pĜípojky zpracovanou dle 
našich pĜipomínek a v souladu s dokumentem „Technické Standardy vodohospodáĜských 
staveb“, závazným v pĤsobnosti vlastníka infrastruktury, tj. Vodárny Kladno -MČlník, a.s., a 
provozovatele, tj. StĜedoþeské vodárny, a.s. Dokument je k dispozici na stránkách naší 
spoleþnosti – www.svas.cz.  

• PĜed zahájením zpracování projektové dokumentace kanalizaþní pĜípojky doporuþujeme 
konzultovat možnost a zpĤsob napojení kanalizaþní pĜípojky na veĜejnou kanalizaci s provozem 
Kanalizace MČlník p. Chramosta tel. 312 812 141. 

Pro vodovodní pĜípojku platí: 
• Po vydání povolení stavby kontaktujte provoz: Vodovod stĜedisko MČlník ul. Chloumecká 2917, 

Tomáš Pospíšil, tel. 312 812 420, e-mail: tomas.pospisil@svas.cz, za úþelem vyplnČní 
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objednávky prací, pĜihlášky k odbČru vody, uzavĜení smlouvy o dodávce vody a zaplacení 
zálohy. 

• Provozu je nutno doložit: kopii dokumentace pĜípojky, toto vyjádĜení a kopii dokladu o vydání 
povolení stavby.  

• Se stavbou souhlasíme a pĜi realizaci stavby požadujeme respektovat z hlediska provozovatele 
„Všeobecné podmínky“ platné vodovodní pĜípojky, které tvoĜí nedílnou souþást tohoto vyjádĜení. 
PĜípadné odchylky povolí pĜíslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místČ stavby. 
UpozorĖujeme, že napojení na stávající Ĝad a osazení vodomČrné sestavy mohou provádČt pouze 
pracovníci výše uvedeného provozu. 

Všeobecné podmínky - vodovodní pĜípojka 
1. Termín napojení na veĜejný vodovod a montáž pĜípojky, pĜíp. termín osazení vodomČrné sestavy 

na pĜípojce pĜipravené v rámci stavby veĜ. vodovodu, je nutné pĜedem dohodnout s pĜíslušným 
provozem StĜedoþeských vodáren, a.s. (dále jen SV, a.s.). Kontakty na provozy : www.svas.cz , 
tel.840 121 121. PĜípojka mĤže být zprovoznČna pouze v pĜípadČ, že veĜejný vodovod je 
zkolaudován. 

2. Vlastní napojení na veĜejný vodovod a osazení vodomČru mohou provádČt pouze pracovníci SV, 
a.s. Technický návrh musí být v souladu s TECHNICKÝM STANDARDEM vodohospodáĜských 
staveb. Tento dokument je veĜejnČ pĜístupný na www.svas.cz 

3. PĜed zahájením stavby je nutné doložit provozu SV, a.s. dokumentaci pĜípojky, toto vyjádĜení a 
platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Na základČ tČchto podkladĤ bude uzavĜena 
objednávka prací, dle dohodnutého rozsahu. Na objednané práce se vybírá záloha. Protokol o 
tlakové zkoušce vodovodní pĜípojky je investorovi pĜedáván souþasnČ s fakturou za provedené 
práce. 

4. PĜípojka je v celé délce majetkem investora vyjma pĜipojovacích armatur s hlavním uzávČrem na 
veĜejném Ĝadu a vodomČru. Pro možnost oprav doporuþujeme dodržet pásmo v šíĜi min. 1,0 m po 
obou stranách potrubí, ve kterém nebude uloženo žádné další podzemní vedení. PĜi kĜížení s 
ostatními podzemními sítČmi platí ýSN 73 6005 (Prostorové uspoĜádání sítí technického 
vybavení). 

5. Vodovodní pĜípojka vþetnČ vnitĜní instalace nesmí být propojena s vodou z místního zdroje (ani 
pĜes šoupátko). 

6. Potrubí pĜípojky bude napojeno na vodovodní Ĝad navrtávacím pasem se šoupátkem pro domovní 
pĜípojky (napĜ. fy HAWLE, JMA Hodonín, apod.). U vodovodního Ĝadu z materiálu PE bude 
použito navrtávacího navaĜovacího pasu (KIT - FRIALEN) se zemní soupravou EBS. 

7. PĜípojka bude uložena v nezamrzne hloubce (min. 1,2 m), ve spádu min. 3%o. V prostupu zdí 
nebo základy bude potrubí uloženo do chrániþky, která bude na obou koncích vodotČsnČ 
uzavĜena. 

8. VodomČrná sestava se osazuje v tomto poĜadí: uzávČr, vodomČr, zpČtný ventil, domovní uzávČr s 
vypouštČním. VodomČr nesmí být umístČn ve vzdálenosti vČtší než 25,0 m od veĜejného 
vodovodu. 

9. VodomČrná šachta vnČ objektu musí mít vnitĜní pĤdorysné rozmČry min. 1,2 x 0,9 m, kruhová 
min. vnitĜní 1,2 m, svČtlá výška vþ. prĤlezu k poklopu min. 1,6 m (vodovodní pĜípojka pro 
rodinné domy). RozmČry šachty jsou závislé na velikosti a poþtu navržených armatur. Materiál: 
zdČné, betonové, plastové. RozmČry prĤlezného otvoru min. 0,6 x 0,6 m, kruhový min. Ø 0,6 m. 
Šachta musí být zabezpeþena proti vniknutí neþistot, podzemní a povrchové vody, odvČtraná a 
pĜístupná, vybavená žebĜíkem nebo stupadly. Poklop musí být vodotČsný (nepropustnost je nutno 
doložit). Je-li šachta ve zdĤvodnČných pĜípadech umístČna na veĜejném prostranství, musí být 
zabezpeþena proti vniknuti nepovolaných osob. 

10. Pro umístČní vodomČru v objektu je velikost prostoru pro osazení vodomČrné sestavy (nika, 
šachtiþka v podlaze apod.) pĤdorysnČ min. 0,8 x 0,5 m, výška 0,4 m 

11. VodomČrná šachta je urþena pouze k umístČní vodomČrné sestavy na pĜípojce. 
12. Vodovodní pĜípojka má být uložena nad kanalizaþní stokou i nad kanalizaþními pĜípojkami. 

Pokud toto není možné, musí být potrubí pĜípojky uloženo do chrániþky sahající min. 1,5 m na 
obČ strany od pláštČ kanalizace. 
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13. Je-li trasa vodovodní pĜípojky vedena pĜes pozemek jiného vlastníka, je potĜebné doložit písemný 

souhlas tohoto vlastníka s uložením potrubí pĜípojky na jeho pozemku 
14. PĜi stavbČ vodovodní pĜípojky nesmí být porušena veĜejná kanalizace vþetnČ pĜípojek nebo jiné 

veĜejné vodohospodáĜské zaĜízení ve správČ SV, a.s. nacházející se v místČ stavby. Pro upĜesnČní 
prĤbČhu je nutno požádat o vytyþení na místČ pĜíslušný provoz s pĤsobností v lokalitČ stavby, 

15. Veškeré termíny s provozy SV, a.s. požadujeme dojednávat min. 7 dní pĜedem. 
16. PĜed zásypem vodovodní pĜípojky požadujeme pĜizvat pĜíslušný provoz ke kontrole provedení 

pĜípojky i následného zásypu. Ke kolaudaci musí být stavebnímu úĜadu doloženo písemné 
potvrzení provozu o správném technickém provedení stavby a dokumentace skuteþného 
provedení (plánek s platnými kótami dle stavby). Pokud investor toto potvrzení nedoloží, 
nebudeme s kolaudací souhlasit. 

17. UpozorĖujeme, že do provedení kolaudace vodovodní pĜípojky, garantujeme kvalitu dodávané 
pitné vody pouze v místČ napojení na vodovodní Ĝad. 

 
Stavebník zajistí splnČní podmínek vyplývajících z vyjádĜení StĜedoþeských vodáren, a.s. ze dne 
16.1.2019 zn. P18710026587: 

 
Technické podklady: 

• V zájmovém prostoru se nachází vodohospodáĜské zaĜízení pro veĜejnou potĜebu provozované 
naší spoleþností StĜedoþeské vodárny, a.s. a to vodovod PVC 110 a tlaková kanalizace PE 75. 
Orientaþní polohu tohoto zaĜízení vám pĜikládáme pĜílohou na situaci z technické dokumentace 
naší spoleþností.  

• Polohu vodohospodáĜského zaĜízení v digitální podobČ je možné si objednat u útvaru GIS tel. 
312 812 182, Ing. Kyncl, Josef.kynclvas.cz. UpozorĖujeme však, že se jedná rovnČž o orientaþní 
údaje.  

• Oddílné dešĢové kanalizace naše spoleþnost neprovozuje.  

VodohospodáĜské zaĜízení v dané lokalitČ je v pĤsobnosti provozovatele vodovodĤ a kanalizací pro 
veĜejnou potĜebu - spoleþnosti StĜedoþeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:  

⎯ Provoz vodovod - stĜedisko Kralupy nad Vltavou., ul. Ke Koupališti (u areálu ýOV), vedoucí 
stĜediska Bronislav Novotný tel.: 312 812 330, 602 244 661, fax: 312 812 338, e-mail: 
bronislav.novotny@svas.cz technik stĜediska Milan Svatoš, tel.: 312 812 329, 602 643 308, e-
mail: milan.svatos@svas.cz  

⎯ Provoz kanalizace - stĜedisko Kralupy, technik provozu kanalizace MČlník a Kralupy, Radomil 
Fuxa, tel. 602 174 593, e-mail: radomil.fuxa@svas.cz Vytýþení sítí je možné si objednat u výše 
uvedeného provozu, provoz na požádání upĜesní trasu zaĜízení na místČ vþetnČ místa napojení. 
Termín je tĜeba dohodnout alespoĖ 7 dní pĜedem. 

Ke stavbČ máme z hlediska provozovatele vodohospodáĜského zaĜízení tyto podmínky: 
• MinimálnČ 30 dní pĜed zahájením stavby je nutné informovat provoz vodovodu, který zajistí 

posouzení stavu vodohospodáĜské infrastruktury. Po ukonþení stavby, minimálnČ 30 dní pĜed 
kolaudací stavby je nutné u provozu vodovodu objednat stejné posouzení stavu vodohospodáĜské 
infrastruktury, aby byla vylouþena možnost poškození tohoto zaĜízení stavbou.  

• Se stavbou souhlasíme a pĜi realizaci stavby požadujeme respektovat „Všeobecné podmínky“ 
platné pro kolize vodohospodáĜského zaĜízení s jinými stavbami, které tvoĜí nedílnou souþást 
tohoto vyjádĜení.  

• Osazení poklopĤ stávajícího vodohospodáĜského zaĜízení do nivelety vozovky, pĜípadnČ pĜi 
zmČnČ nivelety terénu, musí být provedeno spoleþností SV, a.s. po dodání závazné objednávky na 
výše uvedený provoz nebo zhotovitelem se souhlasem daného provozu. Poklopy musí být 
jednotné a musí odpovídat Technickým standardĤm vodohospodáĜských staveb SV, a.s. 
 

V pĜípadČ nutnosti provádČní pĜeložek vodovodních ĜadĤ PVC 110 a pĜeložek ĜadĤ tlak. Kanalizace PE 
75: 
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• PĜed vlastním zahájením stavby je nutno kontaktovat výše uvedený provoz v dostateþném 

þasovém pĜedstihu min. 30 dní pro zajištČní náhradního zásobování vodou. Veškeré investiþní 
náklady na realizaci pĜeložek vodovodĤ, pĜeložek tlak kanalizace provozní náklady na odstavení 
Ĝadu z provozu, manipulaci s vypouštČním Ĝadu, jeho opČtovným napouštČním, proplachy, 
odkalení a dezinfekci, vþetnČ nouzového zásobení pĜilehlých lokalit po dobu odstávky je nutné 
zahrnout do celkových nákladĤ stavby. Dále je nutné zahrnout do nákladĤ stavby vlastní náklady 
na zabezpeþení vyĜazeného Ĝadu z provozu.  

• PĜed pĜípadným provádČním pĜeložek vodovodního Ĝadu a Ĝadu tlakové kanalizace požadujeme 
uzavĜít „Dohodu o provedení díla“ s výše uvedenými pĜíslušnými provozy StĜedoþeských 
vodáren a.s.  
 

• UpozorĖujeme, že zásah do stávajícího vodohospodáĜského zaĜízení mohou provádČt pouze 
pracovníci výše uvedených pĜíslušných provozĤ. 

• UpozorĖujeme, že pĜi realizaci stavby mĤže dojít ke stĜetu se stávajícími domovními pĜípojkami, 
které jsou v celé délce v majetku jejich investorĤ, zpravidla majitelĤ napojených nemovitostí. 
PĜípojky nejsou provozovány naší spoleþností a nemáme obvykle k dispozici zákres jejich trasy.  

• Ke kontrole provádČné stavby je nutné pĜizvat pracovníky výše uvedených provozĤ.  

Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítČmi (elektro kabely, sdČlovací a optické kabely, 
plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítČ), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníkĤ a 
jiných ploch nebo s nadzemními stavbami rĤzného rozsahu 
 

1) Zákres stávajícího vodohospodáĜského zaĜízení provozovaného StĜedoþeskými vodárnami, a.s. 
(dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuálnČ pĜedaný v digitální formČ,je vždy 
pouze orientaþní. Po upĜesnČní prĤbČhu je nutno požádat o vytyþení na místČ. Termín je tĜeba 
dohodnout alespoĖ 7 dní pĜedem s provozem/provozy SV, a.s. s pĤsobností v lokalitČ stavby 
(kontakty: www.svas.cz , tel. 840 121 121). 

2) VodohospodáĜské zaĜízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno, 
3) V soubČhu vodohospodáĜského zaĜízení s jinými podzemními sítČmi požadujeme min. vzdálenost 

1,0m mezi povrchy a kĜížení dle ýSN 73 6005 (Prostorové uspoĜádání sítí technického vybavení). 
Kabel elektro v místČ kĜížení do chrániþky sahající min. 1,5m na obČ strany od povrchu potrubí. 
Menší soubČžné vzdálenosti pĜi nedostatku prostoru je nutno prokazatelnČ dohodnout 
s pĜíslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místČ. 

4) Požadujeme pĜizvat ke kontrole pĜíslušný provoz SV, a.s. namísto pĜed záhozem,pokud dojde 
k odkrytí vodovodního/kanalizaþního potrubí pĜi stavbČ. VyjádĜení provozu bude provedeno 
zápisem do stavebního deníku. 

5) Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – pro DN do 500mm vþetnČ rozsahu 
1,5m a pro DN nad 500mm v rozsahu 2,5m – na všechny strany od pláštČ potrubí. Je-li potrubí 
vodovodu nebo kanalizace o prĤmČru 200mm a více, uloženo v hloubce vČtší než 2,5m, zvČtšuje 
se rozsah OP o 1m na obČ strany. ýinnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena 
Zákonem o vodovodech a kanalizacích þ. 274/01Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky: 

- Požadujeme neumisĢovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi pĤdorysnými obrysy základĤ 
stavby  
a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5m nebo 2,5m podle dimenze potrubí. 

- Požadujeme prokazatelnČ dohodnout zmČny nivelety a použití hutnící techniky s pĜíslušným 
provozem SV,a.s. podle konkrétní situace v místČ. 

- Vzdálenost základĤ sloupĤ (podpČrné body elektro, veĜejného osvČtlení apod.) od potrubí a 
hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability pĜi opravách 
potrubí (výkopové práce). 

- Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevĖovat povrch nad vodními díly monolitickým 
betonem. 

- Požadujeme nevysazovat dĜeviny – stromy a keĜe nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti 
OP je zároveĖ úþelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dĜeviny do pásma nezasahoval a 
dĜevina nemohla být poškozena pĜi opravách potrubí. 

- Požadujeme neprovádČt þinnosti, které omezují pĜístup k vodohospodáĜskému zaĜízení nebo by 
mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování. 
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6) Veškeré poklopy na vodohospodáĜském zaĜízení musí být upraveny pĜi zmČnČ nivelety do nové 

výšky. 
7) Požadujeme pĜed zahájením prací na stavbČ/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo pĜi 

úpravČ povrchĤ jiných ploch požadujeme vyzvat pracovníky provozu vodovodu/kanalizace 
k vytyþení veškerého našeho vodohospodáĜského zaĜízení tzn.  
i skrytých povrchových prvkĤ. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným 
pĜíslušným provozem. V okruhu 1m od povrchového prokuje nezbytné provádČt zemní práce 
ruþnČ. Po dokonþení skrývky provede náš pracovník kontrolu funkþnosti vodohospodáĜského 
zaĜízení. Po skonþení prací bude proveden zápis  
o pĜedání povrchových prvkĤ ve stavebním deníku nebo protokolu. PĜípadné nalezení dalšího 
neoznaþeného povrchového prvku je nutné oznámit pĜíslušnému provozu. 

8) PĜipojení nových pĜípojek deĞĢ. vpustí na veĜejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskuteþnit 
navrtávkou. Realizaci navrtáváky mohou provádČt pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u 
pĜíslušného provozu objednat. 

9) Izolace horkovodu v místČ kĜížení požadujeme na stejné úrovni jako pĜi kĜížení se silovými, 
sdČlovacími kabely a plynovody podle ýSN 73 6005 (odst. 4.7.). 

10) PĜípojky vodohospodáĜského zaĜízení jsou podle zákona þ. 2/4/01 Sb. o vodovodech  
a kanalizacích majetkem jejich investorĤ (obvykle majitelĤ napojených nemovitostí). 
V souvislosti s pĜípojkami doporuþujeme dodržet stejné podmínky jako pro veĜejné sítČ. 
 

Úþastníci Ĝízení, na nČž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Všestudy, Všestudy þ.p. 7, 277 46  Veltrusy 

 

OdĤvodnČní: 

Dne 6.2.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby. 

Stavební úĜad oznámil zahájení územního Ĝízení známým úþastníkĤm Ĝízení, veĜejnosti a dotþeným 
orgánĤm. SouþasnČ naĜídil ústní jednání spojené s ohledáním na místČ na den, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol.  

Stavební úĜad v provedeném územním Ĝízení pĜezkoumal pĜedloženou žádost, projednal ji s úþastníky 
Ĝízení, veĜejností a dotþenými orgány a zjistil, že jejím uskuteþnČním nejsou ohroženy zájmy chránČné 
stavebním zákonem, pĜedpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními pĜedpisy. UmístČní stavby je 
v souladu se schválenou územnČ plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkĤm na výstavbu. 

Stanoviska sdČlili: 

- Obec Všestudy ze dne 7.1.2019 

- ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s., ze dne 30.11.2018, þ.j. 793614/18  

- GridServices, s.r.o., ze dne 17.12.2018 zn. 501833469 a ze dne 10.1.2019 zn. 5001844925 

- ýEZ Distribuce, a. s., ze dne 27.11.2018 zn. 0101024660 a ze dne 15.1.2019 zn. 1101963272 

- Telco Pro Services, a.s., ze dne 27.11.2018, zn. 0200838679 

- StĜedoþeské vodárny, a.s., Provoz Kladno, ze dne 16.1.2019 zn. P18710026587 

- Hasiþský záchranný sbor StĜedoþeského kraje, územní odbor MČlník, ze dne 18.1.2019, Ev. þ. ME-
1051-2/2018/PD 

- Krajská hygienická stanice StĜedoþeského kraje, územní pracovištČ MČlník, ze dne 7.1.2019, spis. zn. 
S-KHSSC 67364/2018 

- Ministerstvo obrany ýR, sekce nakládání s majetkem MO, ze dne 21.1.2019, sp. zn. 106413/2019-
1150-OÚZ-LIT 

- Krajské Ĝeditelství Policie StĜedoþeského kraje, územní odbor MČlník, ze dne 18.1.2019 þ.j. KRPS-
3612-273/þ.j.-2018-010606 

- MČstský úĜad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostĜedí, ze dne 21.1.2019, þ.j. MUKV 
107410/2018 OŽP, spis. zn. MUKV-S 26073/2018 OŽP 
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- Archeologický ústav AV ýR, Praha, v.v.i., ze dne 7.1.2019, þ.j. ARUP-12995/2018 

- NIPI, o.p.s., ze dne 19.12.2018, zn. 108180104 
 

Stavební úĜad zajistil vzájemný soulad pĜedložených závazných stanovisek dotþených orgánĤ 
vyžadovaných zvláštními pĜedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úĜad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pĜedpisĤ ve 
výroku uvedených. 

Okruh úþastníkĤ územního Ĝízení stanovil stavební úĜad v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. 
Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je jím žadatel -  Obec Všestudy, dále podle § 85 odst. 1 
písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný zámČr stavby uskuteþnČn – Obec 
Všestudy. 

Dalšími úþastníky jsou úþastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný zámČr uskuteþnČn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné 
vČcné právo k tomuto pozemku nebo stavbČ a odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterými jsou osoby, 
jejichž vlastnické nebo jiné vČcné právo k sousedním pozemkĤm nebo stavbám na nich mĤže být 
územním rozhodnutím pĜímo dotþeno – vlastníci pozemkĤ: 

st. p. 11/1, st. p. 13 , st. p. 14 st. p. 15 , st. p. 16/1 , st. p. 16/2 , st. p. 17, st. p. 18, st. p. 20/1, st. p. 22/1, st. 
p. 24/3, st. p. 24/4 , st. p. 27, st. p. 28/1, st. p. 29 , st. p. 32 , st. p. 35, st. p. 36, st. p. 37, st. p. 41/2, st. p. 
43 , st. p. 44 , st. p. 45, st. p. 46 , st. p. 47, st. p. 48 , st. p. 49, st. p. 52, st. p. 57 , st. p. 74 , st. p. 75 , st. p. 
84, st. p. 104/2 , st. p. 125, st. p. 136, st. p. 151, st. p. 172, parc. þ. 20/2, parc. þ. 63 (orná pĤda), parc. þ. 
157/14, parc. þ. 157/15 (zahrada), parc. þ. 157/17, parc. þ. 157/18 , parc. þ. 157/46, parc. þ. 157/50, parc. 
þ. 157/51 (orná pĤda), parc. þ. 157/53, parc. þ. 157/54 , parc. þ. 157/55, parc. þ. 157/56 , parc. þ. 157/57 , 
parc. þ. 157/58 , parc. þ. 157/66 , parc. þ. 157/67 (orná pĤda), parc. þ. 157/83 , parc. þ. 157/110 , parc. þ. 
171/4 , parc. þ. 171/9, parc. þ. 171/25, parc. þ. 171/26, parc. þ. 171/29, parc. þ. 171/30, parc. þ. 171/31, 
parc. þ. 171/32, parc. þ. 205/2, parc. þ. 226/120, parc. þ. 226/128 , parc. þ. 226/130 , parc. þ. 226/131, 
parc. þ. 254/9 , parc. þ. 256/6, parc. þ. 366/1, parc. þ. 367/1, parc. þ. 381/1, parc. þ. 381/7 , parc. þ. 381/8, 
parc. þ. 388/24, parc. þ. 388/27, parc. þ. 390/1, parc. þ. 398, parc. þ. 401, parc. þ. 410/1, parc. þ. 416, parc. 
þ. 418  v katastrálním území Všestudy u Veltrus. 

 
Stavební úĜad takto stanovený okruh úþastníkĤ Ĝízení doplnil o dotþené vlastníky - správce technické 
infrastruktury, dotþené správní úĜady a ostatní:  
 
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., ýEZ Distribuce, a. s., StĜedoþeské 
vodárny, a.s., Provoz Kladno, ýEZ ICT Services, a.s., Hasiþský záchranný sbor StĜedoþeského kraje, 
územní odbor MČlník, Policie ýR, Dopravní inspektorát, Krajská hygienická stanice StĜedoþeského 
kraje, územní pracovištČ MČlník, Ministerstvo obrany ýR, sekce nakládání s majetkem MO, oddČlení 
ochrany územních zájmĤ Praha, MČstský úĜad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostĜedí, 
MČstský úĜad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, Archeologický ústav AV ýR Praha, v.v.i.,  

 

VypoĜádání s návrhy a námitkami úþastníkĤ: 
-  Úþastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení pĜipomínek veĜejnosti: 
- VeĜejnost neuplatnila pĜipomínky. 

 

VypoĜádání s vyjádĜeními úþastníkĤ k podkladĤm rozhodnutí: 
- Úþastníci se k podkladĤm rozhodnutí nevyjádĜili. 
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Pouþení úþastníkĤ: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho oznámení ke Krajskému úĜadu 
StĜedoþeského kraje Praha, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potĜebným poþtem stejnopisĤ tak, aby jeden stejnopis zĤstal správnímu orgánu a 
aby každý úþastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ, vyhotoví je 
správní orgán na náklady úþastníka.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou þást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné. 

Stavební úĜad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doruþí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatĜený doložkou právní moci spolu s ovČĜenou grafickou pĜílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatĜený doložkou právní moci doruþí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úĜadu pĜíslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístČní 
stavby platí po dobu trvání stavby þi zaĜízení, nedošlo-li z povahy vČci k jejich konzumaci. 
 
 
 

                                         Ing. Josef KošĢál 
                               vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

 
 
 
 

  
 

 Toto oznámení musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ. 
 

Za den doruþení se považuje 15 den ode dne vyvČšení na úĜední desce. 
 
 
 
 

VyvČšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

 
PĜíloha: Projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona þ. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevymČĜuje. 
 
 
Obdrží: 
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y 
 sídlo: Všestudy þ.p. 7, 277 46  Veltrusy 
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská þ.p. 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
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GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská þ.p. 499/1, Brno-stĜed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ýEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická þ.p. 874/8, DČþín IV-Podmokly, 405 02  DČþín 4 
StĜedoþeské vodárny, a.s., Provoz Kladno, IDDS: qztgg8d 
 sídlo: U vodojemu þ.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
 
Úþastníci Ĝízení, kterým je doruþováno veĜejnou vyhláškou:  

Vlastníci sousedních pozemkĤ: 

st. p. 11/1, st. p. 13 , st. p. 14 st. p. 15 , st. p. 16/1 , st. p. 16/2 , st. p. 17, st. p. 18, st. p. 20/1, st. p. 22/1, st. 
p. 24/3, st. p. 24/4 , st. p. 27, st. p. 28/1, st. p. 29 , st. p. 32 , st. p. 35, st. p. 36, st. p. 37, st. p. 41/2, st. p. 
43 , st. p. 44 , st. p. 45, st. p. 46 , st. p. 47, st. p. 48 , st. p. 49, st. p. 52, st. p. 57 , st. p. 74 , st. p. 75 , st. p. 
84, st. p. 104/2 , st. p. 125, st. p. 136, st. p. 151, st. p. 172, parc. þ. 20/2, parc. þ. 63 (orná pĤda), parc. þ. 
157/14, parc. þ. 157/15 (zahrada), parc. þ. 157/17, parc. þ. 157/18 , parc. þ. 157/46, parc. þ. 157/50, parc. 
þ. 157/51 (orná pĤda), parc. þ. 157/53, parc. þ. 157/54 , parc. þ. 157/55, parc. þ. 157/56 , parc. þ. 157/57 , 
parc. þ. 157/58 , parc. þ. 157/66 , parc. þ. 157/67 (orná pĤda), parc. þ. 157/83 , parc. þ. 157/110 , parc. þ. 
171/4 , parc. þ. 171/9, parc. þ. 171/25, parc. þ. 171/26, parc. þ. 171/29, parc. þ. 171/30, parc. þ. 171/31, 
parc. þ. 171/32, parc. þ. 205/2, parc. þ. 226/120, parc. þ. 226/128 , parc. þ. 226/130 , parc. þ. 226/131, 
parc. þ. 254/9 , parc. þ. 256/6, parc. þ. 366/1, parc. þ. 367/1, parc. þ. 381/1, parc. þ. 381/7 , parc. þ. 381/8, 
parc. þ. 388/24, parc. þ. 388/27, parc. þ. 390/1, parc. þ. 398, parc. þ. 401, parc. þ. 410/1, parc. þ. 416, parc. 
þ. 418  v katastrálním území Všestudy u Veltrus. 
 
 
Dotþené správní úĜady a ostatní:  
 
ýEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i 
 sídlo: Duhová þ.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
Hasiþský záchranný sbor StĜedoþeského kraje, územní odbor MČlník, IDDS: prqhp9p 
 sídlo: Bezruþova þ.p. 3341, 276 01  MČlník 1 
Policie ýR, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Bezruþova þ.p. 2796, 276 01  MČlník 1 
Krajská hygienická stanice StĜedoþeského kraje, územní pracovištČ MČlník, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Pražská þ.p. 391, 276 01  MČlník 1 
Ministerstvo obrany ýR, sekce nakládání s majetkem MO, oddČlení ochrany územních zájmĤ Praha, 
IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební þ.p. 12/772, 110 00  Praha 1 
MČstský úĜad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostĜedí, IDDS: 8zzbfvq 
 sídlo: Palackého nám. þ.p. 6/1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
MČstský úĜad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, IDDS: 8zzbfvq 
 sídlo: Palackého nám. þ.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 

 Archeologický ústav AV ýR Praha, v.v.i., IDDS: fxcng6z 
 sídlo: Letenská þ.p. 4, Malá Strana, 118 01  Praha 1 

MČÚ Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy – pro vyvČšení 

 

 
Dále se doruþí: 

Obecní úĜad Všestudy se žádostí o bezodkladné vyvČšení oznámení na své úĜední desce na dobu 15 
dnĤ a o zpČtné zastlání potvrzeného vyvČšení po uvedenou dobu.  

ÚĜad pro vyvČšení a podání zprávy o datu vyvČšení a sejmutí: MČstský úĜad Veltrusy  

 
 


