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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, v územním řízení posoudil
podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.9.2021 podal
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV,
které zastupuje
AZ Elektrostav, a.s., IČO 45149909, Bobnická č.p. 2020/8, 288 02 Nymburk 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává 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
Všestudy, KNN 25RD, 226/51, Nad Parkem II
Číslo stavby: IV-12-6028233

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 178, parc. č. 226/40, 226/241, 400/1, 400/2, 400/3, 400/15, 400/8,
400/13, 400/14, 435, 432, 433, 434, 436, 226/266, 441, st. 172/1, parc.č. 438, 437, 440, 381/1, 410/1,
226/241, 226/240, 226/250, 226/249, 226/248, 226/247, 226/245, 226/252, 226/253, 226/254, 226/255,
226/256, 226/257, 226/251, 226/258, 226/259, 226/260, 226/261, 226/262, 226/263 v katastrálním území
Všestudy u Veltrus.
Stavba obsahuje:
SO 01 - Jedná se o nové kabelové vedení NN-0,4kV , které řeší připojení rodinných domů na
energetickou distribuční síť CEZ Distribuce, a.s..
Ze stávající transformační stanice budou vyvedena nová kabelová vedení NN, která budou
smyčkována v nových přípojkových skříních a ukončena v nových rozpojovacích skříních
Dojde k výměně stávající rozpojovací skříně R2/SR922, ze které budou vyvedena nová kabelová
vedení NN, které budou také smyčkována v nových přípojkových skříních a ukončena v nové
rozpojovací skříni.

Č.j. MUV-4236/2021/JKo

-

str. 2

Celková trasa kabelového vedení NN je 1,032 km.
Krytí kabelů ve volném terénu je 0,7 m, v definitivním chodníku 0,35 m a pod komunikacemi 1 m.
Nově budované rozpojovací a přípojkové skříně budou realizovány do sdružených zděných pilířů.
Před započetím prací bude provedeno vytýčení stávajících vedení technické infrastruktury.
Po dokončení výkopových pracích budou povrchy uvedeny do původního stavu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí-výkresem C1 – celková situace
stavby v M 1 : 500. Stavební záměr bude umístění dle projektové dokumentace z 09/2021, kterou
vypracovala společnost AZ ELEKTROSTAV, a.s. IČ: 45149909, Bobnická ul. 2020, 288 01
Nymburk; projektovou dokumentaci vypracoval Milan Suchochleb; zodpovědným projektantem je
Ing. Roman Kloubec, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT – 0010745;
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci Rozhodnutí – územní rozhodnutí.

4. Pro umístění stavby stavebník zajistí splnění podmínek vyplývající ze souhrnného vyjádření
Města Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí ze dne 19.05.2021 č.j.: MUKV
21726/2021 OŽP spis. zn.: MUKV-S 4656/2021 OŽP
Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů: Závazné stanovisko
1. Při provádění stavebních prací je potřeba zajistit ochranu povrchových a podzemních vod před
možným znečištěním.
2. Kvůli možnému střetu s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu je třeba získat stanoviska
jejich provozovatelů.
Vyjádření z hlediska zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon):
Do projektové dokumentace požadujeme uvést konkrétní informace o odstraňovaných dřevinách,
pokud mají být některé odstraněny (plocha/obvod ve 130 cm nad zemí, druh dřevin, číslo pozemku,
na kterém rostou), aby bylo možné konstatovat, zda podléhají povolení či nikoli. Pokud dřeviny
podléhají povolení, musí žadatel požádat o závazné stanovisko k územnímu řízení Obecní úřad
Všestudy.
Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon):
Záměrem mají být dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu v katastru
nemovitostí vedeny jako orná půda. Investor je povinen řídit se § 7 zákona, při realizaci potom
především § 8, odst. 1 zákona. Záměr nevyžaduje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu.

5. Pro umístění stavby stavebník zajistí splnění podmínek vyplývající ze souhrnného vyjádření
Města Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí ze dne 07.09.2021 č.j.: MUKV
41651/2021 OŽP spis. zn.: MUKV-S 4656/2021 OŽP
Vyjádření z hlediska zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon):
Při stavbě a s ní spojených prací nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 odst.
1 zákona). Pokud jsou dřeviny ohroženy, je ntno učinit opatření k jejich ochraně. Výkopový a
stavební materiál musí být deponován mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k nahrnutí zeminy ke
kmenům dřevin a ke snížení ani zvýšení stávajícího terénu v porostu povrchového kořenového
systému dřevin aj.)
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6. Žadatel zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, dne 27.5.2021 č.j. KRPS-10771/ČJ-2021-010606:
-

„DIO“ bude v dostatečném předstihu zasláno na zdejší součást PČR „DI Mělník“

-

Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru od kraje pozemní
komunikace.

-

V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a smí docházet ke znečišťování pozemní
komunikace.

-

Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních
komunikacích.

7. Žadatel zajistí splnění podmínek vyplývající z „Vyjádření Obce Všestudy k návrhu trasy pro projekt
stavby – změna technického řešení“ ze dne 15.09.2021:
a) Uvedení dotčených pozemků do původního stavu (zámková dlažba, žulová zádlažba retardéru,
vegetační plochy) s maximálním možným respektování stávající zeleně
b) Přechod kabelových tras přes stávající komunikace s živičným povrchem bude provedena
výhradně protlakem.
c) Po dobu celé stavby bude dotčených místních komunikacích udržován pořádek a v případě jejich
znečištění bude sjednána bezodkladně náprava.
d) Při provádění stavby bude stavebník důsledně respektovat vybudované místní komunikace
používané pro staveveništní dopravu a v případě jejich poškození zajistí na své náklady nutné
opravy.
8. Pro umístění a provádění stavby budou respektovány a zohledněny požadavky vlastníků a správců
technické a dopravní infrastruktury:
A. CETIN a.s., č.j. 750114/21 ze dne 12.8.2021 (Vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací)
i.
ii.

iii.

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN a.s..
Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.;
Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního
zákona;
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak, jak je tento
označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámi na
e-mail: martin.barta@cetin.cz. Oznámení bude obsahovat: číslo Vyjádření
k němuž se vztahují tyto podmínky a kontakt na stavbyvedoucího.
Trasy inženýrských sítí uložte mino SEK společnosti CETIN a.s. a tak, aby byla
dodržena ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy. Kabely kNN nesmí
znesnadňovat přístup ke kabelům společnosti CETIN a.s., proto nesmí být
umístěny podélně nad naší trasu. V místech, kde vedení NN bude v souběhu
menším než 30cm, požaduji uložení kNN do žlabů nebo plastových chrániček.
Upozorňuji, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranové i
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji
ve výkresové dokumentaci. Pokud by se po vytýčení ukázalo, že skutečné
uložení sítí je jiné, než je v podkladech správců, případně skutečné uložení sítí ve
vzájemné kombinaci vylučuje dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73

Č.j. MUV-4236/2021/JKo

str. 4

6005, tj. že je nutné v projektované trase učinit změny, je nutné vyvolat jednání
za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost dořešit.
Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení SEK CETIN a.s. provádějte r u
č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození kabelů a
zařízení SEK CETIN a.s. pracovníkovi POS. Před záhozem a při každé kolizi
stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole POS M. Bárta
724174105. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníků,
který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.; a do stavebního deníku,
který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby;a
ii) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického řešení;
(V)Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti
Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti
a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane
nejdříve.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti
CETIN a.s.
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří
součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost
ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující
význam:
„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ
130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B
20623; „Den“ je kalendářní den; „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník“ znamená
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; „POS“ je zaměstnanec společnosti
CETIN, pověřený ochranou sítě, Martin Bárta, tel.: 724 174 105, e-mail: martin.barta@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným
svátkem; „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických
norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení,
souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí; „Překládka“ je stavba spočívající ve změně
trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník,
který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení; „SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN; „Stavba“
je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo
Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle
Stavebního zákona; „Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření; „Stavební zákon“ je zákon č.
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; „Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 27. 7. 2018 pod č.j 670773/18; „Zájmové
území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti; „Situační výkres“ je výkres, který je
přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové
mapy SEK; „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; „Žadatel“ je
osoba takto označená ve Vyjádření. „Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN
o vydání Vyjádření.
3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
Tyto jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo
Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou
Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO
ŽADATELE
(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla
zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o
elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o
elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných
prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky,
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá
nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením.
Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo
Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a
skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději
Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS. (v) Stavebník,
Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou
skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190. (vi)
Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat,
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala
práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat
POS.
5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
(i)Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i)
zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze
Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru
stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a
překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího
odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z
požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném
pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně
kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m
je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti
CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm
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(i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii)
tohoto článku 5.
(v)Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK,
zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen
nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění
Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná
ochranná opatření.
(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke
Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s
POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků 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 či
pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou
2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod
Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech,
přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK
na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník
povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět.
V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody,
které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen
oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo
jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna
a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly
nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění
stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška
nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či
průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do
budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou
opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v
takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo
nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby
jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu,
a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných
ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit
proti prověšení, poškození a odcizení.
(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v
projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do
doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s
kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným
zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není
Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v
podélném směru. (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník
povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke
kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně

Č.j. MUV-4236/2021/JKo

str. 7

předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není
oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
7. ROZHODNÉ PRÁVO
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající
budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
8. PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním
z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších
předpisů;
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít
informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta.
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat,
rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného
souhlasu společnosti CETIN.
(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby,
založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný
za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka,
Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
B. Stavebník zajistí splnění podmínek, které vyplývají z vyjádření vlastníka/správce technické
infrastruktury GasNet s.r.o., zastoupená GasNet Služby, s.r.o. ze dne 05.08.2021 zn. 5002427383
V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení:
STL PE plynovody včetně přípojek
Pro realizaci stanovujeme tyto podmínky:
- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 a TPG
702 01, TPG 702 04
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3 – poskytnutý zákres je pouze
ORIENTAČNÍ
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
zpracována PD přeložek plynárenských zařízení
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ
- Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN,
el. kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m
od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní
smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavy ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovaných režimů o stanovisko
k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně
i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich
poloze a vlastnictví.
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Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným
pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody.
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné
pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce,
sesuvy půdy, vibrace, apod.).
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný
přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení PZ.
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na
https:úúwww.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pzú, lze využít OR kód, který je uveden v tomto stanovisku.
Při podání žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoiska a
sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽNÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT
VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA, VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ
STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O
VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04-tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení
plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických a motorových nářadí.
5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita
bezvýkopová technologie.
6) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční
po celou dobu trvání stavební činnosti.
8) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
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9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon
1239,
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/,
lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů
předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní
zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
12) PZ budou po kontrole řádně odsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 10, TPG
702 04.
13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a
budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
V případě dotčení pozemku v majetku GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ činnost,
Smluvní vztahy-pozemky a budovy plynárenských zařízení.
C. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících ze sdělení ČEZ Distribuce, a.s. dne 10.9.2021
zn. 0101597931:
V majetku ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN (střet), nadzemní síť NN (střet),
podzemní síť VN (střet), nadzemní síť VN (střet), stanice (střet).
Energetické zařízení (mimo nadzemní síť NN) je chráněno ochranným pásmem podle ů 46 zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), v znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras
energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být
uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury
zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo
zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních
prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na infoezdistrubuce.cz o tzv. vytyčení trasy
podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O
vytyčení lez požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30
dní před koncem jeho platnosti.
Dojde- li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ
Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku
800 850 860.
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Pokud 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). Jetliže 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.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení,
které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
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 sp olečnosti
ČEZ Distribuce, a.s.. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost CĚZ 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 moou být
využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH
VEDENÍ
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. 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) 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 o celkové hmotnosti nad 6t.
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) Zákona č.
458/2000 Sb.
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., o
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.
6.Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
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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 nadzemních vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., 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:
U napětí nad 1kV a do 25 kV včetně
Pro vodiče bez izolace 7,0m (resp. 10,0m u zařízení postaveného do 31.12.1994),
Pro vodiče s izolací základní 2,0m
Pro závěsná kabelová vedení 1,0m
U napětí nad 35kV do 110kV včetně: 12,0m (resp. 15,0m u zařízení postaveného do 31.12.1994).
Nadzemní vedení nízkého napětí (dom1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenost danou ČSN EN 50110-1 d.2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a odst. 9 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, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3,0m
e) vysazovat chmelnici 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
odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.
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
2,0m (dle ČSN EN 50110-1).
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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 zemní 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 bod 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. 50/78/ Sb., vypnutí a zajištění zařízení,
zaizolování živých částí…), 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 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je
možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena
nejméně 1,5 m od ody nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou
používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny
postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení
souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
PODMÍNKY
PRO
PROVÁDĚNÍ
ČINNOSTÍ
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 napětím větším než 52 kV v budovách 50
metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
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 elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 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 třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11
zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon.
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:
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1. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemního vedení vysokého a nízkého napětí
nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech
podzemního vedení).
2. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozváděčům
vysokého nebo nízkého napětí.
3. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
4. 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.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO
BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.
V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné
zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých
činností v ochranném pásmu i místo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.
V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné
vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005
Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Středočeských vodáren, a.s. ze dne
12.8.2021 zn. P21710024802:
Provoz vodovod – středisko Kralupy nad Vltavou, ul. Ke Koupališti (u areálu ČOV), vedoucí
střediska Bronislav Novotný tl. 312 812 330, 602 244 661, e-mail: bronislav.novotny@svas.cz,
technik střediska Milan Svatoš, tl. 312 812 329, 602 643 308, e-mail: milan.svatos@svas.cz
Provoz kanalizace Mělník, ul. Chloumecká 2917, vedoucí střediska kanalizace Mělník a Kralupy
Radomil Fuxa, tel.: 602 174 593, radomil.fuxa@svas.cz.
Podmínky společností VKM a SVAS
- Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat „Všeobecné podmínky“
platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást
tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci
v místě stavby.
- Upozorňujeme na požadavek souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením min. 1 m mezi
povrchy.
- Stavba musí být koordinována s výstavbou nového vodovodního řadu.
- Toto vyjádření je vydáváno i za společnost Středočeské vodárny, a.s., provozovatele
vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu v lokalitě.
- Společnost Středočeské vodárny, a.s. se ke kolizi vodohospodářského zařízení s jinými
nevyjadřují. Od 15.2.2021 je vyjádření plně v kompetenci VKM.
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
1) Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s.
(dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuálně předaný v digitální formě,je vždy
pouze orientační. Po upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení 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).
2) Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno,
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3) V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost
1,0m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
Kabel elektro v místě křížení do chráničky sahající min. 1,5m na obě strany od povrchu potrubí.
Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout
s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě.
4) Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. namísto před záhozem, pokud dojde
k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno
zápisem do stavebního deníku.
5) Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – pro DN do 500mm včetně rozsahu
1,5m a pro DN nad 500mm v rozsahu 2,5m – na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí
vodovodu nebo 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. 274/01Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:
- Požadujeme neumisťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů
stavby
a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5m nebo 2,5m podle dimenze potrubí.
- Požadujeme prokazatelně 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 monolitickým
betonem.
- Požadujeme nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti
OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah 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.
6) Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové
výšky.
7) Požadujeme před zahájením prací na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při
úpravě povrchů jiných ploch požadujeme vyzvat pracovníky provozu vodovodu/kanalizace
k vytyčení veškerého našeho vodohospodářského zařízení tzn.i skrytých povrchových prvků.
Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1m
od povrchového prokuje nezbytné provádět zemní práce ručně. Po dokončení skrývky provede
náš pracovník kontrolu funkčnosti vodohospodářského zařízení. 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.
8) Připojení nových přípojek deśť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit
navrtávkou. Realizaci navrtáváky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u
příslušného provozu objednat.
9) Izolace horkovodu v místě křížení požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými,
sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).
10) Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 2/4/01 Sb. o vodovodech
a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí).
V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.
9. Stavebník zajistí splnění podmínek vyplývající z vyjádření ke stavbě Archeologického ústavu AV
ČR, Praha, v.v.i. ze dne 11.8.2021, č.j.: ARUP-5812/2021:
1. Písemně oznámení (on-line formulářem (http://www.archeologickamapa.cz/oznameni), nebo
poštou)konkrétní termín zahájení zemních prací nejméně 30 dní před termínem, aby bylo možné
tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu.
2. Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a výkopových prací.
Tento výzkum podle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto smyslu je třeba
před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu o záchranném archeologickém výzkumu
mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně objednávka provedení záchranného
archeologického výzkumu).
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3. Zaslání situačního plánku stavby, pokud se tak již nestalo (situace širších vztahu v měřítku 1:5000
nebo 1:10 000 s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi).
4. Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu prací našemu ústavu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV,
které zastupuje
AZ Elektrostav, a.s., Bobnická č.p. 2020/8, 288 02 Nymburk 2
Odůvodnění:
Dne 29.9.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad dne 19.10.2021
oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle
ustanovení § 87 odst.1 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu
poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a
stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků a dotčených orgánů.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Předložená dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla vypracovaná oprávněnou osobou.
Oznámení o zahájení bylo doručované účastníkům územního řízení jednotlivě a dále bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou.
Stanoviska sdělili:
- CETIN a.s., č.j.: 750114/21 ze dne 12.8.2021
- Středočeské vodárny, a.s., Provoz Kladno, spis. zn: P217100024802 ze dne 12.8.2021
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002427393 ze dne 5.8.2021
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková org., zn. 3414/21/KSUS/MHT/BEN
ze dne17.5.2021
- ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0101597931 ze dne 10.9.2021
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700438298 ze dne 10.9.2021
- ČEZ Telco Pro Services, a.s., zn. 0201299455 ze dne 10.9.2021
- Krajské ředitelskvíolicie ČR, Dopravní inspektorát, územní odbor Mělník, č.j.: KRPS-107-13/Čj2021-010606 ze dne 19.2.2021
- Město Veltrusy, silniční správní úřad, č.j.: MUV-0505/2021/NFo, spis. zn.: MUV-S-0004/2021/NFo
ze dne 05.02.2021
- Městský úřad Veltrusy, silniční správní úřad, č.j.: MUV-2601/2021/NFo, spis. zn.: MUV-S0042/2021/NFo ze dne 30.06.2021
- Město Veltrusy, č.j.: MUV-2439/2021/NFo, spis. zn.: MUV-S-0042/2021/NFo
- Vodafone Czech Republic a.s., zn. 210809-0834323195 ze dne 9.8.2021
- T-Mobile Czech Republic a.s., spis. zn. E40013/21 ze dne 9.8.2021
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., spis. zn. FM/540/2021 ze dne 9.8.2021
- MERO ČR a.s., čj 2021/5226 ze dne 9.8.2021
- ČD Telematika a.s., č.j. 1202115457 ze dne 6.8.2021
- ČEPRO, a.s., č.j. 11189/21 ze dne 6.8.2021
- NET4GAS, s.r.o., spis. zn. 9069/21/OVP/N
- TUrk Telekom International CZ s.r.o. zast. spol. CNL INVEST, spis. zn. TUTE01811/21 ze dne
10.9.2021
- České Radiokomunikace, a.s. č.j. UPTS/OS/284893/2021 ze dne 10.9.2021
- ČEPS, a.s., spis. zn. 202107053 ze dne 9.8.2021
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Okruh účastníků územního řízení stanovil stavební úřad v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona.
Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je jím žadatel - ČEZ Distribuce, a. s., které zastupuje AZ
Elektrostav, a.s., dále podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr stavby uskutečněn – město Veltrusy.
Dalšími účastníky jsou účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterými jsou osoby,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
ČEZ Distribuce, a.s., Obec Všestudy, Jaromír Pavliš, Jiří Hánl, Iva Hánlová, Martina Vlachopoulos,
Tomáš Dušek, Jana Dušková, Lucie Kovalaková, Jaromír Volf, Marie Volfová, Michaela Carbolová,
Ondřej Sůva, Petr Holý, Jana Holá, Robin Student, Petr Beránek, Jaroslav Franc, Lucie Horáková, Marek
Haško.
Stavební úřad takto stanovený okruh účastníků řízení doplnil o dotčené správce technické infrastruktury,
dotčené správní úřady a ostatní:
CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s., Provoz Kladno, Městský úřad Kralupy nad
Vltavou, odbor životního prostředí, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor
Mělník, Dopravní inspektorát, ČEZ Distribuce, a. s., Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-

Veřejnost neuplatnila připomínky

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje Praha, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Josef Košťál
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Příloha:
Účastníci obdrží výkres C.1 – celková situace stavby v M 1 : 500
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV, které zastupuje
AZ Elektrostav, a.s., IDDS: yttczpb
sídlo: Bobnická č.p. 2020/8, 288 02 Nymburk 2
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y
sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy
Jaromír Pavliš, Komenského č.p. 154, 277 46 Veltrusy
Jiří Hánl, Všestudy č.p. 49, 277 46 Veltrusy
Ing.arch. Iva Hánlová, Všestudy č.p. 49, 277 46 Veltrusy
Martina Vlachopoulos, Okružní č.p. 837, 250 85 Bášť
Tomáš Dušek, Všestudy č.p. 64, 277 46 Veltrusy
Jana Dušková, Všestudy č.p. 64, 277 46 Veltrusy
Lucie Kovalaková, Lánovská č.p. 480, 543 01 Vrchlabí 1
Prof. Ing. Jaromír Volf, Dr.Sc., Černého č.p. 428/4, Praha 8-Střížkov, 182 00 Praha 82
Marie Volfová, Černého č.p. 428/4, Praha 8-Střížkov, 182 00 Praha 82
Michaela Carbolová, Kadečkové č.p. 869/1, Letňany, 199 00 Praha 99
Ing. Ondřej Sůva, Nad Akcízem č.p. 1033/3, Praha-Ďáblice, 182 00 Praha 82
Petr Holý, Klíčany č.p. 56, 250 69 Vodochody
Jana Holá, K váze č.p. 56, Klíčany, 250 69 Vodochody
Robin Student, Družstevní č.p. 521, 277 46 Veltrusy
Petr Beránek, Všestudy č.p. 62, Všestudy, 277 44 Veltrusy
Jaroslav Franc, IDDS: sghmfiu
trvalý pobyt: Hlavní č.p. 73, Veliká Ves
Lucie Horáková, V Malém háji č.p. 358, 250 70 Odolená Voda
Marek Haško, Všestudy č.p. 61, Všestudy, 277 46 Veltrusy
dotčené správní úřady
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet Služby,, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Středočeské vodárny, a.s., Provoz Kladno, IDDS: qztgg8d
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, IDDS: 8zzbfvq
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
sídlo: Bezručova č.p. 2796, 276 01 Mělník 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
ostatní
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská č.p. 4, Malá Strana, 118 01 Praha 1
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Dále se doručí:
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25, odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Veltrusy, odbor výstavby a
územního plánování) a obce Všestudy, která je žadatelem. Na oznámení se vyznačí den vyvěšení a
současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obec Všestudy zašle potvrzení o
vyvěšení po uvedenou dobu.
PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST
POVAŽUJE ZA DORUČENOU.

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

--------------------------Vyvěšeno dne

-----------------------------Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

