Úprava areálu centra volného času v Hrádku

-

-

Studie

dle §80 odst. 3) písm. c) a dále nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení dle §103 odst. 1 písm.
b)
vytvoření prodejního stánku se zastavěnou plochou 23m2. Jedná se o jednopatrový
nepodsklepený nevytápěný objekt neobsahující obytné ani pobytové místnosti a neslouží ke
skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů nacházející se ve vzdálenosti větší než 2m
od hranic pozemků. Nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle §79 odst.
2) písm. o) a nevyžaduje povolení ani ohlášení dle §103 odst. 1) písm. e) bod 1)
přípojky prodejního stánku nevyžadují povolení ani ohlášení dle §103 odst. 1) písm. e) část 10)
skleník – nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle §79 odst. 2) písm. n)
a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení dle §103 odst. 1) písm. e) bod 18)
herní prvky, záhony, výsadby – nejedná se o stavbu ve smyslu §2 odst. 3) a jejich realizace
nevyžaduje územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení nebo jiné
opatření stavebního úřadu.

Ing. Kateřina Černohorská

Ing. Roman Čechák

Přílohy:
- Výpisy z katastru nemovitostí pro pozemky zasažené stavbou
- Sdělení stavebního úřadu Návsí
- Informace o průběhu inženýrských sítí

Skladba PD ve stupni Studie:
01
Průvodní zpráva
02
Situace - stávající stav a demolice
03
Celková situace
04
Vzorové řezy
05
Kovové prvky
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OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ
Stavební úřad
739 92 Návsí čp. 327

Č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Email:
Datum:

Výst. 211/2020/Fo-330
Ing. Simona Foksová
558 340 969, 604 580 065
simona.foksova@navsi.cz
24. 03. 2020

Obdrží:
KAMARO PROJEKT
Ing. Roman Čechák
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

SDĚLENÍ
Obecní úřad Návsí, stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") k Vaší žádosti ze dne 16. 03. 2020 sdělujeme, že pro projekt „Úprava areálu
centra volného času v Hrádku“ na pozemcích p.č. 723, p.č. 724, p.č. 726, p.č. 727, p.č. st. 173/1,
p.č. st. 173/2, k.ú. Hrádek spočívající v:
- předláždění stávající betonové dlažby o velikosti 73 m2 a vytvoření zpevněných ploch na
nádvoří mezi budovami o velikosti 267 m2 - je stavbou dle § 80 odst. 3 písm. c) a § 103 odst. 1)
písm. b) a d) stavebního zákona,
- výstavba stánku o zastavěné ploše 23 m2 - je stavbou dle § 79 odst. 2 písm. o) a ů 103 odst. 1
písm. e) bod 1 stavebního zákona,
- vnitřní rozvod vody a elektřiny ze stávajícího objektu volního času – nejsou přípojkami dle
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona,
- skleník – obnova stávajícího skleníku – je stavbou dle § 79 odst. 2 písm. n) a § 103 odst. 1
písm. e) bod 18. stavebního zákona a
- herní prvky, záhony, výsadba – nejedná se o stavbu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3
stavebního zákona, proto stavební úřad Návsí nebude k výše uvedenému vydávat územní
rozhodnutí, stavební povolení ani jiná opatření stavebního úřadu.

S pozdravem

Ing. Simona Foksová
oprávněná úřední osoba

Digitálnǔ
podepsal Ing.
Simona
Foksová

ŽADATEL
Roman !echák

NAŠE ZNA!KA

VY"IZUJE / LINKA

VY"ÍZENO DNE
14.11.2019

0200991301

Sd lení!o!existenci!komunika"ního!vedení!spole"nosti!Telco!Pro!Services,!a.!s.
Název akce: Úprava!areálu!centra!volného!"asu!v!Hrádku
Ú#el: Informativní
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost #íslo 0200991301 ze dne 14.11.2019, která se týkala sd$lení o
existenci komunika#ního za%ízení na Vámi ur#eném zájmovém území.
Dle v$domí spole#nosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází!komunika"ní!za$ízení!v!majetku!spole"nosti!Telco!Pro!Services,!a.!s.
Zárove& si Vás dovolujeme upozornit, že není vylou#eno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází jiné za%ízení, které není v majetku spole#nosti Telco Pro Services, a. s.
Toto sd$lení je platné do 14.11.2020.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sd$lení o existenci #i neexistenci sítí
p%edstavuje skute#nosti tvo%ící obchodní tajemství spole#nosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také d'v$rnými informacemi spole#nosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených d'vod' si Vás
proto spole#nost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je pot%eba
nakládat dle platných právních p%edpis', v opa#ném p%ípad$ se vystavujete postihu ve smyslu platné právní
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovn$ž upozornit, že požadované informace nesmí být p%edány,
sd$leny, využity, zp%ístupn$ny, #i jiným zp'sobem postoupeny na jakoukoli t%etí osobu bez p%edchozího
prokazatelného souhlasu spole#nosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro ú#el, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
Telco!Pro!Services,!a.!s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PS! 140 00
I!: 29148278
P$ílohy
Situa#ní výkres zájmového území

Telco!Pro!Services,!a.!s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | I!: 29148278, DI!: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejst%íku vedeném
M$stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830

Platí pouze se sd!lením "íslo 0200991301.
Zakreslené polohy za#ízení v p#íloze jsou pouze informativní.

Situa ní!výkres!zájmového!území

SKUPINA!#EZ

Roman !echák

NAŠE ZNA!KA

VY"ÍZENO DNE

0101212277

14.11.2019

Sd lení o existenci energetického za!ízení, sít pro elektronickou komunikaci nebo za!ízení technické
infrastruktury""v"majetku"spole#nosti"$EZ"Distribuce,"a."s.,"pro"akci:
Úprava"areálu"centra"volného"#asu"v"Hrádku
Vážený zákazníku,
Na základ# Vaší žádosti 0101212277 ze dne 14.11.2019 Vám zasíláme sd#lení o existenci energetického
za$ízení, sít# pro elektronickou komunikaci nebo za$ízení technické infrastruktury v majetku spole%nosti
!EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
Dovolujeme si Vás upozornit, že sd lení" nenahrazuje vyjád$ení provozovatele distribu%ní soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební $ízení, k p$ipojení nového odb#ru, zdroje elektrické
energie nebo k navýšení rezervovaného p$íkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s %inností
v ochranném pásmu.
Toto"sd lení"je"platné"do"14.05.2020 a je jedním z podklad& pro zpracování projektové dokumentace, pokud
je taková dokumentace zpracovávána.
V majetku !EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické za$ízení typu:
Podzemní sí'
Nadzemní sí'

sí' NN

sí' VN

st$et

st$et

sí' VVN

Stanice
V majetku !EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje sí' pro elektronickou komunikaci typu:
sí' pro elektronickou komunikaci
Podzemní sí'
Nadzemní sí'
Za$ízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanaliza%ní a plynové p$ípojky pro objekty
!EZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní za$ízení sloužící pro provoz distribu%ní sít#.
V majetku !EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje za$ízení technické infrastruktury:
za$ízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo
podzemní

$EZ"Distribuce,"a."s.

D#%ín, D#%ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS! 405 02 | I!: 24729035, DI!: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejst$íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: !EZ Distribuce, a. s., Plze(, Guldenerova 2577/19, PS! 326 00

Energetické za$ízení )mimo nadzemních sítí NN*, za$ízení sít# pro elektronickou komunikaci a za$ízení
technické infrastruktury je chrán#no ochranným pásmem podle § 46 zákona %. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv#tvích a o zm#n# n#kterých zákon& )energetický
zákon*, ve zn#ní pozd#jších p$edpis&. P$ibližný pr&b#h tras energetických za$ízení, sít# pro elektronickou
komunikaci )v trase kabelového vedení m&že být uloženo n#kolik kabel& energetických i komunika%ních* a
tras za$ízení technické infrastruktury zasíláme v p$íloze tohoto dopisu.
V p$ípad# existence podzemních" energetických za$ízení, sít# pro elektronickou komunikaci nebo za$ízení
technické infrastruktury je povinností stavebníka alespo( 14 dní p$ed zapo%etím zemních prací požádat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vyty#ení" trasy" podzemního"
za!ízení, sít# pro elektronickou komunikaci nebo za$ízení technické infrastruktury. O vyty%ení lze požádat
pouze na základ# vydaného sd#lení o existenci energetického za$ízení, sít# pro elektronickou komunikaci
nebo za$ízení technické infrastruktury, a to )mimo havárií* nejpozd#ji 30 dní p$ed koncem jeho platnosti.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického za$ízení, sít# pro elektronickou
komunikaci nebo za$ízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo za$ízení technické
infrastruktury ve vlastnictví !EZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skute%nost bezodkladn# jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Pokud uvažovaná akce"nebo"#innost"zasáhne"do"ochranného"pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo
sít# pro elektronickou komunikaci, pop$. bude po vyty%ení zjišt#no, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních energetických za$ízení nebo za$ízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemn# požádat
spole%nost !EZ Distribuce, a. s., o souhlas s %inností v ochranném pásmu )formulá$ je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v %ásti Formulá$e / !innosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší
žádosti naleznete v zápatí*. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot$ebu díl%í zm#ny trasy vedení nebo p$emíst#ní
n#kterých prvk& energetického za$ízení nebo sít# pro elektronickou komunikaci v%etn# souvisejícího za$ízení,
je nutné v%as spole%nost !EZ Distribuce, a. s., požádat o p$eložku za$ízení podle § 47 energetického zákona.
Zárove( Vás upozor(ujeme, že v zájmovém území se m&že nacházet taktéž energetické za$ízení, sí' pro
elektronickou komunikaci nebo za$ízení technické infrastruktury, které není v majetku spole%nosti !EZ
Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sd#lení v%etn# jeho p$íloh obsahuje
skute%nosti tvo$ící obchodní tajemství spole%nosti !EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
d&v#rnými informacemi a obchodn# citlivými informacemi spole%nosti !EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
d&vod& si Vás proto spole%nost !EZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
pot$eba nakládat dle platných právních p$edpis&, v opa%ném p$ípad# se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být
p$edány, sd#leny, využity, zp$ístupn#ny, %i jiným zp&sobem postoupeny na jakoukoli t$etí osobu bez
p$edchozího prokazatelného souhlasu spole%nosti !EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
za$ízení, sít# pro elektronickou komunikaci a za$ízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro
ú%el, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
$EZ"Distribuce,"a."s.
D#%ín, D#%ín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PS! 405 02
I!: 24729035

$EZ"Distribuce,"a."s.

P!ílohy
1. Situa%ní výkres zájmového území
2. Podmínky pro provád#ní %inností v ochranných
pásmech energetických za$ízení, sít# pro
elektronickou komunikaci a za$ízení technické
infrastruktury

D#%ín, D#%ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS! 405 02 | I!: 24729035, DI!: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejst$íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: !EZ Distribuce, a. s., Plze(, Guldenerova 2577/19, PS! 326 00

Platí pouze se sd!lením "íslo 0101212277.
Zakreslené polohy za#ízení v p#íloze jsou pouze informativní.

Situa ní!výkres!zájmového!území!(klad!mapových!list")

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prost#ednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajiš$uje spole"nost %EZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sd!lením "íslo 0101212277.
Zakreslené polohy za#ízení v p#íloze jsou pouze informativní.

Situa ní!výkres!-!list!1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prost#ednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajiš$uje spole"nost %EZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sd!lením "íslo 0101212277.
Zakreslené polohy za#ízení v p#íloze jsou pouze informativní.

Situa ní!výkres!-!list!2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prost#ednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajiš$uje spole"nost %EZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁD!NÍ "INNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektriza ní soustavy do 110 kV v etn! a vedení "ídící, m!"ící a zabezpe ovací
techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. . 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odv!tvích a o zm!n! n!kterých zákon# (energetický zákon), ve zn!ní pozd!jších p"edpis# (dále jen
$energetický zákon$), a iní 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci)
kabelové%trasy,%nad%110%kV% iní%3%metry%po%obou%stranách%krajního%kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
a) z"izovat% bez% souhlasu% vlastníka% t!chto% za"ízení% stavby% i% umis&ovat% konstrukce% a% jiná% podobná% za"ízení,% jakož% i%
usklad'ovat%ho"lavé%a%výbušné%látky,
b) provád!t%bez%souhlasu%vlastníka%zemní%práce,
c) provád!t% innosti,%které%by%mohly%ohrozit%spolehlivost%a%bezpe nost%provozu%t!chto%za"ízení%nebo%ohrozit%život,%zdraví%
i%majetek%osob,%
d) provád!t% innosti,%které%by%znemož'ovaly%nebo%podstatn!%znesnad'ovaly%p"ístup%k%t!mto%za"ízením,%
e) vysazovat%trvalé%porosty%a%p"ejížd!t%vedení%t!žkými%mechanizmy.%
Pokud%stavba%nebo%stavební% innost%zasahuje%do%ochranného%pásma%podzemního%vedení,%je%t"eba%požádat%o%písemný%
souhlas%vlastníka%nebo%provozovatele%tohoto%za"ízení%na%základ!%§%46,%odst.%(8)%a%(11)%energetického%zákona.
V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je t#eba dále
dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel% prací% musí% p"ed% zahájením% prací% zajistit% vytý ení% podzemního% za"ízení% a% prokazateln!% 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%provád!ny%ru n!.
3. Zemní% práce% musí% být% provád!ny% v% souladu% s% *SN% 73% 6133% Návrh% a% provád!ní% zemního% t!lesa% pozemních%
komunikací% a% p"i% zemních% pracích% musí% být% dodrženo% Na"ízení% vlády% .% 591/2006% Sb.,% bližších% minimálních%
požadavcích%na%bezpe nost%a%ochranu%zdraví%p"i%práci%na%staveništích.
4. Místa% k"ížení% a% soub!hy% ostatních% za"ízení% se% za"ízeními% energetickými,% komunika ními% sít!mi% pro% elektronickou%
komunikaci%nebo%za"ízeními%technické%infrastruktury%musí%být%vyprojektovány%a%provedeny%zejména%dle%*SN%73%6005,%
*SN%EN%50%341-1,2,%*SN%EN%50341-3-19,%*SN%EN%50423-1,%*SN%2000-5-52%a%PNE%33%3302,%PNE%34%1050.
5. Dodavatel% prací% musí% oznámit% p"íslušnému% provozovateli% distribu ní% soustavy% zahájení% prací% minimáln!% 3% pracovní%
dny%p"edem.
6. P"i% pot"eb!% p"ejížd!ní% trasy% podzemních% vedení% nebo% podzemních% za"ízení% vozidly% nebo% mechanizmy% je% t"eba% po%
dohod!%s%vlastníkem%provést%dodate nou%ochranu%proti%mechanickému%poškození.
7. Je% zakázáno% manipulovat% s% obnaženými% kabely% pod% nap!tím.% Odkryté% kabely% musí% být% za% vypnutého% stavu% "ádn!%
vyv!šeny,% chrán!ny% proti% poškození% a% ozna eny% výstražnou% tabulkou% dle% *SN% ISO% 3864.% Odkryté% za"ízení% sít!% pro%
elektronickou% komunikaci,% i% ochranné% trubky% musí% být% "ádn!% zabezpe eno% p"i% práci% i% proti% poškození% nepovolanou%
osobou.
8. P"ed% záhozem% kabelové% trasy% musí% být% zástupce% vlastníka% kabelu% /% ochranné% trubky% vyzván% ke% kontrole% uložení.%
Pokud% toto% organizace% provád!jící% zemní% práce% neprovede,% vyhrazuje% si% provozovatel% distribu ní% soustavy% právo%
nechat%inkriminované%místo%znovu%odkrýt.
9. P"i%záhozu%musí%být%zemina%pod%kabely%"ádn!%udusána,%kabely%zapískovány%a%provedeno%krytí%proti%mechanickému%
poškození.% Podkopané% kabely% sít!% elektronické% komunikace% budou% podloženy% ve% vzdálenosti% 1,5% m% a% zemina% pod%
podložením% musí% být% "ádn!% up!chována.% Pro% zav!šení% kabelu% nebude% použito% sousedních% kabel#% nebo% potrubí.%
Kabelové%spojky%budou%uloženy%vodorovn!%na%m#stku.%P"i%práci%s%vysazováním%a%podkládáním%kabel#%stavebník%v as%
vyzve%k%p"ítomnosti%pracovníka%pov!"eného%*EZ%Distribuce,%a.%s.
10.Bez%p"edchozího%souhlasu%je%zakázáno%snižovat%nebo%zvyšovat%vrstvu%zeminy%nad%kabelem.
11.Každé%poškození%za"ízení%provozovatele%distribu ní%soustavy%musí%být%okamžit!%nahlášeno%na%Kontaktní%bezplatnou%
linku%*EZ%Distribuce%800%850%860,%která%je%Vám%k%dispozici%24%hodin%denn!,%7%dní%v%týdnu.
12.Ukon ení%stavby%musí%být%neprodlen!%ohlášeno%p"íslušnému%provoznímu%útvaru.
13.Po dokon$ení stavby provozovatel distribu$ní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových
rozvod%, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za#ízení provozovatele
distribu$ní soustavy. P#ípadné opravy nebo rekonstrukce na svém za#ízení nebude provozovatel distribu$ní
soustavy provád&t na výjimku z ochranného pásma nebo na základ& souhlasu s $inností v tomto pásmu.

P"ípadné nedodržení uvedených podmínek bude "ešeno p"íslušným stavebním ú"adem nebo nahlášeno Energetickému
regula nímu ú"adu jako správní delikt ve smyslu p"íslušného ustanovení energetického zákona spo ívající v porušení
zákazu%provád!t% innosti%v%ochranných%pásmech%dle%§%46%uvedeného%zákona.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁD!NÍ "INNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. . 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odv!tvích a o zm!n! n!kterých zákon# (energetický zákon), ve zn!ní pozd!jších
p"edpis# (dále jen $energetický zákon$) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení%ve%vodorovné%vzdálenosti%m!"ené%kolmo%na%vedení,%které% iní%od%krajního%vodi e%vedení%na%ob!%jeho%strany:
a) u%nap!tí%nad%1%kV%a%do%35%kV%v etn!%
- pro%vodi e%bez%izolace%7%metr#%(resp.%10%metr#%u%za"ízení%postaveného%do%31.%12.%1994,%vyjma%lesních%pr#sek#,%kde%
rozsah%ochranného%pásma%i%do%uvedeného%data% iní%7%metr#),%
- pro%vodi e%s%izolací%základní%2%metry,%
- pro%záv!sná%kabelová%vedení%1%metr;%
b) u%nap!tí%nad%35%kV%do%110%kV%v etn!%
- pro%vodi e%bez%izolace%12%metr#%(resp.%15%metr#%u%za"ízení%postaveného%do%31.%12.%1994).%
- pro%vodi e%s%izolací%základní%5%metr#%
c) u%za"ízení%sít!%pro%elektronickou%komunikaci%1%metr%od%krajního%vedení%
Poznámka:%Nadzemní%vedení%nízkého%nap!tí%(do%1%kV)%není%chrán!no%ochranným%pásmem.%P"i% innostech%provád!ných%v
jeho%blízkosti%(práce%v%blízkosti)%je%nutné%dodržet%vzdálenosti%dané%*SN%EN%50110-1%ed.%2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:
1. z"izovat% bez% souhlasu% vlastníka% t!chto% za"ízení% stavby% i% umis&ovat% konstrukce% a% jiná% podobná% za"ízení,% jakož% i%
usklad'ovat%ho"lavé%a%výbušné%látky,
2. provád!t%bez%souhlasu%vlastníka%zemní%práce,
3. provád!t% innosti,%které%by%mohly%ohrozit%spolehlivost%a%bezpe nost%provozu%t!chto%za"ízení%nebo%ohrozit%život,%zdraví%
i%majetek%osob,
4. provád!t% innosti,%které%by%znemož'ovaly%nebo%podstatn!%znesnad'ovaly%p"ístup%k%t!mto%za"ízením,
5. vysazovat%chmelnice%a%nechávat%r#st%porosty%nad%výšku%3%metry.
Pokud%stavba%nebo%stavební% innost%zasahuje%do%ochranného%pásma%nadzemního%vedení,%je%t"eba%požádat%o%písemný
souhlas%vlastníka%nebo%provozovatele%tohoto%za"ízení%na%základ!%§%46,%odst.%(8)%a%(11)%energetického%zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je t#eba dále dodržovat následující podmínky:
1. P"i% pohybu% nebo% pracích% v% blízkosti% elektrického% vedení% se% nesmí% osoby,% p"edm!ty,% prost"edky% nemající% povahu%
je"ábu%p"iblížit%k%živým% ástem%vodi #%vysokého%nap!tí%blíže%než%2%metry%a%u%vodi #%velmi%vysokého%nap!tí%blíže%než%3%
metry%(dle%PNE%330000-6),%pokud%není%v!tší%vzdálenost%stanovena%v%jiném%p"edpisu%(nap".%*SN%ISO%12480-1).
2. Je"áby%a%jim%podobná%za"ízení%musí%být%umíst!ny%tak,%aby%v%kterékoli%poloze%byly%všechny%jejich% ásti%mimo%ochranné%
pásmo%vedení,%a%musí%být%zamezeno%vymršt!ní%lana.
3. Je%zakázáno%stav!t%budovy%nebo%jiné%objekty%v%ochranných%pásmech%nadzemních%vedení%vysokého%nap!tí.
4. Je%zakázáno,%provád!t%veškeré%pozemní%práce,%p"i%kterých%by%byla%narušena%stabilita%podp!rných%bod#%- sloup#%nebo%
stožár#.
5. Je%zakázáno%upev'ovat%antény,%reklamy,%ukazatele%apod.%pod,%p"es%nebo%p"ímo%na%stožáry%elektrického%vedení.
6. Dodavatel%prací%musí%prokazateln!%seznámit%své%pracovníky,%jichž%se%to%týká%s%*SN%EN%50110-1.
7. Pokud% není% možné% dodržet% body% .% 1% až% 4,% je% možné% požádat% p"íslušný% provozní% útvar% provozovatele% distribu ní%
soustavy% o% další% "ešení% (zajišt!ní% odborného% dohledu% pracovníka% s% elektrotechnickou% kvalifikací% dle% Vyhlášky% .%
50/1978% Sb.,% vypnutí% a% zajišt!ní% za"ízení,% zaizolování% živých% ástí% apod.),% pokud% nejsou% tyto% podmínky% již% sou ástí%
jiného%vyjád"ení%ke%konkrétní%stavb!.
8. V%p"ípad!%požadavku%na%vypnutí%za"ízení%po%nezbytnou%dobu%provád!ní%prací%je%nutné%požádat%minimáln!%2%m!síce%
p"ed%požadovaným%termínem.%V%p"ípad!%vedení%nízkého%nap!tí%je%možné%též%požádat%o%zaizolování% ásti%vedení.
9. Stavba% bude% situována% tak,% aby% každá% její% ást% v etn!% do asných% za"ízení% byla% vzdálena% nejmén!% 1,5% m% od% osy%
nadzemního%za"ízení%pro%elektronickou%komunikaci.
10.Do% vzdálenosti% 1,5% m% od% osy% nadzemního% za"ízení% pro% elektronickou% komunikaci% nebudou% používány% mechanismy%
ohrožující%provoz%za"ízení,%skladován%materiál,%zemina,%provád!ny%post"iky%nebo%jiná% innost,%která%by%mohla%ohrozit%
provoz%za"ízení%nebo%jiného%za"ízení%souvisejícího%s%nadzemní%sítí%pro%elektronickou%komunikaci.
P"ípadné nedodržení uvedených podmínek bude "ešeno p"íslušným stavebním ú"adem nebo nahlášeno Energetickému
regula nímu ú"adu jako správní delikt ve smyslu p"íslušného ustanovení energetického zákona, spo ívající v porušení
zákazu%provád!t% innosti%v%ochranných%pásmech%dle%§%46%uvedeného%zákona.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁD!NÍ "INNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné%pásmo%elektrické%stanice%je%stanoveno%v%§%46,%odst.%(6),%Zák.% .%458/2000%Sb.,%tj.%zákona%o%podmínkách
podnikání%a%o%výkonu%státní%správy%v%energetických%odv!tvích%a%o%zm!n!%n!kterých%zákon#%(energetický%zákon),%ve%zn!ní
pozd!jších%p"edpis#%(dále%jen%$energetický%zákon$)%a%je%vymezeno%svislými%rovinami%vedenými%ve%vodorovné%vzdálenosti:
a) u%venkovních%el.%stanic%a%dále%stanic%s%nap!tím%v!tším%než%52%kV%v%budovách%20%metr#%od%oplocení%nebo%od%vn!jšího%
líce%obvodového%zdiva,
b) u%stožárových%elektrických%stanic%a%v!žových%stanic%s%venkovním%p"ívodem%s%p"evodem%nap!tí%z%úrovn!%nad%1%kV%a%
menší%než%52%kV%na%úrove'%nízkého%nap!tí%7%m%od%vn!jší%hrany%p#dorysu%stanice%ve%všech%sm!rech,
c) u% kompaktních% a% zd!ných% el.% stanic% s% p"evodem% nap!tí% z% úrovn!% nad% 1% kV% a% menší% než% 52% kV% na% úrove'% nízkého%
nap!tí%2%metry%od%vn!jšího%plášt!%stanice%ve%všech%sm!rech,
d) u%vestav!ných%el.%stanic%1%metr%od%obestav!ní.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
1. z"izovat% bez% souhlasu% vlastníka% t!chto% za"ízení% stavby% i% umis&ovat% konstrukce% a% jiná% podobná% za"ízení,% jakož% i%
usklad'ovat%ho"lavé%a%výbušné%látky,
2. provád!t%bez%souhlasu%vlastníka%zemní%práce,
3. provád!t% innosti,%které%by%mohly%ohrozit%spolehlivost%a%bezpe nost%provozu%t!chto%za"ízení%nebo%ohrozit%život,%zdraví%
i%majetek%osob,
4. provád!t% innosti,%které%by%znemož'ovaly%nebo%podstatn!%znesnad'ovaly%p"ístup%k%t!mto%za"ízením.
Pokud%stavba%nebo%stavební% innost%zasahuje%do%ochranného%pásma%elektrické%stanice,%je%t"eba%požádat%o%písemný
souhlas%vlastníka%nebo%provozovatele%tohoto%za"ízení%na%základ!%§%46,%odst.%(8)%a%(11)%energetického%zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provád&t $innosti, které by mohly mít za následek
ohrožení bezpe$nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující $i podstatn& znesnad'ující její obsluhu a
údržbu a to zejména:
5. provád!t%výkopové%práce%ohrožující%zaúst!ní%podzemních%vedení%vysokého%a%nízkého%nap!tí%nebo%stabilitu%stavební%
ásti%el.%stanice%(viz%podmínky%pro% innosti%v%ochranných%pásmech%podzemního%vedení),
6. skladovat% i% umis&ovat% p"edm!ty% bránící% p"ístupu% do%elektrické%stanice%nebo%k%rozvad! #m%vysokého%nebo%nízkého%
nap!tí,
7. umis&ovat%antény,%reklamy,%ukazatele%apod.,
8. z"izovat%oplocení,%které%by%znemožnilo%obsluhu%el.%stanice.
P"ípadné nedodržení uvedených podmínek bude "ešeno p"íslušným stavebním ú"adem nebo nahlášeno Energetickému
regula nímu ú"adu jako správní delikt ve smyslu p"íslušného ustanovení energetického zákona spo ívající v porušení
zákazu%provád!t% innosti%v%ochranných%pásmech%dle%§%46%uvedeného%zákona.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁD!NÍ "INNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
NEBO BEZPROST*EDNÍ BLÍZKOSTI ZA*ÍZENÍ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
Ochranné%pásmo%za"ízení%technické%infrastruktury% iní%1%metr%po%obou%stranách%od%potrubí%nebo%kabelu.
V ochranném pásmu za"ízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu *EZ Distribuce, a.s., provád!t innosti,
které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanaliza ní nebo jiné za"ízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost
a bezpe nost provozu. P"i provád!ní veškerých inností v ochranném pásmu i mimo n! nesmí dojít k poškození t!chto
za"ízení.
V projektech v bezprost"ední blízkosti za"ízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti
inženýrských%sítí%dle%*SN%73%6005.

www.cezdistribuce.cz

ŽADATEL
Roman !echák

NAŠE ZNA!KA

VY"IZUJE / LINKA

VY"ÍZENO DNE
14.11.2019

0700131985

Sd lení!o!existenci!komunika"ního!vedení!spole"nosti!#EZ!ICT!Services,!a.!s.
Název akce: Úprava!areálu!centra!volného!"asu!v!Hrádku
Ú#el: Informativní
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost #íslo 0700131985 ze dne 14.11.2019, která se týkala sd$lení o
existenci komunika#ního za%ízení na Vámi ur#eném zájmovém území.
Dle v$domí spole#nosti !EZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází!komunika"ní!za$ízení!v!majetku!spole"nosti!#EZ!ICT!Services,!a.!s.
Zárove& si Vás dovolujeme upozornit, že není vylou#eno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází jiné za%ízení, které není v majetku spole#nosti !EZ ICT Services, a. s.
Toto sd$lení je platné do 14.11.2020.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sd$lení o existenci #i neexistenci sítí
p%edstavuje skute#nosti tvo%ící obchodní tajemství spole#nosti !EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také d'v$rnými informacemi spole#nosti !EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených d'vod' si Vás
proto spole#nost !EZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je pot%eba
nakládat dle platných právních p%edpis', v opa#ném p%ípad$ se vystavujete postihu ve smyslu platné právní
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovn$ž upozornit, že požadované informace nesmí být p%edány,
sd$leny, využity, zp%ístupn$ny, #i jiným zp'sobem postoupeny na jakoukoli t%etí osobu bez p%edchozího
prokazatelného souhlasu spole#nosti !EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro ú#el, pro který byly vyžádány.

#EZ!ICT!Services,!a.!s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PS! 140 53
I!: 26470411
P$ílohy
Situa#ní výkres zájmového území

#EZ!ICT!Services,!a.!s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | I!: 26470411, DI!: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejst%íku
vedeném M$stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309

Platí pouze se sd!lením "íslo 0700131985.
Zakreslené polohy za#ízení v p#íloze jsou pouze informativní.

Situa ní!výkres!zájmového!území

SKUPINA!#EZ

VYJÁD ENÍ!O!EXISTENCI!SÍT"!ELEKTRONICKÝCH!KOMUNIKACÍ
spole#nosti!$eská!telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.
(„Vyjád%ení“)
A!VŠEOBECNÉ!PODMÍNKY!OCHRANY!SÍT"!ELEKTRONICKÝCH!KOMUNIKACÍ
spole#nosti!$eská!telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.
(„Všeobecné!podmínky!ochrany!SEK“)
toto Vyjád!ení a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona ". 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o zm#n# n#kterých souvisejících zákon$, v ú"inném zn#ní („Zákon! o!
elektronických!komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona ". 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním !ádu, v ú"inném zn#ní („Stavební!zákon“), a dle p!íslušných ustanovení zákona ". 89/2012 Sb.,
ob"anský zákoník, v ú"inném zn#ní („Ob#anský!zákoník“)

$íslo!jednací:!811056/19
Název akce („Stavba“)

$íslo!žádosti:!0119!627!568!(„Žádost”)

Úprava areálu centra volného "asu v Hrádku

D$vod vydání Vyjád!ení („D&vod!vyjád%ení“)

Informace o poloze sít#

Žadatel

Ing. Roman %echák

Stavebník

Obec Hrádek, 352, Hrádek, 73997
Okres

Zájmové!území Obec
Kat. území / ". parcely
Platnost!Vyjád%ení

Frýdek-Místek
Hrádek
Hrádek
14.!11.!2021!(„Den!konce!platnosti!Vyjád%ení“)

Žadatel Žádostí ur"il a vyzna"il Zájmové území, jakož i ur"il D$vod Vyjád!ení.
Na základ# ur"ení a vyzna"ení Zájmového území Žadatelem a na základ# ur"ení D$vodu Vyjád!ení
vydává spole"nost %eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. následující Vyjád!ení:

Dojde! ke! st%etu! se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) spole"nosti $eská!
telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.
(I)

Na Žadatelem ur"eném a vyzna"eném Zájmovém území se vyskytuje SEK spole"nosti %eská
telekomunika"ní infrastruktura a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pov#!ená t!etí osoba je povinen !ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou sou"ástí Vyjád!ení; a
(III) pro p!ípad, že bude nezbytné p!eložení SEK, zajistí vždy takové p!eložení SEK její vlastník,
spole"nost %eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal p!ekládku SEK je
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit spole"nosti
%eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dot"eného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického !ešení; a
(IV) pro ú"ely p!eložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjád!ení je Stavebník povinen uzav!ít se
spole"ností %eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci p!ekládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávn#n užít toto Vyjád!ení k podání jakékoliv žádosti o vydání
jakéhokoliv správního rozhodnutí "i jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

%eská telekomunika"ní infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PS% 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejst!íku M#stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, I%: 04084063, DI% CZ04084063
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%íslo jednací: 811056/19

%íslo žádosti: 0119 627 568

Vyjád!ení je platné pouze pro Zájmové území ur"ené a vyzna"ené Žadatelem, jakož i pro D$vod
Vyjád!ení stanovený a ur"ený Žadatelem v Žádosti.

Vyjád!ení pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí "i jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem
zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí "i jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém
bylo Vyjád!ení použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád!ení uvedené, iii) zm#nou rozsahu
Zájmového území "i zm#nou D$vodu Vyjád!ení uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením
Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skute"ností rozhodná pro
pozbytí platnosti Vyjád!ení nastane nejd!íve.
Spole"nost %eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjád!ení poskytla Žadateli pro
Žadatelem ur"ené a vyzna"ené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné spole"nosti %eská
telekomunika"ní infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany spole"nosti %eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. m$že v n#kterých p!ípadech docházet
ke zpracování Vašich osobních údaj$. Ke zpracování Vašich osobních údaj$ dochází vždy v souladu s
platnými právními p!edpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údaj$ spole"ností
%eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochranyosobnich-udaju.
V p!ípad# dotaz$ k Vyjád!ení kontaktujte prosím asisten"ní linku 238 461 111.

P%ílohami!Vyjád%ení!jsou:

-

Všeobecné podmínky ochrany SEK
Informace k vytý!ení SEK ve vlastnictví spole!nosti "eská telekomunika!ní infrastruktura a.s.
Situa!ní výkres (obsahuje Zájmové území ur!ené a vyzna!ené Žadatelem a vý#ezy ú!elové mapy
SEK)

Vyjád!ení vydala spole"nost $eská!telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.!dne: 14. 11. 2019.

&DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI&

%eská telekomunika"ní infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PS% 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejst!íku M#stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, I%: 04084063, DI% CZ04084063
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%íslo jednací: 811056/19

%íslo žádosti: 0119 627 568

VŠEOBECNÉ!PODMÍNKY!OCHRANY!SÍT"!ELEKTRONICKÝCH!KOMUNIKACÍ!spole#nosti!$eská
telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.
3.

1. PLATNOST!VŠEOBECNÝCH!PODMÍNEK

Tyto VPOSEK jsou platné a ú"inné Dnem odeslání Vyjád!ení na i)
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v
Žádosti nebo ii) adresu pro doru"ení prost!ednictvím poštovní
p!epravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

i)

Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sít# elektronických komunikací
(dále jen „VPOSEK“) tvo!í sou"ást Vyjád!ení (jak je tento pojem
definován níže v "lánku 2 VPOSEK).
ii) V p!ípad# rozporu mezi Vyjád!ením a t#mito VPOSEK mají p!ednost
ustanovení Vyjád!ení, pokud není t#mito VPOSEK stanoveno jinak.
4.
2. DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v t#chto VPOSEK a uvozeny
velkým písmenem, mají následující význam, není-li t#mito VPOSEK
a/nebo P!íslušnými požadavky stanoveno výslovn# jinak:
„CETIN“ znamená %eská telekomunika"ní infrastruktura a.s. se sídlem
Olšanská 2681/6, Praha 3 PS% 130 00, I%O: 04084063, zapsaná v
obchodním rejst!íku vedeném M#stským soudem v Praze pod spz. B
20623;
„Den“ je kalendá!ní den;
„Kabelovod“ podzemní za!ízení sestávající se z t#lesa Kabelovodu a
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabel$ a ochranných trubek;
„Ob#anský! zákoník“ znamená zákon ". 89/2012 Sb., ob"anský
zákoník, v ú"inném zn#ní;
„POS“ je zam#stnanec spole"nosti CETIN, pov#!ený ochranou sít#,
Hynek Uher, tel.: 602 450 148, e-mail: hynek.uher@cetin.cz;
„Pracovní!den“ znamená Den, krom# soboty, ned#le, a státních svátk$
a ostatních svátk$ ve smyslu zákona ". 245/2000 Sb., o státních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v ú"inném
zn#ní;
„P%íslušné! požadavky“ znamená jakýkoli a každý p!íslušný právní
p!edpis, v". technických norem, nebo normativní právní akt ve!ejné
správy "i samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo
licenci, v"etn# podmínek, které s ním souvisí;
„P%ekládka“ je stavba spo"ívající ve zm#n# trasy vedení SEK ve
vlastnictví CETIN nebo p!emíst#ní za!ízení SEK ve vlastnictví CETIN;
Stavebník, který P!ekládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit spole"nosti
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dot"eného úseku SEK, a
to na úrovni stávajícího technického !ešení;
„SEK“ je sí' elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo "innosti ve vztahu, k níž bylo vydáno
Vyjád!ení, a je provád#na Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s
P!íslušnými požadavky, povolená p!íslušným správním rozhodnutím
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto ozna"ená ve Vyjád!ení;
„Stavební! zákon“ je zákon ". 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním !ádu, v ú"inném zn#ní;
„Vyjád%ení“ je vyjád!ení o existenci sít# elektronických komunikací
vydané spole"ností CETIN dne 14. 11. 2019 pod ".j 811056/19;
„Zájmové!území“ je území ozna"ené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v
Žádosti;
„Situa#ní! výkres“ je výkres, který je p!ílohou Vyjád!ení a obsahuje
Zájmové území ur"ené a vyzna"ené Žadatelem v Žádosti a vý!ezy
ú"elové mapy SEK;
„Zákon!o!elektronických!komunikacích“ je zákon ". 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o zm#n# n#kterých souvisejících
zákon$, v ú"inném zn#ní;
„Žadatel“ je osoba takto ozna"ená ve Vyjád!ení.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o
vydání Vyjád!ení.

PLATNOST!A!Ú$INNOST!VPOSEK

OBECNÁ! PRÁVA!
ŽADATELE

A!

POVINNOSTI!

STAVEBNÍKA!

A/NEBO!

(i)

Stavebník, Žadatel je výslovn# srozum#n s tím, že SEK je ve!ejn#
prosp#šným za!ízením, byla z!ízena ve ve!ejném zájmu a je chrán#na
P!íslušnými požadavky.
(ii) SEK je chrán#na ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a)
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b)
právními p!edpisy ú"innými p!ed Zákonem o elektronických
komunikacích, není-li P!íslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pov#!ená t!etí osoba, je povinen p!i
provád#ní Stavby nebo jiných prací, p!i odstra*ování havárií a
projektování staveb, !ídit se P!íslušnými požadavky, správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen u"init
veškerá nezbytná opat!ení vyžadovaná P!íslušnými požadavky k
ochran# SEK p!ed poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má
Stavebník rovn#ž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové
území.
(iv) P!i zjišt#ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situa"ním výkresu, který
je p!ílohou Vyjád!ení a skute"ným stavem, je Stavebník a/nebo
Žadatel povinen bez zbyte"ného odkladu, nejpozd#ji Den následující
po zjišt#ní takové skute"nosti, zjišt#ný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pov#!ená t!etí osoba, je povinen každé
poškození "i krádež SEK bezodkladn#, nejpozd#ji Den následující po
zjišt#ní takové skute"nosti, oznámit takovou skute"nost dohledovému
centru spole"nosti CETIN na telefonní "íslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pov#!ená t!etí osoba na
spole"nosti CETIN požadovat, aby se jako ú"astník správního !ízení,
pro jehož ú"ely bylo toto Vyjád!ení vydáno, vzdala práva na odvolání
proti rozhodnutí vydanému ve správním !ízení, je oprávn#n
kontaktovat POS.
5.

POVINNOSTI!STAVEBNÍKA!P I!P ÍPRAV"!STAVBY!

(i)

P!i projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová
dokumentace Stavby (i) zohled*ovala veškeré požadavky na ochranu
SEK vyplývající z P!íslušných požadavk$, zejména ze Zákona o
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii)
umož*ovala, aby i po provedení a umíst#ní Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spole"nost CETIN, jako vlastník SEK
schopna bez jakýkoliv omezení a p!ekážek provozovat SEK, provád#t
údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit n#který, by' i jeden
z požadavk$ dle p!edchozího odstavce (i) a/nebo umíst#ní Stavby by
mohlo zp$sobit, že nebude napln#n n#který, by' i jeden z požadavk$
dle p!edchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník P!ekládku.
(iii) P!i projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras spole"nosti
CETIN a p!ekra"uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v"etn#
do"asných objekt$ za!ízení staveništ# (je!áby, konstrukce, atd.) je
Stavebník povinen písemn# kontaktovat POS za ú"elem získání
konkrétního stanoviska a podmínek k ochran# radiových tras
spole"nosti CETIN a pro ur"ení, zda Stavba vyvolá P!ekládku.
Ochranné pásmo radiových tras v ší!i 50m je zakresleno do situa"ního
výkresu, který je sou"ástí tohoto Vyjád!ení.
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VŠEOBECNÉ!PODMÍNKY!OCHRANY!SÍT"!ELEKTRONICKÝCH!KOMUNIKACÍ!spole#nosti!$eská
telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.
(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve
vlastnictví spole"nosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i)
tohoto "lánku 5, p!i"emž platí, že Stavebník vyvolá P!ekládku v
p!ípadech uvedených pod písm (ii) tohoto "lánku 5.
(v) Stavebník je povinen p!i projektování Stavby, která je stavbou (a)
za!ízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trak"ních vedení, provést výpo"et "i posouzení rušivých vliv$ na SEK,
zpracovat ochranná opat!ení, to vše dle a v souladu s P!íslušnými
požadavky. Stavebník je povinen nejpozd#ji t!icet (30) Dn$ p!ed
podáním žádosti o vydání p!íslušného správního rozhodnutí k
umíst#ní Stavby dle Stavebního zákona p!edat POS výpo"et "i
posouzení rušivých vliv$ na SEK a zpracovaná ochranná opat!ení.
(vi) Je-li Stavba v soub#hu s Kabelovodem, nebo Kabelovod k!íží, je
Stavebník povinen nejpozd#ji ke Dni, ke kterému zapo"ne se
zpracováním projektové dokumentace ke Stavb#, oznámit POS a
projednat s POS (a) veškeré p!ípady, kdy trajektorie podvrt$ a
protlak$ 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 "i pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové
komory.
(vii) Je-li Stavba umíst#na nebo má být umíst#na v blízkosti Kabelovodu,
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo k!íží-li Stavba Kabelovod ve
vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebník povinen p!edložit POS k posouzení zakreslení Stavby v
p!í"ných !ezech, p!i"emž do p!í"ného !ezu je Stavebník rovn#ž
povinen zakreslit profil kabelové komory.
6.
(i)

POVINNOSTI!STAVEBNÍKA!P I!PROVÁD"NÍ!STAVBY!

Stavebník je p!ed zapo"etím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke
Stavb# povinen vytý"it trasu SEK na terénu dle P!íslušných
požadavk$ a dle Stavebního zákona. S vytý"enou trasou SEK je
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by
mohly zemní práce ve vztahu ke Stavb# provád#t. V p!ípad# porušení
této povinnosti bude Stavebník odpov#dný spole"nosti CETIN za
náklady a škody, které porušením této povinnosti spole"nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spole"nosti CETIN uhradit.
(ii) P#t (5) Pracovních dní p!ed zapo"etím jakýchkoliv prací ve vztahu ke
Stavb# je Stavebník povinen oznámit spole"nosti CETIN, že zahájí
práce "i "innosti ve vztahu ke Stavb#. Písemné oznámení dle
p!edchozí v#ty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a
bude obsahovat minimáln# "íslo jednací Vyjád!ení a kontaktní údaje
Stavebníka.
(iii) Stavebník je povinen zabezpe"it a zajistit SEK proti mechanickému
poškození, a to zpravidla do"asným umíst#ním silni"ních betonových
panel$ nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajišt#na a
zabezpe"ena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není
Stavebník oprávn#n p!ejížd#t vozidly nebo stavební mechanizací
kabelovou trasu SEK. P!i p!eprav# vysokých náklad$ nebo p!i
projížd#ní stroji, vozidly "i mechanizací pod nadzemním vedením SEK
je Stavebník povinen prov#!it, zda výška nadzemního vedení SEK je
dostate"ná a umož*uje spolehlivý a bezpe"ný zp$sob p!epravy
nákladu "i pr$jezdu stroj$, vozidel "i mechanizace.
(iv) P!i provád#ní zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke zm#n# hloubky uložení nebo
prostorového uspo!ádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze
zem# do budovy, rozvád#"e, na sloup apod. je Stavebník povinen
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce
v blízkosti sloup$ nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen
provád#t v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

která je dostate"ná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho "inností nedošlo bez souhlasu a
v#domí spole"nosti CETIN (a) ke zm#n# nivelety terénu, a/nebo (b) k
výsadb# trvalých porost$, a/nebo (c) ke zm#n# rozsahu a zm#n#
konstrukce zpevn#ných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležit# zabezpe"it
proti prov#šení, poškození a odcizení.
(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv b#hem provád#ní prací ve vztahu ke Stavb#
jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skute"ností, je
povinen bezodkladn# p!erušit práce a oznámit zjišt#ný rozpor na
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávn#n pokra"ovat
v pracích ve vztahu ke Stavb# do doby, než získá písemný souhlas
POS s pokra"ováním prací.
(vi) Stavebník není bez p!edchozího písemného souhlasu spole"nosti
CETIN oprávn#n manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do"asn#, vstupovat do
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s p!ípadn# odkrytými prvky
SEK "i s jakýmkoliv jiným za!ízením se SEK souvisejícím. Rovn#ž bez
p!edchozího písemného souhlasu spole"nosti CETIN není Stavebník
oprávn#n umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sí' technické
infrastruktury v podélném sm#ru.
(vii) Byla-li v souladu s Vyjád!ením a t#mito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebník povinen t!i (3) Pracovní dny p!ed zakrytím SEK písemn#
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole p!ed zakrytím.
Oznámení Stavebníka dle p!edchozí v#ty musí obsahovat minimáln#
p!edpokládaný Den zakrytí, "íslo jednací Vyjád!ení a kontaktní údaje
Stavebníka. Stavebník není oprávn#n provést zakrytí do doby, než
získá písemný souhlas POS se zakrytím.
7.

ROZHODNÉ!PRÁVO
Vyjád!ení a VPOSEK se !ídí "eským právem, zejména Ob"anským
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním
zákonem. Veškeré spory z Vyjád!ení "i VPOSEK vyplývající budou s
kone"nou platností !ešeny u p!íslušného soudu %eské republiky.

8.

PÍSEMNÝ!STYK
Písemným stykem "i pojmem „písemn#“ se pro ú"ely Vyjád!ení a
VPOSEK rozumí p!edání zpráv jedním z t#chto zp$sob$:
- v listinné podob#;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák.
". 297/2016 Sb., o službách vytvá!ejících d$v#ru pro elektronické
transakce, v ú"inném zn#ní; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na
adresu POS.

9.

ZÁV"RE$NÁ!USTANOVENÍ

(i)

Stavebník, Žadatel nebo jím pov#!ená t!etí osoba je po"ínaje Dnem
p!evzetí Vyjád!ení povinen užít informace a data uvedená ve
Vyjád!ení pouze a výhradn# k ú"elu, pro který mu byla tato
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pov#!ená t!etí osoba není
oprávn#n informace a data rozmnožovat, rozši!ovat, pronajímat,
p$j"ovat "i jinak umožnit jejich užívání t!etí osobou bez p!edchozího
písemného souhlasu spole"nosti CETIN.
Pro p!ípad porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo
jím pov#!ené t!etí osoby, založené Vyjád!ením /nebo t#mito VPOSEK
je Stavebník, Žadatel "i jím pov#!ená t!etí osoba odpov#dný za
veškeré náklady a škody, které spole"nosti CETIN vzniknou
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pov#!ené t!etí
osoby.

(ii)

&DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP&
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Informace!k!vyty#ení!SEK
V!p%ípad'!požadavku!na!vyty#ení!SEK ve!vlastnictví!spole#nosti!CETIN se,!prosím,!obracejte!na!
spole#nosti!uvedené!níže:
$eská!telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.!-!st%edisko!Morava!sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PS% 13000
I%:
04084063
DI%: CZ04084063
kontakt:
tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
Vegacom,!a.s.!-!výhradní!dodavatel!spole#nosti!$eská!telekomunika#ní!infrastruktura!a.s.

se sídlem: Pohrani"ní 52/23, 703 00 Ostrava
I%:
25788680
DI%: CZ25788680
Ing. Lubomír Va!echa, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
kontakt:
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz
ALPROTEL!GROUP,!s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS% 739 51
I%:
25863037
DI%: CZ25863037
kontakt:
Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
GIS-STAVINVEX,!a.s.

se sídlem: Bu"inská 1733, 735 41 Pet!vald
I%:
25163558
DI%: CZ25163558
kontakt:
Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz
Josef!Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS%: 708 00
I%:
75591961
DI%: 6404090748
kontakt:
Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz
KATES,!spol.!s!r.o.

se sídlem: D$lní 889, 735 35 Horní Suchá
I%:
47680954
DI%:
kontakt:
Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz
Milan!Ko#vara

se sídlem: Osvoboditel$ 1200, 742 21 Kop!ivnice
I%:
63341620
DI%:
kontakt:
Milan Ko"vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz
OPTOMONT,!a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
I%:
25355759
DI%: CZ25355759
kontakt:
Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz
Rostislav!Ralidiák

se sídlem: Karviná, %sl.armády 2930/25, PS% 73301
I%:
70244090
DI%: CZ70244090
kontakt:
Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Sitel,!spol.!s!r.o.,!oblast!Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Záb!eh
I%:
44797320
DI%: CZ 44797320
kontakt:
Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz
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