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ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
zastoupena na základě plné moci
ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro
doručování: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov

Územní rozhodnutí
Veřejná vyhláška
Dne 12.8.2021 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250,
Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr. Edvarda
Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Stříbrnice, směr Křenovice, obnova vNN, kNN“, č. stavby: IE-12-8007566 na pozemcích p.č. 1023,
p.č. 929, p.č. 101, p.č. 38/1, p.č. 38/2, p.č. 45/3, p.č. 29/1, p.č. 1015, p.č. 102/2, p.č. 28, p.č. 118,
p.č. 1036, p.č. 1035, p.č. 309, p.č. 51, p.č. 50, p.č. 866, p.č. 54/3, p.č. 39/1, p.č. 36, p.č. 18, p.č. 12,
p.č. 9, p.č. 7, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 114, p.č. 111, p.č. 107 a p.č. 24 v katastrálním území Stříbrnice
nad Hanou.
MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d),
posoudil žádost podle § 84 až § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle
§ 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby:
„Stříbrnice, směr Křenovice, obnova vNN, kNN“, č. stavby: IE-12-8007566 na pozemcích p.č. 1023,
p.č. 929, p.č. 101, p.č. 38/1, p.č. 38/2, p.č. 45/3, p.č. 29/1, p.č. 1015, p.č. 102/2, p.č. 28, p.č. 118,
p.č. 1036, p.č. 1035, p.č. 309, p.č. 51, p.č. 50, p.č. 866, p.č. 54/3, p.č. 39/1, p.č. 36, p.č. 18, p.č. 12,
p.č. 9, p.č. 7, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 114, p.č. 111, p.č. 107 a p.č. 24 v katastrálním území Stříbrnice
nad Hanou.
Popis stavby:
Projekt řeší nové podzemní kabelové vedení nízkého napětí do 1 kV. Nové kabelové vedení bude
vyvedeno z rozvaděče ze stávající trafostanice PR_3261 třemi kabely typu AYKY-J 3x240+120 v PD
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označeny WD01a, WD01b, WD02 a jedním kabelem typu AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD03.
Kabely WD01a, WD01b povedou souběžně směr rozpojovací skříň SR602+P R2 umístěné na
par.č. 28, kde bude ukončen na „V" svorkách pozici č. 5 a 6, kabel AYKY-J 3x240+120 v PD
označen WD02 povede přímo do rozpojovací skříně SR722+P R3 umístěné na par.č. 38/1, kde
bude ukončen na „V" svorkách pozici č. 2 a kabel typu AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD03
povede smyčkovitě přes přípojkové skříně SS100 jednotlivých odběratelů a ukončí se v rozpojovací
skříni SR722+P R2 umístěné na par.č. 38/1, kde bude ukončen na „V" svorkách pozice č. 1.
Z rozpojovací skříně SR722+P R2 umístěné na par.č. 38/1 budou vyvedeny dva kabely typu AYKY-J
3x240+120 v PD označeny WD04 a WD06, kdy kabel AYKY-J 3x240+120 v PD označen WD04
povede smyčkovitě přes přípojkové skříně jednotlivých odběratelů do rozpojovací skříně SR602+P
R3 umístěné na par.č. 28, kde bude ukončen na „V” svorkách pozici č. 4 a kabel AYKY-J 3x240+120
v PD označeny WD06 povede přímo do rozpojovací skříně SR601+P R 13 umístěné na par.č. 929,
kde bude ukončen na „V" svorkách pozici č. 3. Dále z rozpojovací skříně SR722+P R2 umístěné na
par.č. 38/1 budou vyvedeny dva kabely typu AYKY-J 3x120+70 v PD označeny WD07 a WD05, kdy
kabel AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD07 povede smyčkovitě přes přípojkovou skříň SS100+P
jednotlivých odběratelů a bude ukončen v rozpojovací skříni SR601+P R13 umístěné na par.č. 929,
kde se ukončí na „V” svorkách pozici č. 2. Druhý kabel AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD05
povede z rozpojovací skříně SR722+P R2 pozice č. 6 umístěné na par.č. 38/1 přes přípojkové skříně
4xSS100, 1xSS200 jednotlivých odběratelů a bude se vracet zpět do rozpojovací skříně SR722+P
R2 umístěné na par.č. 38/1, kde se ukončí na „V” svorkách pozici č. 7. V rozpojovací skříni SR601+P
R 13 na par.č. 929 se přepojí stávající kabely stávajících odběratelů. Z rozpojovací skříně SR602+P
R3 umístěné na par.č. 28 se vyvedou kabely 1x typu AYKY-J 3x240+120 v PD označen WD08
a 1x typu AYKY-J 3x120+70 v PD označen WD09 a povedou jednotlivě po levé a pravé straně ulice
přes přípojkové skříně SS100 a SS200 jednotlivých odběratelů a ukončí se v rozpojovací skříni
SD722+P R10 na „V” svorkách pozici č. 7 a 6 umístěné na parcele č. 102/2. Přípojkové skříně a
rozpojovací skříně v pilíři jsou určeny pro instalaci samostatně volně stojící skříně, jejichž základový
díl se usazuje do výkopu, jehož velikost je dána rozměrem podstavce. Přípojkové skříně a
rozpojovací skříně určeny pro zabudování do zdi domu se umisťují do předem připraveného a
vyčištěného výklenku 0,6 m nad rovinou terénu. Liniová stavba podzemních kabelových rozvodů je
navržena dle platných norem ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005, PNE 33 0000-1 6.vydánÍ,
PNE 33 0000-2 5.vydánÍ, PNE 34 1050 2.vydání a souvisejících norem a nepodléhá stanovení
odstupových vzdáleností a vymezení nebezpečných požárních prostorů. Podzemní kabelové vedení
NN svým umístěním a použitým materiálem neohrožují žádné objekty. Situováním stavby nejsou
dotčeny objekty s nebezpečím výbuchu, ani objekty určeny pro skladování sena či slámy. Podzemní
kabelové vedení nízkého napětí bude uložené dle ČSN 73 6005. Mezera při souběhu mezi vnějším
povrchem kabelů, ochranné konstrukce, potrubí atd. slouží jako protipožární přepážka. Vykopaná
zemina bude ukládána podél výkopů kabelových rýh na pozemcích staveniště a bude použita
k opětovnému záhozu a úpravě terénu. Nadbytečná zemina bude uložena v trase výkopů a po
slehnutí bude urovnána. Povrchy dotčeného prostranství budou uvedeny do původního stavu dle
skladby povrchů. Celková délka trasy podzemního kabelového vedení NN AYKY-J bude 1981,6 m.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1023, p.č. 929, p.č. 101, p.č. 38/1, p.č. 38/2, p.č. 45/3,
p.č. 29/1, p.č. 1015, p.č. 102/2, p.č. 28, p.č. 118, p.č. 1036, p.č. 1035, p.č. 309, p.č. 51, p.č. 50,
p.č. 866, p.č. 54/3, p.č. 39/1, p.č. 36, p.č. 18, p.č. 12, p.č. 9, p.č. 7, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 114,
p.č. 111, p.č. 107 a p.č. 24 v katastrálním území Stříbrnice nad Hanou tak, jak je zakresleno
v situačním výkresu v měřítku 1:500.
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2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří
ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí,
pracoviště: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov.
3. Stavebník je povinen 30 dnů před zahájením zemních prací písemně ohlásit zahájení těchto
prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno tak, jak je uvedeno ve vyjádření
zn. ARUB/1629/2021 M ze dne 12.3.2021.
4. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s podmínkami uvedenými v
koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí ze dne 8.6.2021 pod č.j.: MMPr/077934/2021/STAV/ZP/KoK jako příslušného
orgánu:
a) o ochraně přírody a krajiny: V místě stavebního záměru se vyskytují dřeviny. V rámci
stavby ale nemá podle PD dojít ke kácení dřevin, pro jejichž kácení je nezbytné povolení
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 resp. 6 zákona č. 114/1992 Sb. v
souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin
rostoucích mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Projekt stavby musí obsahovat zákres a
popis všech dotčených a ohrožených dřevin. Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí
být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby
nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelze-li ze závažných důvodů
dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být proveden zásadně ručně tak, aby stávající
dřeviny chráněné cit. ust. zákona byly vzdáleny alespoň 2,5 m.
b) o odpadech: Závazné stanovisko a vyjádření správního orgánu v oblasti odpadového
hospodářství se podle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nevydává.
Správní orgán v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje, že s veškerými odpady
má být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, doporučuje
doklady o množství a způsobu nakládání s odpady ze stavební činnosti předložit k
závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci stavby). Pro stavební a demoliční odpady, které
původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení
určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (§ 15
odst. 2, písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).
c) o ochraně ovzduší: Uplatňujeme požadavek na „Opatření k omezení prašnosti - mezi
možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např.
maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích,
případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před
výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu”.
d) o státní památkové péči: Zájmy státní památkové péče nejsou stavbou dotčeny.
Z archeologického hlediska k výše uvedenému záměru sdělujeme, že navrhované práce
budou probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je již od doby přípravy
stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Čechyňská 363/19, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích
oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd
ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci,
odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Záměr lze oznámit i elektronicky na webové
adrese http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html.
e) vodoprávní úřad: Záměr má být realizován na pozemku, na němž se nachází koryto
vodního toku, a proto jeho realizace podléhá udělení vodoprávního souhlasu podle § 17
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odst. 1 písm. a) vodního zákona. K žádosti o vydání souhlasu budou přiloženy všechny
náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
f)

o ochraně zemědělského půdního fondu: K navrženému záměru nemáme připomínek.
Vyjádření orgánu ochrany ZPF podle ust. § 7 odst. 4 zákona není třeba, má-li se stavba
trasy nadzemních a podzemních vedení uskutečnit na plochách vymezených pro tento
účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem.

g) státní správy lesů: Zájem ochrany pozemků určených pozemků určených k plnění funkcí
lesa, vyplývající z platného znění lesního zákona v působnosti zdejšího orgánu státní
správy lesů není tímto záměrem přímo dotčen.
h) silniční správní úřad: Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto
správního orgánu nejsou záměrem dotčeny.
i)

silniční správní úřad dle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., pouze § 24 a § 25 zákona o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Na základě ustanovení § 25
odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, požádá zhotovitel (investor) Magistrát města Přerova, Odbor
evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako příslušný silniční
správní úřad, o vydání povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které musí
splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

j)

územního plánování podle § 6 odst. 1 a v souladu s ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů: Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle
ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů se nevydává, neboť
se jedná o stavební záměr nezasahující do nezastavěného území, uvedený v ust. § 96b
odst. 1 písm. c) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů (ust. § 103 odst. 1
písm. e) tohoto zákona).

5. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se Závazným stanoviskem
Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního
hospodářství a zemědělství ze dne 22.6.2021 pod č.j.: MMPr/117780/2021/PeZ. Vodoprávní
úřad vydává podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona v souladu s ustanovením
§ 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu souhlas se stavbou na pozemku, na němž se nachází
koryto vodního toku a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících. Vodoprávní úřad podle
ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:
a) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod
ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, zejména
ropnými látkami.
b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných
látek.
c) V místě stavby na břehu ani v blízkosti toku nebude volně skladován stavební materiál,
závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
d) Přebytečný materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy
dotčené stavbou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu.
e) Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do
koryta toku.
f)

Správce bezejmenného vodního toku IDVT 10199774 – Povodí Moravy, s.p., se
záměrem souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
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➢ Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu DVT (6 m od břehové hrany VT)
musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku
(min. 25 t).
➢ Křížení kabelové trasy NN se zatrubněnou částí vodního toku musí být v souladu
s platnou ČSN 75 2130. Požadované krytí je 1,2 m mezi vrchem chráničky kabelu
NN a niveletou betonové roury toku.
➢ Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů VT, znečištění toku stavebním
odpadem či dalšími látkami nebezpečnými vodám.
➢ Zahájení prací bude písemně oznámeno min. 5 pracovních dnů předem na
Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín.
➢ Zástupce Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín, bude přizván k závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
➢ Správci toku bude předáno zaměření skutečného provedení stavby vč. zaměření
křížení s DVT v tištěné i digitální podobě.
g) Platnost souhlasu je stanovena na 2 roky ode dne vydání.
6. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KUOK 42920/2021 ze dne
19.4.2021: Silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, po předchozím souhlasu vlastníka silnice I/47 a po předchozím
souhlasu Policie České republiky, povoluje zvláštní užívání (§ 25 odst. 6 písm. d) silnice I/47
v obci Stříbrnice, pro příčné umístění kabelového vedení NN (stavba „Stříbrnice, směr
Křenovice, obnova vNN, kNN“) v silničním pozemku silnice I/47, a to za těchto podmínek:
1. Místo zvláštního užívání: v km staničení 19,350 (45 m za křižovatkou I/47 s III/43326).
2. Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti inženýrské sítě – cca 50 let.
3. Kolmé křížení kabelového vedení NN se silnicí I/47 bude provedeno bezvýkopovou
technologií (protlakem), s uložením kabelů NN do chráničky, jejíž minimální hloubka krytí
bude 1,20 m pod niveletou stávající vozovky silnice. Jámy pro provedení protlaku budou
paženy. Jámy budou umístěny mimo silniční pozemek, ve vzdálenosti min. 1,00 m za patou
náspu silnice I/47. Chránička bude vyvedena minimálně 1,00 m za silniční těleso.
4. Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání: ENPRO Energo s.r.o.,
IČ: 28628250, se sídlem Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 724 459 166
(Libor Kunčar, odpovědný projektant).
7. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se stanoviskem Povodí
Moravy, s.p. zn. PM-4731/2021/5203/Kuč ze dne 16.4.2021: Na základě ustanovení § 54
odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává
Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce dotčeného vodního toku následující
stanovisko:
1. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí
Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný,
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a
ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich
dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru
s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu
nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
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2. Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme se záměrem za podmínek:
1. Podmínky z již vydaného stanoviska PM, s.p. ze
č,j.: PM-13875/2020/5203/Maj zůstávají nadále v platnosti.

dne

19.5.2020

pod

2. Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu DVT (6 m od břehové hrany VT) musí
být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů VT, znečištění toku stavebním odpadem
a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani
stavební odpad nebudou volně skladovány ani na břehu, ani v blízkosti toků.
4. Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem na Povodí
Moravy, s.p., provoz Zlín, Ing. Hladný, tel: 607 890 840, mail: hladny@pmo.cz.
5. Zástupce Povodí Moravy, s.p. - provoz Zlín, Ing. Hladný, tel: 607 890 840,
mail: hladny@pmo.cz, bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6. Správci toku bude předáno zaměření skutečného provedení stavby vč. zaměření křížení
s DVT PP Stříbrnického potoka (ve výškovém systému Bpv s navázáním na JTSK) v
tištěné i digitální podobě.
8. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se sdělením ČEZ Distribuce, a.s.
zn.: 0101575768 ze dne 4.8.2021: V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se v uvedeném zájmovém
území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:
síť NN
Podzemní síť

střet

Nadzemní síť

střet

Stanice

střet

síť VN

síť VVN

střet

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a
zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 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 info@cezdistribuce.cz o
tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury. O vytyčení lze 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 nebo zařízení se sítí 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.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení,
trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje
do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou
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komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v
ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v
ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže
uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího 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, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, 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
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ
Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle
platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní
úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být
předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu
bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o
existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické
infrastruktury mohou 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., tj. zákona o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”energetický zákon”), a činí
1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci)
kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46,
odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci 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.
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3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního
tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být
vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,
ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo
mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti
mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou
dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky
musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky 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. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou
podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro
zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou
uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník
včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
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 Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, 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.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u
zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného
pásma i do uvedeného data činí 7 metrů), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná
kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u
zařízení postaveného do 31.12.1994), pro vodiče s izolací základní 5 metrů
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c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46,
odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než
2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny
jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká
s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení,
zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke
konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena
nejméně 1,5 m od osy 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.
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Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic:
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6, Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”energetický
zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového 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 el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46,
odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za
následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého
napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných
pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
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 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 mimo 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.
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9. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se stanoviskem GasNet, s.r.o.,
jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet
Služby, s.r.o.: zn.: 5002345563 ze dne 23.4.2021: V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ
TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
- STL plynovody a přípojky
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu
měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné
nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební
práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v
žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních
přípojek.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
Umístění kabelu NN bude upřesněno dle polohy stávajícího plynárenského zařízení na základě
vytýčení!
Při křížení kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do
betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u
STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj
betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou
a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od
obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu
s ČSN 73 6005.
V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.
- při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární
přepážka, která bude tvořenou z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení
přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě
křížení na betonovou dlaždici
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky
na plynárenské zařízení a přípojek.
Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.)
musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys
potrubí. V případě omezeného prostoru je možné snížení minimální vzdálenosti na 600 mm, kdy
hloubku základu je nutno určit tak, aby stabilita stožáru nebo jiného zařízení zůstala zachována i
při odkrytí sousedního plynárenského zařízení. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo
směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny
investorem stavby. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby
před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení. Objednání vytyčení a kontroly
na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni.
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 provedeni stavby 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 povolovacích režimů o
stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
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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.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto
důvodu jsou chráněna 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 stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:
1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná regionální
oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz. Při
podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska 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 uložení 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, u Hospodářské komory České republiky registrovaných
TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a 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 PZ je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových
nářadí.
5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie
musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo
výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou
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bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být
tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti
jejich poškození.
7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, 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 PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných
vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.)
na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast
(formulář a kontakt naleznete na https://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
uvedené 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 PZ
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
12. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno
zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory
České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.
13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky PZ.
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 společnosti 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 SmIuvní vztahy - pozemky a budovy
plynárenských zařízení.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými
předpisy plné zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k
jiným částem stavby.
10. V souladu s vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0700420665 ze dne 4.8.2021: v zájmovém
území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
11. V souladu s vyjádřením Telco Pro Services, a.s. zn.: 0201281735 ze dne 4.8.2021: v zájmovém
území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
12. V souladu s vyjádřením Českých radiokomunikací, a.s. č.j.: UPTS/OS/270022/2021 ze dne
16.3.2021 při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke styku s žádným podzemním
vedením/zařízením v naší správě.
13. V souladu s vyjádřením T-Mobile Czech Republic, a.s. zn.: E15669/21 ze dne 25.3.2021 při
realizaci výše uvedené stavby nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti
T-Mobile Czech Republic, a.s.
spojovatelka: 581 277 411, fax: 581 277 403

www.kojetin.cz

Strana 13 (celkem 24)

14. V souladu s vyjádřením Vodafone Czech Republic, a.s. zn.: 210325-0748274611 ze dne
25.3.2021: Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce se nenachází žádné
podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.
15. V souladu s vyjádřením cyrilek.net z.s. ze dne 25.2.2021: v uvedeném zájmovém území se
nenachází PVSEK v našem vlastnictví.
16. V souladu s vyjádřením PREdistribuce, a.s. zn.: 0121001540 ze dne 23.3.2021: Ve Vámi
vymezeném zájmovém území nedochází ke střetu s evidovaným zařízením distribuční soustavy
ani s jeho ochranným pásmem.
17. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s vyjádřením CETIN, a.s.
č.j.: 604506/21 ze dne 8.4.2021: V prostoru stavby dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací (dále jen „SEK”) společnosti CETIN, a.s.
(l) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
CETIN, a.s.;
(Il) Společnost CETIN, a.s. za podmínky splnění bodu (Ill) 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;
(Ill) 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
• Požadujeme dodržet příslušnou normu pro křížení obou sítí. Křížení kabelů tel.
sítě a NN musí být provedeno v chráničce s tím, že kabel NN bude uložen pod
vedením CETINu. Do společné trasy k tel. síti, nesmí být umístěny žádné zemnící
prvky. Musí být dodržena souběžná vzdálenost obou sítí nejméně 0,5 m.
V případě menší souběhové vzdálenosti je nutné vždy umístit kabely NN do
příslušné plastové chráničky, případně provést ještě další mechanické oddělení
obou sítí betonovým překladem, vloženým mezi obě sítě. V místě, kde budou
usazovány sloupy NN požadujeme tyto sloupy usadit tak, aby byly min. 0,7 m od
naší trasy SEK.
(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 CETIN, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN, 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.
18. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu s vyjádřením Vodovodů a
kanalizací Přerov, a.s. zn. č. 2021/655/PVP/775/PZ-S5 ze dne 12.4.2021: V rámci stavby dojde k
dotčení ochranného pásma vodovodu PVC DN 150, PVC DN 100 a PVC DN 80 pro veřejnou
potřebu vč. vodovodních přípojek a technologických kabelů NN pro ATS Stříbrnice s nově
navrženými kabely NN. S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme při splnění níže uvedených
podmínek, které požadujeme uvést ve výrokové části povolení.
1. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s trasami vodovodu pro veřejnou potřebu a
s přípojkami a technolog. kabely NN dodrží investor oborovou normu ČSN 73 6005 a při
kříženích úhel nejméně 30°. Současně uvádíme, že před realizací stavby musí být
provedeno vytyčení sítí dle bodu 3. a umístění rozvaděčů a trasa kabelů bude přizpůsobena
poloze trasy našich zařízení. Skříně rozvaděčů požadujeme založit v dostatečné vzdálenosti
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a takovým způsobem, aby v případě havárie nebo výměny potrubí vodovodu nedošlo
k ohrožení stability navržených rozvaděčů.
2. Upozorňujeme, že přesnou polohu domovních přípojek je nutno upřesnit na místě stavby
s jednotlivými uživateli.
3. Poloha našich zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně
vyznačena. Vytyčení polohy vodovodních a kanalizačních zařízení zajistí na základě
písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný provoz vodovodů –
mistr pan Výstřela (mob. 602 582 341), technol. kabely NN – Dispečink VaK Přerov, a.s.
(e-mail: dispecink@vakpr.cz) doručené nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí
protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k činnosti v
ochranném pásmu vodárenského a kanalizačního zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 § 23
zákona 274/2001 Sb.
4. Naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho
poškozeni. Požadujeme, aby byla investorovi a následné dodavateli stavebních prací
uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího zařízeni ve správě VaK Přerov, a.s.,
vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojek.
5. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od vodovodních zařízení a jejich příslušenství a
přípojek a technolog. kabelů NN provede pouze ručně.
6. Vedení části staveb prováděné protlačováním nebo vrtáním v ochranném pásmu
vodovodních zařízeni mohou být realizovány pouze pod dohledem společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s. V místě dotčení našeho zařízení bude provedena kopaná sonda,
která prokáže bezchybný průběh prováděné stavby. Pokud bude takovéto křížení provedeno
bez vyzvání k dohledu, je stavebník povinen doložit bezchybný způsob provedení v místě
křížení kopanou sondou nebo kamerovým monitoringem a prokázat, že nedošlo k poškození
našeho zařízení. V místě umístění montážních šachet (startovací, koncová šachta) zajisti
investor statické zabezpečení vodovodního potrubí včetně přípojek.
7. V ochranném pásmu vodovodu nebude bez souhlasu správce vodovodu pro veřejnou
potřebu zřizovat investor dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce
nadzemních vedení, výkopky zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k vodovodu a k
jejímu příslušenství.
8. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu vodovodního zařízení vyzve investor nebo
smluvní dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., k ověření dodržení
podmínek činnosti v ochranném pásmu.
9. Po dokončení všech stavebních prací vyzve investor společnost Vodovody a kanalizace
Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné
funkce vodovodních zařízení dotčených stavbou. O této přejímce bude pořízen písemný
zápis, jehož součástí bude geodetické zaměření navrhovaných zařízeni v místě dotčení
ochranného pásma zařízení v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému
Bvp (Balt po vyrovnání) a v grafickém formátu DGN.
10. Poškození vodovodního zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo
stavebník neprodleně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Při poškození
vodovodního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně
nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
11. V případě, že budou dotčeny kabely NN v našem majetku, které zajišťují přívod el. energie k
technologickým částem ATS, požadujeme jejich dotčení konzultovat se zástupci naší
společnosti. V případě odstávky požadujeme zajistit náhradní napájení el. energií našich
technologických celků ATS.
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19. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se Stanoviskem Ředitelství silnic a
dálnic ČR, p.o., zn. 970/2021-52200/ŘSD/Ba ze dne 18.3.2021:
1. Silnice I/47 se v dotčeném místě nachází na pozemcích parc. č. 1035, 1036 v k.ú. Stříbrnice
nad Hanou, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařeni pro naši
organizaci. S realizaci výše uvedené stavby na uvedených pozemcích souhlasíme za
předpokladu, že budou splněny podmínky tohoto stanoviska.
2. Křížení kabelového vedení NN se silnicí I/47 v km silničního staničení 19,350 bude
provedeno protlakem s uložením kabelů do chráničky, hloubka kryti chráničky musí být
min. 1,20 m pod niveletou stávající vozovky, jámy pro provedení protlaku musí být paženy a
umístěny ve vzdálenosti min. 1 m za svahem silničního tělesa. Chránička bude vyvedena
přes silniční pozemky. Nižší krytí nebude z naší strany akceptováno. Požadovali bychom
nové provedení křížení. V případě nižšího krytí chráničky než 1,20 m provede investor
kabelů NN v rámci rekonstrukce silnice připadnou přeložku sítě na své náklady.
3. Při stavbě dojde také k podélnému umístění kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 1035 v k.ú. Stříbrnice nad Hanou. Kabely budou umístěny za zaoblenou patou
náspu silničního tělesa silnice I/47, v souběhu s vozovkou silnice v km 19,310-19,350
provozního staničení této silnice. Kabely NN musí být na uvedeném pozemku uloženy do
chráničky, s hloubkou kryti chráničky min. 1 m pod niveletou stávajícího terénu. Po
dokončení stavebních prací musí být pozemek uveden do původního stavu. V případě
nižšího krytí chráničky než 1 m neponese ŘSD ČR žádnou odpovědnost za poškození
kabelů NN při běžné údržbě silnice a v rámci rekonstrukce silnice provede investor NN
připadnou přeložku sítě na své náklady. Uvedenou stavbou nesmí být narušeny odtokové
poměry státní silnice I/47.
4. O povolení ke zvláštnímu užívání silnice I/47, z důvodu umístěni kabelů NN do silničního
pozemku, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad, tj. Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc.
5. Dva týdny před zahájením vlastních stavebních prací je nutné mezi investorem, zhotovitelem
a naší organizací sepsat dohodu o provedení prací na silničním pozemku z důvodu
provedení protlaku a výkopu, kde budou uvedeny další technické podmínky pro realizaci. Na
základě žádosti zhotovitele (popř. investora), který předloží tuto uzavřenou dohodu, vydá
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství povoleni k
provedení vlastních stavebních prací na silničním pozemku silnice I/47 (dle § 25 odst. 6
písm. c) 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Ihned po vydání povolení k
provedení stavebních prací na silničním pozemku bude mezí zhotovitelem (investorem) a
naší organizací uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I/47. Nájemné v tomto případě
bude stanoveno dle platné „Směrnice GŘ č. 10/2017 - Zásahy cizích investorů do staveb
dálnic a silnic l. třidy, příprava a realizace staveb pozemních komunikací cizími stavebníky
nebo investory a jejich přejímání - Výkon správy majetku na dálnicích a silnicích l. třídy“.
6. Na základě uzavřené „Rámcové smlouvy” ze dne 17.9.2015 mezi ŘSD ČR a ČEZ Distribuce,
a.s., předloží investor stavby, do 15 dnů po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užíváni
pro umístění sítě příslušným silničním správním úřadem, ŘSD ČR v elektronické podobě s
možností editace příslušný návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti,
ve kterém budou doplněny konkrétní údaje.
7. Po dokončení stavby předá investor ŘSD ČR Správě Olomouc geodetické zaměření trasy
kabelů NN s vyznačením hloubky krytí v pozemku silnice I/47 včetně fotodokumentace
montážních jam a podélného výkopu (s uložením chráničky včetně kabelů). Zhotovitel akce
se v předávacím protokolu zavážet, že bude po dobu od předání, tj. od naší kontroly
provedeného protlaku, případně od předání geodetického zaměření trasy kabelů, po dobu
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60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých poklesem
záhozu montážních jam a výkopů nebo případným poklesem nebo zvednutím vozovky a
uhrazovat případné následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na silnici I/47.
8. Při stavebních pracích nesmí dojít k nepovolenému zásahu do tělesa silnice I/47, nesmí dojít
k poškození odvodňovacího zařízení dotčené silnice ani silničního vybavení.
9. Pokud si stavební práce vyžádají omezeni silničního provozu (i jen částečné) na silnici I/47,
musí být přechodné dopravní značení s naší organizaci projednáno.
10. Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku silnice I/47.
11. Jakékoliv znečištění silníce I/47 způsobené touto stavbou musí být ihned investorem
odstraněno.
20. Umístění stavby a realizaci stavby je nutné provést v souladu se Stanoviskem Správy silnic
Olomouckého kraje, p.o., zn. SSOK-JH 8045/2021 ze dne 16.4.2021:
Dle PD se jedná o novou trasu podzemní kabelové sítě NN, která se bude týkat SSOK krajské
komunikace III/43326 a pozemku Olomouckého kraje p.č. 309 v k.ú. Stříbrnice nad Hanou.
SSOK – organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (na
základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne
1.3.2002) souhlasí s umístěním zemních kabelů NN do pozemku i silnice Olomouckého kraje dle
potvrzené situace PD. Investor i zhotovitel stavby dodrží tyto podmínky:
1. Kromě řádného povolení musí mít investor i Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání poz.
komunikací, které vydá na základě žádosti investora MMPR - Odbor evid. správních služeb,
oddělení dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka 16, Přerov 2. Jedná se o:
a) povolení k uložení nových sítí do silničního tělesa (nejpozději před vydáním ÚR či
územního souhlasu) § 25 odst. 6 písm. d zák. č.13/97 Sb.
b) povolení k provádění stavebních prací, a to před zahájením prací, kdy již investor zná
dobu realizace § 25 odst. 6c 3 zák. č. 13/97 Sb. Bez tohoto rozhodnutí nelze protlaky
realizovat.
2. Uložení inženýrských sítí do tělesa krajských komunikací musí být vždy smluvně ošetřeno,
a to smlouvou dle platné směrnice SSOK. Smlouva bude zaslána na adresu projektanta. Bez
uzavřené smlouvy nelze práce v tělese komunikace v dotčeném pozemku OK realizovat.
3. Technické podmínky pro realizaci uložení inž. sítí do sil. tělesa a souhlas se zvláštním
užíváním pozemní komunikace:
-

V žádném místě nedojde k zásahu do živičné části silnice III/43326, která je po
kompletní rekonstrukci v celém průtahu obce Stříbrnice.

-

Křížení: Umístění kabelů NN v silnici III/43329 bude 4x v km 0,006, 0,083, 0,170, 0,353
sil. staničení. Křížení silnice bude provedeno zásadně protlaky. Chráničky budou
vyvedeny mimo silniční těleso min. 1 m za obrubu či okraj silnice a budou uloženy v min.
hloubce 1,2 m (mezi vrchem chráničky povrchem vozovky). Zápichové jámy budou
provedeny zásadně mimo silniční těleso min. 1 m od zpevněného okraje vozovky. Před
záhozem zápichových jam požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí nad
protlakem (p. Kolářová 733 696 801).

-

Hloubka krytí a umístění chrániček v silničním tělese budou zhotovitelem nafoceny a
zaslány elektronicky na e-mail: kolarova@ssok.cz.

-

Nižší krytí nebude ze strany SSOK akceptováno. Požadovali bychom nové provedení
křížení.

-

Podél komunikace v zeleném pásu bude kabel umístěn dle kót potvrzené situace.
Vzhledem k tomu, že silnice je po kompletní rekonstrukci, požaduje SSOK ruční výkopy
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(nikoliv technikou) v místech, kde je kabel blíže jak 2 m od obrubníku silnice. Ve dvou
místech, kde je uložení kabelů do 1 m od obruby bude hloubka uložení kabelů max. do
60 cm. Úsek, který se denně vykope, bude v ten den zasypán a řádně zahutněn.
-

Nesouhlasíme s provedením jakýchkoliv sond (s výkopy) v živičné části krajské
komunikace (sondy pro odkrytí případných IS).

-

Den zahájení prací nám bude oznámen na e-mail: kolarova@ssok.cz.

-

Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního tělesa, živičného krytu,
příslušenství (dopr. značek apod.) či sil. odvodňovacího zařízení. V opačném případě
provede investor znovuobnovení na vlastní náklady.

-

Jestliže je v daném úseku plánovaných start. jam protlaků nebo výkopů stávající svislé
dopravní značení, musí být toto zachováno (či po skončení stavby na náklady investora
obnoveno). V případě přemístění DZ musí být takováto změna umístění odsouhlasena
Policií ČR Dl Přerov a provedena stavebníkem na jeho náklady dle TP 65.

-

Stavební materiál a zemina z výkopů nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice.
Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být
neprodleně odstraněno.

-

Investor akce se v předávacím protokolu zaváže, že bude od předání, tj. od naší
kontroly každého provedeného protlaku (na výzvu investora/zhotovitele) po dobu
60 měsíců průběžné a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých
případným poklesem záhozu zápich. jam a uhrazovat případné následné škody, které
by vznikly v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.

-

Pokud si stavební práce vyžádají omezení silnič. provozu (i jen částečné), musí být
dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR Dl Přerov a povoleno MMPr-Odborem evid.
správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka 16,
Přerov 2.

-

Po skončení stavby bude úsek silnice vyčištěn (v případě znečištění) a požadujeme být
přizváni (investorem či zhotovitelem) ke kontrole silničního tělesa. Na SSOK bude
doloženo skutečné zaměření trasy kabelu v pozemcích Ol. kraje na podkladu
katastrální mapy s uvedením hloubek krytí na každé straně komunikace, na základě
kterého bude sepsán předávací protokol.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly zastoupena na
základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské
Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže
v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Odůvodnění:
Dne 12.8.2021 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická č.p. 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly zastoupena na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o.,
IČ: 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr.
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Edvarda Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené
stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.
Stavební úřad opatřením ze dne 2.9.2021 oznámil zahájení řízení v souladu s ustanovením § 87
odst.1 a § 89 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil
je na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Jelikož mu byly dobře známy
poměry staveniště a žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení stavebního záměru, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky
řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení. V souladu s ust. § 36
odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu stanovené
v oznámení o zahájení řízení, dána lhůta do 11.10.2021 k seznámení, nahlížení a možnosti vyjádřit
se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli nahlížet do
podkladů rozhodnutí na MěÚ Kojetín, odboru výstavby, životního prostředí a dopravy (především
pondělí, středa 8:30-11:30 a 12:30-17:00 hod., po dohodě i v ostatních dnech).
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
podle § 85 odst.1 stavebního zákona
a) žadatel
•

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly zastoupena na
základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské
Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr. Edvarda Beneše č.p. 1913/20,
750 02 Přerov

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
•

Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín

podle § 85 odst.2 stavebního zákona
a) 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká č.p. 912/55,
796 56 Prostějov
Česká republika – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4
Telco Pro Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená
společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2
PREdistribuce, a.s., Svornosti č. p. 3199/19a, Smíchov, 150 00 Praha 5
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, 750 02 Přerov 2
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
cyrilek.net, z.s., Spáčilova č.p. 3194, 767 01 Kroměříž
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových č.p. 2, 155 00 Praha 5
České radiokomunikace, a.s., Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha
Jaroslav Coufalík, Stříbrnice č.p. 50, 752 01 Kojetín
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Aleš Laboutka, K Ořechovce č.p. 417, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany
Jana Zelenková, Voskovcova č.p. 881/3, 152 00 Praha – Hlubočepy
Josef Kršňák, Stříbrnice č.p. 98, 752 01 Kojetín
Vlasta Kršňáková, Stříbrnice č.p. 20, 752 01 Kojetín
Martina Kroupová, Stříbrnice č.p. 13, 752 01 Kojetín
Jan Steiger, kpt. Nálepky č.p. 981/7, 779 00 Olomouc
Ing. Maryla Coufalíková, Na Podlesí č.p. 181/2, 751 24 Přerov VII – Čekyně
Zdenka Coufalíková, Stříbrnice č.p. 22, 752 01 Kojetín
Mgr. Michaela Prášilová, Křivatcová č.p. 277/6, 155 21 Praha – Zličín
Ing. Jindřich Kořínek, Skaštice č.p. 136, 767 01 Kroměříž
Roman Stratil, Stříbrnice č.p. 23, 752 01 Kojetín
Drahomíra Kolláriková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Pavol Kollárik, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Mgr. Miroslav Matějček, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Anna Matějčková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Ivanka Seidlová, Stříbrnice č.p. 5, 752 01 Kojetín
Petr Seidl, Uhřičice č.p. 61, 752 01 Kojetín
František Zdráhal, Trávník č.p. 1311/26, 750 02 Přerov
Miloslav Hrabal, Stříbrnice č.p. 93, 75201 Kojetín
Milan Bosák, Stříbrnice č.p. 19, 752 01 Kojetín

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
•

vlastníci pozemků: p.č. 57, p.č. 58/2, p.č. 58/3, p.č. 55, p.č. 54/1, p.č. 50, p.č. 49,
p.č. 48, p.č. 39/1, p.č. 41/1, p.č. 43/1, p.č. 31, p.č. 35, p.č. 33, p.č. 36, p.č. 29/10,
p.č. 32, p.č. 30, p.č. 27/1, p.č. 26, p.č. 24, p.č. 22, p.č. 20, p.č. 18, p.č. 16, p.č. 12,
p.č. 9, p.č. 7, p.č. 1, p.č. 134, p.č. 132, p.č. 130, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 123, p.č. 120,
p.č. 118, p.č. 114, p.č. 112, p.č. 111, p.č. 107, p.č. 105, p.č. 103, p.č. 104/1,
p.č. 104/2, p.č. 106, p.č. 109/2, p.č. 59, p.č. 63, p.č. 64, p.č. 928, p.č. 927, p.č. 926,
p.č. 66, p.č. 65, p.č 45/1

•

vlastníci staveb: č.p. 88, č.p. 99, č.p. 87, č.p. 98, č.p. 97, stavba bez č.p. na pozemku
p.č. 48, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 48, č.p. 33, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 37, č.p. 90,
č.p. 19, č.p. 46, č.p. 36, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 89, č.p. 2,
č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 93, č.p. 34, č.p. 10, č.p. 66, stavba
bez č.p. na pozemku p.č. 104/2, č.p. 12, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 63, stavba
bez č.p. na pozemku p.č. 927

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími
vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců
inženýrských sítí a účastníků řízení:
•

•

Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, odboru stavebního
úřadu a životního prostředí pod č.j.: MMPr/077934/2021/STAV/ZP/KoK ze dne
8.6.2021
Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno ze dne 12.3.2021 pod
zn. ARUB/1629/2021 M
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství ze dne 22.6.2021 pod
č.j.: MMPr/117780/2021/PeZ
Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o., zn. 970/2021-52200/ŘSD/Ba ze dne
18.3.2021
Stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., zn. SSOK-JH 8045/2021 ze dne
16.4.2021
Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního
hospodářství pod č.j.: KUOK 42920/2021 ze dne 19.4.2021
Stanovisko Povodí Moravy, s.p. pod zn. PM-4731/2021/5203/Kuč ze dne 16.4.2021
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn.: 0101575768 ze dne 4.8.2021
Stanovisko GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy a technické
infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o.: zn.: 5002345563 ze dne 23.4.2021
Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. pod zn.: 0700420665 ze dne 4.8.2021
Vyjádření Telco Pro Services, a.s. pod zn.: 0201281735 ze dne 4.8.2021
Vyjádření Českých radiokomunikací, a.s. pod č.j.: UPTS/OS/270022/2021 ze dne
16.3.2021
Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. pod zn.: E15669/21 ze dne 25.3.2021
Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. pod zn.: 210325-0748274611 ze dne
25.3.2021
Vyjádření cyrilek.net z.s. ze dne 25.2.2021
Vyjádření CETIN, a.s. pod č.j.: 604506/21 ze dne 8.4.2021
Vyjádření PREdistribuce, a.s. zn.: 0121001540 ze dne 23.3.2021
Vyjádření Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. zn. č. 2021/655/PVP/775/PZ-S5 ze dne
12.4.2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení
a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:
Umísťovaná stavba je v souladu s požadavky:
➢ stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
➢ na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
➢ zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
•

účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu
Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Za
den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost na
úřední desce Městský úřad Kojetín.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy
věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební
povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního
rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že
upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena.

Ing. Bohumil Ptáček
referent odboru výstavby, ŽP a D

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle
položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 6.9.2021.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Kojetín a současně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět MěÚ Kojetín, odbor výstavby, ŽP a D.

23.11.2021

Vyvěšeno dne: ....................................

Sejmuto dne: .......................................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (www.obecstribrnice.cz) dne: 23.11.2021
Sejmuto z elektronické úřední desky (www.obecstribrnice.cz) dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1:
(datová schránka)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín zastoupena na základě plné moci ENPRO
Energo s.r.o., Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa pro doručování: nábř. Dr. Edvarda
Beneše č.p. 1913/20, 750 02 Přerov, DS: fv8sdau
Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín, DS: y7gawhh
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. a):
(datová schránka)
Obec Stříbrnice, Stříbrnice č.p. 91, 752 01 Kojetín, DS: y7gawhh
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha; adresa pro doručování: Správa Olomouc,
Wolkerova č.p. 24a, 779 11 Olomouc, DS: zjq4rhz
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká č.p. 912/55, 796 56 Prostějov, DS: ur4k8nn
Česká republika – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; adresa pro doručování:
Blanická č.p. 383/1, 772 00 Olomouc, DS: z49per3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4, DS: zbsdk9i
Telco Pro Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4, DS: id6pgkc
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o.,
Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
PREdistribuce, a.s., Svornosti č. p. 3199/19a, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: vgsfsr3
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava č.p. 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, DS: jfyvg6t
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, DS: qa7425t
cyrilek.net, z.s., Spáčilova č.p. 3194, 767 01 Kroměříž, DS: dpqkuvi
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4, DS: ygwch5i
Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových č.p. 2, 155 00 Praha 5, DS: 29acihr
České radiokomunikace, a.s., Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha, DS: g74ug4
(doporučeně)
Jaroslav Coufalík, Stříbrnice č.p. 50, 752 01 Kojetín
Ing. Aleš Laboutka, K Ořechovce č.p. 417, 252 44 Psáry – Dolní Jirčany
Jana Zelenková, Voskovcova č.p. 881/3, 152 00 Praha – Hlubočepy
Josef Kršňák, Stříbrnice č.p. 98, 752 01 Kojetín
Vlasta Kršňáková, Stříbrnice č.p. 20, 752 01 Kojetín
Martina Kroupová, Stříbrnice č.p. 13, 752 01 Kojetín
Jan Steiger, kpt. Nálepky č.p. 981/7, 779 00 Olomouc
Ing. Maryla Coufalíková, Na Podlesí č.p. 181/2, 751 24 Přerov VII – Čekyně
Zdenka Coufalíková, Stříbrnice č.p. 22, 752 01 Kojetín
Mgr. Michaela Prášilová, Křivatcová č.p. 277/6, 155 21 Praha – Zličín
Ing. Jindřich Kořínek, Skaštice č.p. 136, 767 01 Kroměříž
Roman Stratil, Stříbrnice č.p. 23, 752 01 Kojetín
Drahomíra Kolláriková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Pavol Kollárik, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Mgr. Miroslav Matějček, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Anna Matějčková, Stříbrnice č.p. 4, 752 01 Kojetín
Ivanka Seidlová, Stříbrnice č.p. 5, 752 01 Kojetín
Petr Seidl, Uhřičice č.p. 61, 752 01 Kojetín
František Zdráhal, Trávník č.p. 1311/26, 750 02 Přerov
Miloslav Hrabal, Stříbrnice č.p. 93, 75201 Kojetín
Milan Bosák, Stříbrnice č.p. 19, 752 01 Kojetín
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 2, písm. b):
(veřejná vyhláška)
vlastníci pozemků: p.č. 57, p.č. 58/2, p.č. 58/3, p.č. 55, p.č. 54/1, p.č. 50, p.č. 49, p.č. 48, p.č. 39/1, p.č. 41/1, p.č. 43/1, p.č.
31, p.č. 35, p.č. 33, p.č. 36, p.č. 29/10, p.č. 32, p.č. 30, p.č. 27/1, p.č. 26, p.č. 24, p.č. 22, p.č. 20, p.č. 18, p.č. 16, p.č. 12,
p.č. 9, p.č. 7, p.č. 1, p.č. 134, p.č. 132, p.č. 130, p.č. 128, p.č. 126, p.č. 123, p.č. 120, p.č. 118, p.č. 114, p.č. 112, p.č. 111,
p.č. 107, p.č. 105, p.č. 103, p.č. 104/1, p.č. 104/2, p.č. 106, p.č. 109/2, p.č. 59, p.č. 63, p.č. 64, p.č. 928, p.č. 927, p.č. 926,
p.č. 66, p.č. 65, p.č 45/1.
vlastníci staveb: č.p. 88, č.p. 99, č.p. 87, č.p. 98, č.p. 97, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 48, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15,
č.p. 48, č.p. 33, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 37, č.p. 90, č.p. 19, č.p. 46, č.p. 36, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 25, č.p. 23, č.p. 24, č.p.
89, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 93, č.p. 34, č.p. 10, č.p. 66, stavba bez č.p. na pozemku
p.č. 104/2, č.p. 12, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 63, stavba bez č.p. na pozemku p.č. 927.
Dotčené orgány:
(datová schránka)
Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova č.p. 40a,
779 11 Olomouc, DS: qiabfmf
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská č.p. 34, 750 11 Přerov, DS: etwb5sh
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů
Morava, Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: hjyaavk
Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, v.v.i., Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno, DS: xnjf5zy
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