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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"),
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 17.5.2018 podala Obec Vojkovice, IČO 00237299, Vojkovice č.p. 137, 277 44 Vojkovice,
kterou zastupuje Arch. Ivan Malý, Kupeckého č.p. 763/9, 149 00 Praha (dále jen "stavebník"),
a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6
stavební povolení

na stavbu:
"Vojkovice-infrastruktura RD Lesopark 2, výstavba nové místní komunikace"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 208/23, 208/90, 208/105, 208/114, 352/5, 675, 676
v katastrálním území Vojkovice u Kralup nad Vltavou.
Stavba obsahuje:
místní komunikace
chodníky
odvodnění
Popis stavby:
Místní komunikace, vč. chodníků a odvodnění pro zajištění dopravní obslužnosti nových rodinných domů
v lokalitě „Lesopark 2“, sestávající z větve A o celkové délce 281,99 m a větve B o celkové délce 70 m.
Větev A je navržena v kategorii MO2 8/6,5/30 s šířkou vozovky 5,5 m, zeleným pásem o šířce 1 m,
ve kterém se nachází zasakovací rýha a s chodníkem o šířce 1,5 m. Větev B je navržena taktéž v kategorii
MO2 8/6,5/30 s šířkou vozovky 5,5 m, zeleným pásem o šířce 1 m, ve kterém se nachází zasakovací rýha
a s chodníkem o šířce 1,5 m. Zasakovací rýha je navržena v šíři cca 0,75 n a hloubce 1,5 m, vyplněna
kamenivem frakce 32/63 mm obaleného filtračně separační geotextilií.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Pivoňka,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0001683.
Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, vydaného Stavebním úřadem, Městského úřadu
Kralupy nad Vltavou č.j. 01742/12/SÚ.
Případné změny projektové dokumentace nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných
činností ve výstavbě.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnou osobou.
Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření
zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny
za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem.
Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. O převzetí bude proveden zápis
do stavebního deníku.
Nejméně 30 dní před zahájením stavby požádá zhotovitel stavby zdejší silniční správní úřad
o stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby, a to po celou dobu stavby.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA
POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě
do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více
místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem
(vyhl. č.63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu).
Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady,
týkající se prováděné stavby nebo její změny.
Stavba bude koordinována se stavbou inženýrských sítí (přeložky, opravy, apod.).
Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení
staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba
nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání
bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
Stavebník je povinen ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady
na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových
hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví –
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob
na staveništi. V rámci oprav mostních objektů je nutno dodržet zejména Nařízení
Vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému
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obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či
jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které
umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti
bude staveniště řádně osvětleno.
Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknout
při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné,
budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů.
Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Dopravní značení bude stanoveno na základě stanovení místní úpravy provozu v souladu s § 77
zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Při osazování svislého dopravního značení bude postupováno dle Zásad pro dopravní značení
na pozemních komunikacích, technické podmínky 65, II. vydání.
Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 14 dnů předem tyto fáze výstavby pro
kontrolní prohlídky:
 vytýčení stavby
 zahájení stavby
 osazení obrubníků
 pokládka souvrství
 odvodnění, funkčnost příkopů
 převzetí objektu
Stavebník se upozorňuje na respektování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů. Musí být dodrženy požadavky ustanovení § 176 stavebního zákona.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavba bude dokončena do.
Budou splněny podmínky stanoviska Policie ČR, dopravní inspektorát Praha Mělník,
č.j. KRPS-3612-17/ČJ-2018-010606 ze dne 01.02.2018:
 Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb zejména provedení vodících linií
a varovných pásů
 Stavebně technické řešení komunikace bude řešeno dle platných ČSN, pro potřeby vozidel
největších předpokládaných (odvoz komunálního odpadu, hasičských záchranných sborů).
 Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 metru
od okraje pozemní komunikace
 Na chodníku musí zůstat volný průchod pro chodce o min. šíři 1,5 metrů (do průchozího
profilu nebudou umístěny sloupy, lampy VO, apod.)
 Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN
 V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování
pozemní komunikace
 Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu
na pozemních komunikacích
 Při zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní
komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích,
kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník
podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů.
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29. Budou splněny podmínky závazného stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Kralupy
nad Vltavou, č.j. MUKV 10287/2018 OŽP ze dne 17.04.2018:
Umístěním a provedením stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových
poměrů dotčeného území. Při provádění stavebních prací je potřeba zajistit ochranu povrchových
a podzemních vod před možným znečištěním.
Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesního pozemku a stávajících lesních porostů v sousedství
stavby, doprava stavebních materiálů a přístup ke stavbě nebude řešena přes lesní pozemek.
Nebude docházet k vjezdům a parkování stavební mechanizace na lesním pozemku. Lesní pozemek
nebude sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění
provizorních staveb. Stavbou nedojde k omezení přístupu a hospodaření v porostech. Termín
zahájení a skončení stavby žadatel oznámí revírníkovi (Ing. Řezáč, tel.: 725 257 733).
Stavbou nebudou narušeny kulturní památky (kostel sv. Bartoloměje, ÚSKP č. 40318/2-1283, zbytky
synagogy, číslo ÚSKP: 10084/2-4260, sýpka, číslo ÚSKP: 50758/2-4428), ve smyslu ustanovení
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při výskytu drobné
solitérní architektury místního významu (Boží muka, kaplička, kříž, milník) v místě prací, je nutno
zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.
MěÚ upozorňuje, že stavebníci jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči
již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd
České republiky, v.v.i., Letenská 4, 118 00 Praha 1. Stavebníci jsou dále podle ustanovení -¨§ 22
odst. 2 zákona o státní památkové péči povinni umožnit Archeologickému ústavu AV ČR, nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Podle
ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným
nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo
k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález příslušnému stavebnímu
úřadu a Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru realizace investic a správy majetku, jako
příslušnému orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález
nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.
30. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., lesní správa Mělník,
č.j. LČR176/000168/2018 ze dne 18.1.2018:
Stavba bude provedena podle předložené projektové situace pod názvem: Vojkovice –
infrastruktura RD Lesopark 2, část: „Komunikace“, pracované Ing. Václavem Pivoňkou,
Hněvkovského 1372/1, 149 00 Praha 4 z prosince 2017. Stavbou nedojde k dotčení či poškození
lesních pozemků a stávajících lesních porostů v sousedství pánované stavby nebo k omezení
přístupu a hospodaření v porostech. Stavební práce, doprava stavebních materiálů, přístup
ke stavbě ani inženýrské sítě nebudou řešeny přes lesní pozemky. Vjezd a parkování stavební
mechanizace na lesních pozemcích nepovolujeme. Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce
zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb. Termín
zahájení a skončení stavby bude oznámen revírníkovi Ing. Miroslavu Řezáčovi, tel.: 725 257 733.
Revírník provede kontrolu dodržení podmínek souhlasného vyjádření.
31. Stavebník zajistí splnění podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100857377 ze dne 11.01.2018
a zn. 001096557818 ze dne 24.01.2018:
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/200 Sb. (energetický
zákon) v platném znění. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma
nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území
se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních
prací čtrnáct dní předem požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete
na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 840 850 860.
V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
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Nadzemní vedení VN 22 kV, podzemní vedení VN 22 kV, podzemní vedení NN 0,4 kV.
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území
tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být proveden v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6
a PNE 333301, ČSN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení
VVN, dále pak ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005
o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného
krytí podzemních sítí kabelů 1kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit
konstrukci vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení
ČSN 73 6005, ČSN 332000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a dotčení kabelového
vedení v souběhu v komunikaci, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu
s ust. § 47, zákona č. 458/2000 Sb. Případné uložení do chrániček bude provedeno
za součinnosti ČEZ Distribuce, a.s.
3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude
prováděno podle projektové dokumentace stupeň DSP, koordinační situace č. 2, vypracoval
Ing. Václav Pivoňka, datum 12/2017.
4) Ochranné pásmo vedení 22 kV je dle § 46 a § 98 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
vymezeno kolmými rovinami 10 m na každou stranu od krajních vodičů.
5) Ochranná pásma podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV, vč. a vedení řídící,
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1
metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.
6) Při realizaci stavby musí být vedena v co nejvíce kolmém úhlu k venkovním vedením VN,
přičemž musí být zachována výška spodních vodičů vedení od stávajícího terénu minimálně
6 m.
7) Pokud budou kovové části stavby zasahovat do ochranného pásma vedení, dojde k zajištění
dodatečného uzemnění těchto prvků v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a PNE
33 3301.
8) Při provádění zemních prací nesmí dojít k narušení statiky stožárů vedení VN, ani k navýšení
terénu v bezprostřední blízkosti betonových základů stožárů.
9) Musí být dodržena výška vodičů 6 metrů u VN nad komunikací i nad ostatními dotčenými
plochami.
10) V ochranném pásmu venkovního vedení VN nesmí být skladován žádný výkopový ani jiný
materiál a ani jinak zvyšována současná výšková niveleta země. Nesmí dojít k navýšení
terénu v bezprostřední blízkosti betonových základů stožárů vedení VN.
11) Ochranné pásmo vedení VN bude VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou
cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto
pásma.
12) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
13) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení.
14) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
15) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí
při nedodržení bezpečnostních předpisů.
16) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše
uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody,
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které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení
za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
17) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu.
18) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny
na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
19) Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV, vč. a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení,
je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46,
odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení
a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky
od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 50341-3, ČSN EN 50423-1,
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být
za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou
tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení.
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11.Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která
je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12.Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
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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. 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 m u zařízení postaveného do 31.12.1994
- pro vodiče s izolací základní 2 m
- pro závěsná kabelová vedení 1 m
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně,
- pro vodiče bez izolace 12m (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)
- pro vodiče s izolací základní 5m
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 501101 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat 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. Nechávat růst porosty nad výšku 3 metry
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) zák. č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže
než 2 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 vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění
zařízení, zaizolování živých částí), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného
vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
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32. Budou splněny podmínky vyjádření Středočeských vodáren, a.s., zn. P18710001264
ze dne 23.02.2018:
V zájmovém prostoru se nachází veřejné vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu
provozované naší společností, a to vodovod. Polohu vodohospodářského zařízení v digitální podobě
je možné si objednat u útvaru GIS tel: 312 812 182, Ing. Kyncl, Josef.kyncl@svas.cz.
Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz:
- provoz Vodovod – středisko Kralupy nad Vltavou, ul. Ke Koupališti (u areálu ČOV), vedoucí
střediska Bronislav Novotný, tel.: 312 812 329, 602 244 661, fax.: 312 812 338, e-mail:
bronislav.novotny@svas.cz, zástupce vedoucího střediska Milan Svatoš, tel.: 312 812 329,
602 643 308, e-mail: milan.svatos@svas.cz
Vytyčení vodovodu je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní
trasu zařízení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem.
Ke stavbě máme z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení tyto podmínky:
1) Minimálně 30 dní před zahájením stavby je nutné informovat příslušný provoz vodovodu, který
zajistí posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury. Po ukončení stavby, minimálně 10 dní
(30 dní u staveb většího rozsahu) před kolaudací stavby je nutné u provozu vodovodu objednat
stejné posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury, aby byla vyloučena možnost poškození
tohoto zařízení stavbou.
2) Osazení poklopů stávajícího vodohospodářského zařízení do nivelety vozovky, případně při
změně nivelety terénu, musí být provedeno společností SV, a.s. po dodání závazné objednávky
na výše uvedený provoz nebo zhotovitelem se souhlasem daného provozu. Poklopy musí být
jednotné a musí odpovídat Technickým standardům vodohospodářských staveb SV, a.s.
3) Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami,
které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí.
Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici jejich trasy.
Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely,
plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě) se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků
a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu
1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami,
a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuelně předaný v digitální formě,
je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytýčení na místě.
Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností
v lokalitě stavby (kontakty: www.svas.cz, tel. 840 121 121).
2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.
3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme
min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m
na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru
je nutno prokazatelně dohodnout s manažerem útvaru technického vyjadřování a příslušným
provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud
dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude
provedeno zápisem ve stavebním deníku.
5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – pro DN do 500 mm včetně
v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m – na všechny strany od pláště potrubí.
Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena zákonem o vodovodech a kanalizacích
č. 274/2001 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:
5.1 Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy
základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze
potrubí.
5.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnící techniky
s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.
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5.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.)
od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich
stability při opravách potrubí (výkopové práce).
5.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly
armovaným betonem.
5.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu
v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny
do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.
5.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení
nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
6. Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové
výšky.
7. Požadujeme před zahájením prací na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při
úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému
provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným
provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce
ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním
deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné
oznámit příslušnému provozu.
9. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech
a kanalizacích, majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí).
V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.
33. Budou splněny podmínky vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001648846 ze dne 06.02.2018:
V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL PE
plynovod d 63, vč. přípojek. Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
 při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
a TPG 702 01, TPG 702 04
 před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3 – poskytnutý zákres
je pouze orientační
 pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zřízení, bude
zpracována PD přeložek plynárenských zařízení
 v ochranném pásmu plynovodu (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
 během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ
 požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
 dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti
1m
 po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto
je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, atd.) přímo nad
potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst
s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho
odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc
zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikací).
 nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
 Všechny osvětlovací body budou umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném
území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys
plynovodu.
 vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude
minimálně 500 mm
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení:
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1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy)
a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost
a spolehlivost plynárenské zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy,
vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
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.
3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenské zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
nonstop zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení
považujeme za zahájení stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zák. č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení.
V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznímit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné dólie, atd.) na tel.: 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní
oblast (kontakt a formulář viz www.gridservices.cz nebo nonstop zákaznická
linka 840 11 33 55. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou.
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení
a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky
je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenského zařízení
a plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
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13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
34. Budou splněny podmínky vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 508514/18 ze dne 11.01.2018:
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví
a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního
vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které
společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze
toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
6. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly
činnosti provádět.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová
i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
8. při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo, jím pověřená
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
9. při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
10. v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti
s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení
SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem,
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
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11. při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést
až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
13. Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
14. Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
15. Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/V manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
16. Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
17. Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
18. Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo 720 752 243 nebo
v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
Křížení a souběh se SEK:
1.
Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atol ukládat
PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min.
0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2.
Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce
menší než 1m.
3.
Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně
kontaktovat POS.
4.
Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
5.
Stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší
než 0,5 nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení
v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré
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případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od kabelovodu.
Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN, a.s.) provádějte
ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich
kabelů ověřte ručně kopanou sondou.
Kabely a zařízení SEK CETIN, a.s. musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány
a v předepsaném krytí.
Na trasách sdělovacích vedení a zařízení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(CETIN, a.s.), nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště,
navyšovat nebo snižovat terén – niveleta musí zůstat stejná.
Stavebník je povinen vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Martin Bárta,
e-mail: martin.barta@cetin.cz.
35. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání
stavby vč. bezbariérového užívání stavby. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků,
materiálů a konstrukcí, protokoly o hutnících zkouškách budou stavebnímu úřadu předloženy
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Vojkovice, Vojkovice č.p. 137, 277 44 Vojkovice
Ing. Karel Schuster, nar. 4.11.1968, Vojkovice č.p. 17, 277 44 Vojkovice
Odůvodnění:
Dne 17.05.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Při posuzování žádosti podle § 111 odst. 3 stavebního
zákona speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace má nedostatky, a proto stavebníka
prostřednictvím výzvy č.j. MUKV 50031/2018 OD ze dne 16.07.2018 vyzval, aby nedostatky odstranil
a současně rozhodl o přerušení řízení usnesením č.j. MUKV 50161/2018 OD ze dne 16.07.2018.
Žádost byla, na základě výše uvedené výzvy, doplněna dne 13.08.2018. Speciální stavební úřad oznámil
přípisem č.j. MUKV 84446/2018 OD dne 29.10.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům s tím, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky, dotčené orgány závazná stanoviska. Současně speciální stavební úřad určil lhůtu
v souladu s ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
dle kterého se mohli účastníci před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k jeho podkladům, i ke způsobu
jejich zjištění, případné navrhnout jejich doplnění.
Námitky ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny. Stavební zákon nedefinuje sousedství (sousední pozemek
nebo sousední stavbu ale respektuje nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 96/2000 Sb. Sousedním
pozemkem není jen pozemek mající společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavby
realizována, sousedství je třeba chápat šířeji, účinky stavby se neprojevují jen v hranicích stavebního
pozemku. Podle Ústavního soudu (nález ze dne 10.11.2004 sp. Zn. I.ÚS 547/02) základní podmínkou
pro to, aby byla fyzická či právnická osoba považována za účastníka řízení je hmotně právní vztah této
konkrétní osoby k věci, která je předmětem řízení. K tomu, aby právnická či fyzická osoba měla
postavení účastníka řízení, je dostačující i pouhý předpoklad existence jejich práv, právem chráněných
zájmů nebo povinností, o nichž má být ve věci jednáno. Z uvedeného vyplývá, že speciální stavební úřad
nemohl ve stavebním řízení exaktně definovat okruh účastníků řízení, proto bylo pro doručování
písemností užito veřejné vyhlášky.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy a rozhodl za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí
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s tím, že správní úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedl jen ty podmínky, týkající se stavebního
řízení. Podmínky, dotýkající se soukromoprávního ujednání, které řeší ustanovení příslušných právních
předpisů (obč. zákoník), tzn. odpovědnost za vady, náhrada škody, záruční lhůty, povinnost uzavřít určitý
druh smlouvy, povinnost provést platbu, apod., není možno do povolení vtělit, neboť správní úřad
v těchto věcech není oprávněn rozhodovat. Řešení podmínek, týkajících se soukromoprávního ujednání
ve stanoviscích vlastníků/správců inženýrských sítí, státního podniku Lesy ČR (úhrada nákladů, spojených
s dotčenou stavbou) je věcí osoby, která stavbu realizuje a vlastníka inženýrských sítí, správce majetku,
ti se o tomto musejí dohodnout. Ve výrokové části nebyla uvedena ani podmínka ČEZ Distribuce, a.s.
č. 18 vyjádření zn. 001096557818, týkající se dodržení podmínek pro práce v ochranných pásmech
vedení, které jsou přílohou předmětného vyjádření, neboť tyto jsou ve výrokové části uvedeny.
Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou. V průběhu řízení speciální stavební úřad
posoudil shromážděné podklady a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Územní rozhodnutí
o umístění stavby bylo vydáno dne pod č.j. 01742/12/SÚ.
Stanoviska sdělili:
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kralupy nad Vltavou, OŽP, č.j. MUKV 10287/2018 OŽP
ze dne 17.04.2018
- Vyjádření
MěÚ
Veltrusy,
odbor
výstavby
a
územního
plánování,
č.j. MUV-4416/2018/MHo ze dne 29.10.2018
- Rozhodnutí MěÚ Kralupy nad Vltavou, OŽP, č.j. MUKV 38574/2017 OŽP ze dne 29.05.2018
- Rozhodnutí MěÚ Veltrusy, č.j. 01742/12/SÚ ze dne 07.06.2018
- Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Praha venkov - východ, č.j. KRPS-3612-17/ČJ-2018010606 ze dne 01.01.2018
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, č.j. KHSSC 02492/2018
ze dne 22.01.2018
- závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník, č.j. ME-36-2/2018/PD ze dne
21.02.2018
- Stanovisko MO – SEM Praha, spis. zn. 99922/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 31.01.2018
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, PRAHA, v.v.i., č.j. ARUP-554/2018 ze dne 19.01.2018
- Vyjádření Lesy ČR, s.p., č.j. LČR176/000168/2018, spis. zn. 188.5 ze dne 18.01.2018
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001096557818 ze dne 24.01.2018, zn. 0100857377
ze dne 11.01.2018
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., zn. 0200695355 ze dne 11.01.2018
- vyjádření Středočeských vodáren, a.s., zn. P18710001264 ze dne 23.02.2018
- vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 508514/18 ze dne 11.01.2018
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001648846 ze dne 06.02.2018
- vyjádření Obce Vojkovice ze dne 14.05.2018
- souhlas vlastníka pozemku parc. č. 208/105 v k.ú. Vojkovice
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109
stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků a staveb
na kterých je stavba umístěna (pozemky parc. č. 208/23, 208/90, 208/105, 208/114, 352/5, 675, 676
v katastrálním území Vojkovice), vlastníky sousedních staveb anebo sousedních pozemků a staveb
na nich, jejichž vlastnické právo může být stavbou přímo dotčeno. Účastníkem řízení jsou rovněž
vlastníci vedení technické infrastruktury, kteří mohou být stavbou dotčeni.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Středočeské vodárny, a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavebník se upozorňuje na respektování § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění, kdy má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce
s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započetím prací)
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1.
Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací
povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit
ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní
památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je
k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Bc. Martina Pekárková
referent odboru dopravy
oprávněná úřední osoba
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši
5.000,- Kč byl zaplacen dne 13.08.2018.
¨
vyvěšeno dne
podpis a razítko

sejmuto dne
podpis a razítko
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Vojkovice, IDDS: d5tb5p8
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Ing. Karel Schuster, Vojkovice č.p. 17, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
vlastníci sousedních pozemků:
st. p. 237, 263, 229, 271, 242, 116, parc. č. 220/5, 208/83, 208/115, 208/116, 208/117, 208/118,
208/119, 208/120, 208/121, 208/122, 208/123, 208/124, 208/125, 208/126, 208/77, 208/78, 208/79,
208/80, 208/81, 208/82, 352/3, 208/91, 208/113, 208/112, 208/111, 208/110, 208/109, 208/108,
208/107, 208/106, 208/22, 208/104 v katastrálním území Vojkovice u Kralup nad Vltavou
dotčené správní úřady
Město Veltrusy, stavební úřad, IDDS: yn2bwnn
Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor realizace investic a správy majetku, památkový úřad,
Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
ostatní
Arch. Ivan Malý, Kupeckého č.p. 763/9, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
1x spis

