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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 
až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.1.2017 podala 

Obec Nelahozeves, IČO 00237094, Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves, 
kterou zastupuje VHS PROJEKT, s.r.o., IČO 03508684, Zlončice 144, 278 01  Zlončice 

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

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

Přípojky oddílné tlakové kanalizace Nelahozeves   
ulice Vltavská, Zahradní, Příčná, Nová, Nádražní, Zagarolská 

SO 01, SO 03 - DČJ a podružné řady 

na pozemku st. p. 143, 205, 206, 220/1, 241, 242, 243, 257, 272, 276, 277, 278, 279, 294, 295, 296, 297, 
300, 301, 302, 303, 307, 316, 320/5, 338, 341/1, 342, 346, 348, 379, 400, 204/1, parc. č. 197/13, 
197/25, 197/29, 197/30, 197/43, 197/45, 197/118, 197/135, 197/184, 197/187, 197/188, 197/190, 
197/199, 197/214, 197/216, 197/218, 197/221, 197/222, 197/237, 197/249, 357/2, 357/4, 357/6, 
360/2, 360/4, 360/8, 362/1, 363/1, 363/2, 364/1, 365/2, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 365/7, 367/2, 
373, 405, 197/183 v katastrálním území Nelahozeves.  
 
Druh a účel umisťované stavby: 
Domovní čerpací jímky (DČJ) a podružné řady t.j. potrubí od hlavního řadu k DČJ (dále jen "tlakové 
kanalizační přípojky"), které budou napojeny na veřejné kanalizační řady a budou užívány k odvodu 
splaškových vod z nemovitostí; 
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Stavba obsahuje: 
SO 01-  Domovní čerpací jímky a  podružné řady v ulici Vltavská, Zahradní a Příčná.  
 Napojení tlakových kanalizačních přípojek na stávající splaškovou  tlakovou kanalizaci.   
 Počet umisťovaných přípojek 41 ks; 
SO 03 - Domovní čerpací jímky a  podružné řady v ulici Nová, Nádražní, Zagarolská 
 Napojení tlakových kanalizačních přípojek  na stavebně povolenou (zatím nezrealizovanou) 
 splaškovou tlakovou kanalizaci v části ulice Nádražní, Zagarolská a v ulici Nová. 
 Počet umisťovaných přípojek 10 ks; 

Každá DČJ bude vystrojena ponorným objemovým vřetenovým čerpadlem s řezacím zařízením. Napájecí 
a ovládací kabel  bude napojen na řídící automatiku a rozvaděč, který bude umístěn uvnitř nebo vně 
nemovitosti, popř. ve venkovním pilíři. Elektroinstalace bude napojena na domovní rozvody. 
 
Upozornění: 
V souladu s ustanovení § 103 odst. 1. písm. e) bod 10. stavebního zákona není třeba pro stavbu 
kanalizačních přípojek stavební povolení ani ohlášení, proto je možné na základě tohoto územního 
rozhodnutí uvedenou stavbu realizovat. 
Stavby, které podle § 103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, lze po jejich 
realizaci užívat bez oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu (§119 odst. 1 stavebního 
zákona). 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 143, 205, 206, 220/1, 241, 242, 243, 257, 272, 276, 277, 
278, 279, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 307, 316, 320/5, 338, 341/1, 342, 346, 348, 379, 
400, 204/1, parc. č. 197/13, 197/25, 197/29, 197/30, 197/43, 197/45, 197/118, 197/135, 197/184, 
197/187, 197/188, 197/190, 197/199, 197/214, 197/216, 197/218, 197/221, 197/222, 197/237, 
197/249, 357/2, 357/4, 357/6, 360/2, 360/4, 360/8, 362/1, 363/1, 363/2, 364/1, 365/2, 365/3, 
365/4, 365/5, 365/6, 365/7, 367/2, 373, 405, 197/183 v katastrálním území Nelahozeves tak, jak je 
zakresleno v koordinačních situacích SO 01 a SO 03, které jsou součástí ověřené dokumentace 
v tomto územním řízení, kterou zpracovala VHS PROJEKT, s.r.o., se sídlem Zlončice 144, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, odpovědný projektant Ing. Martin Jakoubek, inženýr pro stavby 
vodohospodářské a krajinného inženýrství, městského inženýrství, ČKAIT 0008590.  

Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Budou splněny podmínky Koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kralupy nad Vltavou č.j.: 
MUKV 58553/2016 koordin. stanovisko ze dne 23.12.2016:  

a) odbor životního prostředí 

- Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění ve znění pozdějších předpisů:  

Umístěním a provedením stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových 
poměrů dotčeného území. Při provádění prací požadujeme zabezpečit ochranu podzemní a 
povrchové vody před možným znečištěním.  

- Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákona o odpadech):  
Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů v platném znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady budou dle § 
9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace 
nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté předány dle § 16 odst. (1) písm. 
c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady budou dle §16 odst. (1) 
písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií a 
budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. O těchto 
odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence. 
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- Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a 
doplňků (dále jen zákon):  
Při stavbě a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 
odst. 1 zákona). Pokud jsou dřeviny pracemi ohroženy, je nutno učinit opatření k jejich ochraně. 
Výkopový a stavební materiál ukládat mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k nahrnutí zeminy 
ke kmenům dřevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v prostoru povrchového 
kořenového systému dřevin). Pokud by bylo nutné kácení dřevin, je povinností dodržovat § 8 
zákona a vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění 
pozdějších předpisů. Případné povolení ke kácení vydává místně příslušný obecní úřad formou 
rozhodnutí v samostatném správním řízení a vydává se zpravidla pro období vegetačního klidu, 
tj. od 1.11. do 31.3. 

- Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon): 
Při dotčení pozemků zemědělského půdního fondu v rámci stavby je investor povinen se řídit § 8 
zákona o ochraně ZPF. Zejména odděleně skrývat kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené 
zúroditelné vrstvy půdy a uložit ji mimo dosah stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po 
ukončení stavby je třeba jednotlivé vrstvy ornice vracet a ukládat zpět na místo v opačném 
sledu, jak byly vytěženy a pozemky uvést do původního stavu. 

b) odbor dopravy 
- Nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací pro uložení inženýrských sítí požádá zhotovitel 

stavby, v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zdejší odbor dopravy o povolení zvláštního užívání 
dotčené silnice z důvodu stavebních prací. Žádost bude doložena vyjádřením správce dotčené 
silnice. 

- Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, požádá zhotovitel stavby odbor dopravy 
Městského úřadu Kralupy nad Vltavou o vydání povolení přechodné úpravy provozu na dotčené 
pozemní komunikaci. Součástí žádosti bude návrh užití dopravních značek v grafické podobě 

c) Odbor RI a SM, z hlediska památkové péče 

- 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 0 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. Tuto povinnost může stavebník přenést  smlouvou na stavebního podnikatele (tj. osobu 
oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle 
živnostenského zákona) nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce 
podle stavebního zákona.   

3. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní 
odbor Mělník, Dopravní inspektorát, č.j. KRPS-917-181/ČJ-2016-010606 ze dne 7.12.2016 

- Pro účely stavby bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, kterou 
stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník. PČR DI 
Mělník zároveň vydá předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace. 

- V rámci stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemních 
komunikací. 
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- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 

4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, č.j. MP-SOP2436/16-2/Bn DUCR-
74902/16/Bn ze dne 28.11.2017 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním 
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem. 

2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

5. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Oblastní ředitelství Praha, č.j. S 8012/S-38539/2017-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Rie ze dne 
6.1.2017 

1) Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy. 
2) Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce 

vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční 
dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel. 

3) Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. 
Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být 
narušena plynulost železničního provozu. 

4) Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby 
nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC. 

5) Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemné 14 dní předem OŘ Praha na e-
mailovou adresu orphatech@szdc.cz a orphastphavvch@szdc.cz . V ohlášení bude uvedeno č.j. 
tohoto souhrnného stanoviska. 

6) Musí být dodrženy veškeré platné předpisy, normy a legislativa. 
7) Po dokončení prací požadujeme povrch terénu uvést do původního stavu s kompletním úklidem 

a odvozem veškerého zbytkového materiálu. 
8) Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizované trati se 

stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a 
zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 - 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109. 
Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu 
vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního 
vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 
tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, 
musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před 
poškozením. Upozorňujeme, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby 
eliminovaly mechanické poškození podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré 
zemní práce uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a 
musí respektovat jejich ochranné pásmo. 

9) Investor požádá v přiměřeném předstihu OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a o 
kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené 
stavby je kladné vyjádření OŘ Praha. 
 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v blízkosti trati elektrifikované stejnosměrnou trakční 
soustavou o napětí 3000V s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na povinnosti 
vyplývající z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení 
musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů 
nepodléhajících korozí - doporučujeme konzultací se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty, 
Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: 
Ing. Matouš Jan, tel.: 972 228 747, 602 766 220, e-mail: Jan.matous@tudc.cz nebo Ing. Svoboda 
Michal, tel.: 972 228 749, 724 500 145, e-mail: michal.svoboda@tudc.cz. 

mailto:orphatech@szdc.cz
mailto:orphastphavvch@szdc.cz
mailto:Jan.matous@tudc.cz
mailto:michal.svoboda@tudc.cz
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6. Budou splněny podmínky z vyjádření Středočeských vodáren, a.s., P16710024117 ze dne 
19.12.2016: 
- Před zahájením stavby požadujeme vytýčení sítí výše uvedeným provozem. 
- Požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize 

vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. 
Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby. 

- Upozorňujeme, 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 zákres 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) Pro upřesnění průběhu vodohospodářského zařízení je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je 

třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby 
(kontakty: svas.cz,  tel.840121121). 

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 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 do 
stavebního 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. 274/01 Sb. V tomto 
prostoru platí následující podmínky: 

o 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. 

o Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnící techniky prokazatelně 
dohodnou s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místně. 

o Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku  
založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí 
(výkopové práce). 

o Požadujeme nepokládat betonové panely ani nezpevňovat povrch nad vodními díly monolitickým 
betonem. 

o Požadujeme nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je 
zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a 
nemohla být poškozena při opravách potrubí. 

o 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) Před zahájením prací při 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. 

8) Připojení nových přípojek déšť. vpustí na veřejnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. 
Realizaci navrtávky lze u provozu objednat. K zásahu  do veřejné kanalizace přizvat příslušný provoz 
kanalizace ke kontrole prací. 

9) Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení 
se silovými, sdělovacími kabely a plynovody; podle  ČSN 73 6005 (odst. 4.7.). 

10) Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 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. 
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7. Budou splněny podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném 
pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: Jin/823/16/OP ,  ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.12.2016 
pod č.j.: 001090306592 
Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. 
zařízení. 
Povoleny činnosti: Stavební práce 
   Zemní práce 
   Umístění stavby 
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 
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. 

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 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 í 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., bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny 
zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a 
PNE 33 3302. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 
minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

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 řádné 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 neprodlené 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. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona 
spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona. 
 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ 
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách 
podnikáni 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 

Poznámka: 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 prokazatelné 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. 



Č.j. MUKV 42366/2017 VYST str. 8 

 

 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického 
zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného 
zákona. 

 
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH 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 zdivá, 

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. 

 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického 
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného 
zákona. 

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices s.r.o.  ze dne 07.12.2016 č.j. 5001410120: 
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:  
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.  
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst.3 - poskytnutý zákres je pouze 

orientační. 
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 

zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. 
- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.  
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min 1000mm od obrysu plynárenského zařízení. 
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. 
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- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 
toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menčí vzdlenosti než 500 mm, minimálně 
však 150 mm, plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou 
stranu. 

- 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 je dle ust. § 2925 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno 
jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona 
č.4s8/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 
škody. 

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení: 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 

pásmu plynárenského zařízeni (tzn. i bezvýkopové technologie), 
2) stavební činností 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 odst.6 
zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. 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 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o 
vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši 
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme 
za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude 
sepsán protokol, 

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 - tab.8, zákon 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 
spolehlivostí provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemi na 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 v místě křížení, 

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního 
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 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 příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). 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 
plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno, 

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. 
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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. 
Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho 
vydání. 

 

9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 
14.11.2016 pod č.j.: 756139/16 
Ve vyznačeném území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (dále jen SEK)nebo její ochranné pásmo. 
1) Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou 

rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním 
povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník 
bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně 
neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době 
bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále 
odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí 
platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto 
Vyjádření. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK  

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo 
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK 
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo 
pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, 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 - Roman Křivka, e-mail: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. krivka.roman@cetin.cz (dále jen POS). 

4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost 02 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal 
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení. 

5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené 
a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, 
dostupné informace o SEK. 

7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k 
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data 
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli 
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. 
 

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
na asistenční lince 14 111.  

mailto:krivka.roman@cetin.cz
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Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
I. Obecná ustanovení 

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 učinil 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. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 

činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen 

respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK 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 nejméně 1.5 m od krajního vedení 

vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužíval mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby založené 

"Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. “ je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. 

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. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. požadovat, aby se jako účastník 

správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí 

vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

1. Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle 

předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž 

takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK 

prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 

3. 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. 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

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. 

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v 

přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v 

přerušených pracích. 

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, 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 NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, 

aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a 

odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

7. 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. 

8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněna manipulovat s kryty kabelových komor a 

vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.. 

9. 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. 

10. 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 konstrukcí zpevněných ploch 

(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 
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11. 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 vzdálenost menší než l m od NVSEK. 

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 

ochranné a pomocné prvky SEK. 

13. 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. Stavebník nebo jím pověřená 

třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu 

stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m. 

14. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však 

do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 

a.s.  s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by 

mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech Republic a.s. 

bezpečné odpojení SEK. 

2. Při provádění činností v objektu je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

1. Pokud by činností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, 

realizační, koordinační atp.). 

2. V případě, že pro činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu 

dle zvláštního právního předpisu je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení 

trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude 

zcela patrná míra dotčení SEK. 

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zatížení silových elektrických sítí, elektrických 

trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, 

rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je 

stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet 

nebezpečných a rušivých vlivu (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých 

vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození 

SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou. 

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti 

Telefónica  a překračuje výšku 15m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení 

staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení 

takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání 

podmínek ochrany těchto radiových tras. 

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica  je 

stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního 

orgánu k činnosti stavebník anebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, 

povinen kontaktovat POS. 

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do 

prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za 

použití otevřeného plamene a podobných technologií. 

 

      V. Křížení a souběh se SEK 

1. 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 jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném 

případě je stavebník nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 

infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 

předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu 

od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vniknutí nečistot. 
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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 PVSEK. 

4. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 

5. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury 

kabelovodem povinen zejména: 

- v případech, kdy 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 m 

nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS 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 kratší 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 nejpozději ve fázi projektové přípravy s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 

vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,  

- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m 

od kabelovodu. 

10. Budou splněny podmínky z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-
11698/2016 ze dne  25.11.2015 
1) Zaslání situačního plánku stavby, pokud se tak již nestalo (situace širších vztahů v měřítku 

1:5000 nebo 1:10 000 s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi). 
2) Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a výkopových prací. 

Tento výzkum podle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto smyslu je 
třeba před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu o záchranném archeologickém 
výzkumu mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně objednávka provedení 
záchranného archeologického výzkumu). 

3) Písemné oznámení konkrétního termínu zahájení zemních prací nejméně dva týdny před 
termínem, aby bylo možné tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu. 

4) Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu prací našemu ústavu. 

11. Pro provedení stavby , která spadá do režimu staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm.  e)  bod 10. 
stavebního zákona a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a bude 
realizována na základě tohoto rozhodnutí, se stanoví tyto další podmínky: 

1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a jméno 
zhotovitele stavebního záměru (název a sídlo stavebního podnikatele, IČ).  

2) Stavebník bude v dostatečném předstihu písemně informovat majitele nemovitostí stavbou 
dotčených o začátku stavby (alespoň 10 dní předem). 

3) Před zahájením výkopových prací stavebník nebo zhotovitel stavby zajistí vytýčení všech 
podzemních zařízení, aby nedošlo k jejich poškození  a bude respektovat požadavky jejich 
správců. 

4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci na staveništi.  

5) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na 
provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená 
v příslušných technických normách.  

6) Při realizaci stavby nebo její změny musí být na stavbě veden stavební deník. 
7) Stavebník dokončení stavby oznámí písemně stavebnímu úřadu.  

Užívání stavby kanalizačních přípojek nevyžaduje povolení stavebního úřadu (stavba se 
nekolauduje). 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Nelahozeves, Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 
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Odůvodnění: 

Dne 26.1.2017 podal žadatel, Obec Nelahozeves, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Přípojky 
oddílné tlakové kanalizace Nelahozeves  ulice Vltavská, Zahradní, Příčná, Nová, Nádražní, Zagarolská  -  
SO 01, SO 03 - DČJ a podružné řady“ na pozemku st. p. 143, 205, 206, 220/1, 241, 242, 243, 257, 272, 
276, 277, 278, 279, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 307, 316, 320/5, 338, 341/1, 342, 346, 348, 
379, 400, 204/1, parc. č. 197/13, 197/25, 197/29, 197/30, 197/43, 197/45, 197/118, 197/135, 197/184, 
197/187, 197/188, 197/190, 197/199, 197/214, 197/216, 197/218, 197/221, 197/222, 197/237, 
197/249, 357/2, 357/4, 357/6, 360/2, 360/4, 360/8, 362/1, 363/1, 363/2, 364/1, 365/2, 365/3, 365/4, 
365/5, 365/6, 365/7, 367/2, 373, 405, 197/183 v katastrálním území Nelahozeves.   

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že 
předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný 
podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto opatřením č.j. MUKV 
13231/2017VYST ze dne 20.2.2017 vyzván k doplnění žádosti o další doklady a z tohoto důvodu bylo též 
rozhodnuto o přerušení řízení. Žadatel v dané lhůtě doklady k žádosti doplnil. 

Stavební úřad dne 02.05.2017 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V dané lhůtě nebyly uplatněny 
žádné námitky. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
 

Návrh byl doložen těmito souhlasy, stanovisky a vyjádřeními:  
o Souhlasy vlastníků pozemků, na kterých bude požadovaný záměr (stavba) uskutečněn – Smlouva o 

užívání kanalizační přípojky, právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě 

o MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy, rozhodnutí (povolení uložení sítí) č.j. MUKV 6597/2017 OD ze 
dne 25.01.2017 

o ObÚ Nelahozeves, rozhodnutí (povolení uložení sítí) č.j. 125/2017 ze dne26.1.2017 
o MěÚ Kralupy n.Vlt., koordinované závazné stanovisko č.j. MUKV 58553/2016 koor.stanovisko ze dne 

23.12.2016 
o Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,  

- vyjádření zn.č. 6219/16/KSÚS/MHT/KO ze dne 25.11.2016 a dodatek ze dne 4.1.2017 
- smlouva o náhradě za omezení užívání silnice 

o ČEZ Distribuce,a.s.,  
- vyjádření č.j. 1090261816/753  ze dne  22.11.2016 
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení ev. číslo: 

Jin/823/16/OP   č.j.001090306592 ze dne 8.12.2016 
- sdělení k existenci sítí č.j. 0100630280 ze dne 15.09.2016 

o ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření č.j. 0200499458 ze dne 15.9.2016  
o Středočeské vodárny,a.s., vyjádření č.j.P16710024117 dne 19.12.2016 
o GridServices, s.r.o.,  vyjádření č.j. 5001410120 ze dne 07.12.2016 
o UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření zn.č. -… ze dne 14.11.2016 
o Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.  vyjádření č.j.  756139/16 ze dne 14.11.2016 a sdělení ze 

dne 7.5.2017 k zahájení územního řízení 
o ČEPS, a.s., vyjádření č.j. 0000014158 ze dne 15.11.2016 
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o Policie ČR DI Mělník, č.j. KRPS-917-181/ČJ-2016-010606 ze dne 7.12.2016 
o Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., č.j. ARUP-11698/2016 ze dne 25.11.2016 
o Drážní úřad, závazné stanovisko č.j. č.j. MP-SOP2436/16-2/Bn DUCR-74902/16/Bn ze dne 

28.11.2017 
o Správa železniční dopravní cesty, s.o., stanovisko zn. č.j. S 8012/S-38539/2017-SŽDC-OŘ PHA-OPS-

Rie ze dne 6.1.2017 
o ČD Telematika, vyjádření č.j. 1201614123 ze dne 28.11.2016 
o Povodí Vltavy s.p., vyjádření č.j. 751/2017-242-Ka SP-2016/10464 ze dne 9.1.2017 

Stavební úřad podmínky výše uvedených vyjádření a stanovisek týkající se rozhodnutí o umístění stavby 
zahrnul  do podmínek tohoto rozhodnutí.  

 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být umístěním stavby přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva 
vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.   

Účastníci řízení - další dotčené osoby jsou: 

Jana Šebelová, Ing. Miroslav Vintr, Miloslava Vintrová, Jan Dvořák, Martin Kratochvíl, Milena Blažková, 
Lubomír Pavlíček, Alena Pavlíčková, Božena Bílková, Josef Klatovský, Petr Brož, Mgr. Alena Brožová, 
Michal Žambůrek, Alena Žambůrková, Mgr. Stanislava Rothová, Vladimír Kunšta, Václav Fronc, Václav 
Fronc, Květuše Froncová, Jiří Kotek, Petr Novotný, Zuzana Novotná, Zdeněk Hovorka, Karel Jirků, Danuše 
Jirků, Petr Polánka, Lucie Polánková, Jiřina Čechová, Drahomíra Vališová, Věra Váchová, Alena Laubová, 
Tomáš Dulovec, Dagmar Nygrýnová, Josef Koubek, Filip Šimek, Michaela Šimková, Pavel Janouškovec, 
Ing. Tomáš Behenský, Marie Behenská, Daniela Kazdová, Ondřej Kortiš, Květa Kortišová, Stanislava 
Millerová, Ing. Sylva Veličová, Ladislav Velič, Pavel Šidlichovský, Irena Šidlichovská, Anna Pokorná, 
Jaroslav Fridrich, Petr Holeček, Petra Kmječová, Jana Linková, Miroslav Pavlíček, Markéta Pavlíčková, Eva 
Pešková, Alena Prantlová, Jaroslava Sedlecká, Ján Nemčok, Marie Nemčoková, Jiří Eliáš, Ondřej Silovský, 
Jana Hovorková, Miloš Navrátil, Josef Kovář, Jana Šebestová, Zdeňka Černá, Petr Kobza, Alena Kobzová, 
Miloslava Mastníková, Bedřich Laube, Božena Laubeová, Blanka Suchá, Tomáš Robek, Mgr. Jana 
Robková, Radmila Srpová, Libor Palic, Nela Palicová, Radek Černý, Ing. Jaroslav Černý, Luboš Černý, 
Alena Hrčkuľáková, Miroslava Polášková, Pavel Struneček, Mgr. Lenka Švandová, Lada Srpová, David 
Paluka 

  

Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 
V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona žadatel k žádosti o územní rozhodnutí doložil 
souhlasy vlastníků pozemků na nichž má být záměr uskutečněn.  
 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

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: 
 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
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 



Č.j. MUKV 42366/2017 VYST str. 16 

 

 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.  

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také 
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 
16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 

 

 
Jiří Polák 

vedoucí stavebního úřadu 
v době nepřítomnosti zastoupen 

Ladislavou Sobotovou 
  

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
Patnáctý den po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. 

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

 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen dne 5.5.2017. 
 

Obdrží: 

   Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 

VHS PROJEKT, s.r.o., IDDS: 8rzrijx 
 sídlo: Zlončice č.p. 144, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
  zastoupení pro: Obec Nelahozeves, Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 
 
    Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 
Jana Šebelová, Vltavská č.p. 331, 277 51  Nelahozeves 
Ing. Miroslav Vintr, Vltavská č.p. 211, 277 51  Nelahozeves 
Miloslava Vintrová, Vltavská č.p. 211, 277 51  Nelahozeves 
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Jan Dvořák, Vltavská č.p. 216, 277 51  Nelahozeves 
Martin Kratochvíl, Vltavská č.p. 210, 277 51  Nelahozeves 
Milena Blažková, Vltavská č.p. 213, 277 51  Nelahozeves 
Lubomír Pavlíček, Vltavská č.p. 230, 277 51  Nelahozeves 
Alena Pavlíčková, Vltavská č.p. 230, 277 51  Nelahozeves 
Božena Bílková, Vltavská č.p. 231, 277 51  Nelahozeves 
Josef Klatovský, Vltavská č.p. 228, 277 51  Nelahozeves 
Petr Brož, Vltavská č.p. 215, 277 51  Nelahozeves 
Mgr. Alena Brožová, Vltavská č.p. 215, 277 51  Nelahozeves 
Michal Žambůrek, Vltavská č.p. 209, 277 51  Nelahozeves 
Alena Žambůrková, Vltavská č.p. 209, 277 51  Nelahozeves 
Mgr. Stanislava Rothová, Sportovní č.p. 3204, 276 01  Mělník 1 
Vladimír Kunšta, Vltavská č.p. 186, 277 51  Nelahozeves 
Václav Fronc, IDDS: mfk4eud 
 trvalý pobyt: Severní č.p. 807, 533 04  Sezemice 
Václav Fronc, Vltavská č.p. 181, 277 51  Nelahozeves 
Květuše Froncová, Vltavská č.p. 181, 277 51  Nelahozeves 
Jiří Kotek, Vltavská č.p. 173, 277 51  Nelahozeves 
Petr Novotný, Vltavská č.p. 153, 277 51  Nelahozeves 
Zuzana Novotná, Martinická č.p. 986/1, Praha 9-Kbely, 197 00  Praha 97 
Zdeněk Hovorka, Vltavská č.p. 246, 277 51  Nelahozeves 
Karel Jirků, Vltavská č.p. 196, 277 51  Nelahozeves 
Danuše Jirků, Vltavská č.p. 196, 277 51  Nelahozeves 
Petr Polánka, Letecká č.p. 549, 252 66  Libčice nad Vltavou 
Lucie Polánková, Letecká č.p. 549, 252 66  Libčice nad Vltavou 
Jiřina Čechová, Krakovská č.p. 743, Lobeček, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Drahomíra Vališová, Slovany č.p. 2751/2, 276 01  Mělník 1 
Věra Váchová, Sabinova č.p. 277/10, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Alena Laubová, Vltavská č.p. 188, 277 51  Nelahozeves 
Tomáš Dulovec, Vltavská č.p. 176, 277 51  Nelahozeves 
Dagmar Nygrýnová, Vltavská č.p. 176, 277 51  Nelahozeves 
Josef Koubek, Vltavská č.p. 201, 277 51  Nelahozeves 
Filip Šimek, Vltavská č.p. 179, 277 51  Nelahozeves 
Michaela Šimková, Vltavská č.p. 179, 277 51  Nelahozeves 
Pavel Janouškovec, sídl. U Cukrovaru č.p. 1063, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Ing. Tomáš Behenský, Příčná č.p. 39, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Marie Behenská, Příčná č.p. 39, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Daniela Kazdová, Příčná č.p. 47, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Ondřej Kortiš, Příčná č.p. 46, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Květa Kortišová, Příčná č.p. 46, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Stanislava Millerová, Příčná č.p. 54, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Ing. Sylva Veličová, Příčná č.p. 54, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Ladislav Velič, Příčná č.p. 54, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Pavel Šidlichovský, Frýdlantská č.p. 1315/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Irena Šidlichovská, Sazená č.p. 68, 273 24  Velvary 
Anna Pokorná, Příčná č.p. 53, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
Jaroslav Fridrich, Nádražní č.p. 259, 277 51  Nelahozeves 
Petr Holeček, Příčná č.p. 240, 277 51  Nelahozeves 
Petra Kmječová, Vodní č.p. 1002/6, 410 02  Lovosice 2 
Jana Linková, Příčná č.p. 241, 277 51  Nelahozeves 
Miroslav Pavlíček, IDDS: rbft65w 
 trvalý pobyt: Příčná č.p. 240, 277 51  Nelahozeves 
Markéta Pavlíčková, Příčná č.p. 240, 277 51  Nelahozeves 
Eva Pešková, Příčná č.p. 240, 277 51  Nelahozeves 
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Alena Prantlová, Příčná č.p. 240, 277 51  Nelahozeves 
Jaroslava Sedlecká, Příčná č.p. 241, 277 51  Nelahozeves 
Ján Nemčok, Příčná č.p. 241, 277 51  Nelahozeves 
Marie Nemčoková, Příčná č.p. 241, 277 51  Nelahozeves 
Jiří Eliáš, Nádražní č.p. 249, 277 51  Nelahozeves 
Ondřej Silovský, Okrajová č.p. 1163, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Jana Hovorková, Příčná č.p. 268, 277 51  Nelahozeves 
Miloš Navrátil, Nádražní č.p. 276, 277 51  Nelahozeves 
Josef Kovář, Nádražní č.p. 309, 277 51  Nelahozeves 
Jana Šebestová, Zahradní č.p. 257, 277 51  Nelahozeves 
Zdeňka Černá, Čáslavská č.p. 2341, 407 47  Varnsdorf 1 
Petr Kobza, Zahradní č.p. 273, 277 51  Nelahozeves 
Alena Kobzová, Zahradní č.p. 273, 277 51  Nelahozeves 
Miloslava Mastníková, Zahradní č.p. 250, 277 51  Nelahozeves 
Bedřich Laube, Kytlická č.p. 756/15, 190 00  Praha 9-Prosek 
Božena Laubeová, Nová č.p. 301, 277 51  Nelahozeves 
Blanka Suchá, Pískovcová č.p. 732/16, 190 00  Praha 9-Prosek 
Tomáš Robek, Nová č.p. 308, 277 51  Nelahozeves 
Mgr. Jana Robková, Nová č.p. 308, 277 51  Nelahozeves 
Radmila Srpová, Nová č.p. 300, 277 51  Nelahozeves 
Libor Palic, Nová č.p. 302, 277 51  Nelahozeves 
Nela Palicová, Nová č.p. 302, 277 51  Nelahozeves 
Radek Černý, Nová č.p. 279, 277 51  Nelahozeves 
Ing. Jaroslav Černý, Nová č.p. 279, 277 51  Nelahozeves 
Luboš Černý, Nová č.p. 279, 277 51  Nelahozeves 
Alena Hrčkuľáková, Nádražní č.p. 13, 277 51  Nelahozeves 
Miroslava Polášková, Nádražní č.p. 352, 277 51  Nelahozeves 
Pavel Struneček, Nádražní č.p. 341, 277 51  Nelahozeves 
Mgr. Lenka Švandová, Hasova č.p. 3093/1, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
Lada Srpová, Nádražní č.p. 31, Hleďsebe 1.díl, 277 51  Nelahozeves 
David Paluka, Neuměřice č.p. 9, 273 26  Olovnice 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou) 
Vlastníci pozemků v katastrálním území Nelahozeves (sousední pozemky a stavby) 

St.č. 244, 261, 340, 349, 354, 681, 711 
Parc.č. 197/14, 197/15, 197/16, 197/17,  197/141, 197/142, 197/185, 197/189, 370, 357/5, 357/10, 
360/3, 361, 360/1, 360/5, 453, 

  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého nám. č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, dopravní úřad, 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 
Obec Nelahozeves, silniční správní úřad, IDDS: t42bciq 
 sídlo: Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 
Policie ČR KŘP Středočeského kraje, Bezručova č.p. 2796, 276 01  Mělník 1 
Drážní úřad, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
  
ostatní 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
Povodí Vltavy, IDDS: gg4t8hf 
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 sídlo: Holečkova č.p. 8, 150 24  Praha 5 
Archeologický ústav AV-ČR, IDDS: fxcng6z 
 sídlo: Letenská č.p. 4, 118 01  Malá Strana-Praha 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Obecní úřad Nelahozeves, IDDS: t42bciq 
 sídlo: Školní č.p. 3, 277 51  Nelahozeves 
1x spis 
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