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Město Kralupy nad Vltavou 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí 
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq 

 

Spis.zn. MUKV-S 19503/2019 OŽP 
Č.J.: MUKV 99076/2019 OŽP 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

Ing. Nedbalová Blanka 
315 739 921 
blanka.nedbalova@mestokralupy.cz 

DATUM: 31.12.2019 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Výroková část: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2 
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“ 
Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu: 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094 

vydává stavební povolení 
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona ustanovení a § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla 
„Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ kanalizace pro veřejnou potřebu na 
pozemcích parc. 186/10, 186/14, 186/5, 314/1, 2/1, 187/4, 67/4, 3, 7/31, 7/30, 7/4, 67/1, 9, 7/5, 330/3, 311/2, 336, 
320/2, 197/1, 197/2, 187/15, 311/3, 228/1, 219/1, 321, 260/4, 256/16, 256/22, 256/23, 261/11 v k.ú. Nelahozeves a 
parc. č. 221/2, 221/5, 224/1, 144/24, 225/1, 225/19, 225/20, 225/17, 84/37, 223/2, 224/3 v k.ú. Podhořany, obec 
Nelahozeves, okres Mělník, kraj Středočeský, ČHP: 1-12-02-0470-0-00, orientační vymezení stavby souřadnice X, Y, 
 S-JTSK 1021527.9565, 748202,7789 
Stavba zahrnuje: 
SO 01 Tlaková splašková kanalizace 
Stoka A  DN 110 délka 1409,96 m 
  DN 90 délka 1390,58 m 
  DN 75 délka 658,76 m 
  DN 63 délka 547,21 m 
Stoka A-1 DN 63 délka 294,07 m 
Stoka A-1-1 DN 63 délka 265,77 m 
Stoka A-2 DN 63 délka 134,95 m 
Stoka A-3 DN 63 délka 171,86 m 
Stoka A-4 DN 63 délka 131,81 m 
Stoka A-4-1 DN 63 délka 31,38 m 
Stoka A-5 DN 63 délka 72,71 m 
Stoka A-6 DN 63 délka 70,46 m 
Stoka A-7 DN 63 délka 289,72 m 
Stoka A-8 DN 63 délka 228,94 m 
Stoka A-9 DN 63 délka 69,95 m 
Stoka A-10 DN 63 délka 77,68 m 

Údaje o stavbě vodního díla: 
Název kanalizace                 Splašková kanalizace Nelahozeves, místní část Podhořany,  
 napojení na ČOV Nelahozeves (D 8 – Park Logistik a.s.) 
Povolovaná vodní díla         stoková síť - kanalizační řady 
Typ kanalizace  oddílná, tlaková 

mailto:blanka.nedbalova@mestokralupy.cz
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Účel stavby vodního díla: 
Kanalizace pro veřejnou potřebu – odvádění odpadních vod k jejich čištění na ČOV Nelahozeves  
(D 8 – Park Logistik a.s.) 

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3) vodního zákona a ustanovení §115 stavebního 
zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace „Splašková kanalizace – ul. 
Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ kanalizace pro veřejnou potřebu vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., 
Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Hana Píšová, ČKAIT 0013277, březen 
2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným. 
3. Před zahájením stavby vodního díla 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 staveništi do kolaudace stavby 
vodního díla. 

4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích a dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v platném znění a zákona 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) 
v platném znění. 

5.  V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 
životní prostředí.  

 
6. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů: 

A)  podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. MUKV 32618/2019 OŽP ze 
dne 27.05.2019: 

 Podmínky závazného stanoviska z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:  
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované v 03/2019 (VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 

144, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 03508684). 
- Vzdálenost stavby od hranice PUPFL bude minimálně 15m.  
- Stavbou nedojde k dotčení či poškození lesních pozemků a lesních porostů v sousedství stavby. 
- Lesní pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro 

umístění provizorních staveb. 
Podmínky z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon): 
- Část pozemků, které jsou dotčeny stavbou, jsou součástí zemědělského půdního fondu. Tyto pozemky 

jsou v KN vedeny jako zahrada a orná půda. Investor je povinen v průběhu stavby dodržovat podmínky 
§ 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

Podmínky z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
- Stavbou nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  
-  Stavba nebude zdrojem znečištění přilehlých pozemních komunikací.  
-  Při stavbě nebudou na pozemních komunikacích odstavovány žádné pracovní stroje ani technika.  
- Žádný stavební ani jiný materiál nebude skladován na pozemních komunikacích.  
- Minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby MěÚ Kralupy nad Vltavou, 

silniční správní úřad, o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích. 
Přílohou žádosti bude dopravně inženýrské opatření schválené Policií ČR Dopravní inspektorát Mělník. 

Podmínky z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 
Stavba však bude probíhat v přímém prostředí kulturní památky zapsané v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 
25133/2-1424 vodní elektrárna Miřejovice, objekt jeřábovny, stojící na pozemku parc. č. st. 98 k. ú. Nelahozeves. 
Předmětem ochrany je budova včetně celého pozemku parc. č. st. 98 k. ú. Nelahozeves.  
- Požadujeme, aby po skončení stavebních prací byl stavbou dotčený pozemek parc. č. 186/5 k. ú. Nelahozeves 
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uveden do původního stavu, bez jakýchkoliv terénních změn, obnoven travní porost tak, aby společenské 
uplatnění kulturní památky nebylo v důsledku stavebních prací sníženo.  

- Následně bude splnění požadavku doloženo fotodokumentací (před zahájením a po skončení stavebních 
prací), která bude zástupci státní památkové péče MěÚ Kralupy n.Vlt. předána zaručeným způsobem, tj. 
prostřednictvím datové zprávy, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, osobním předáním 
nebo prostřednictvím poštovního úřadu. 

b)  podmínky z rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy 
č.j. MUKV 21166/2018 OD ze dne 27.03.2018. 

c)  podmínky z rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace KÚ Stč. kraje, odbor dopravy č.j. 
020786/2018/KUSK-DOP/HOL ze dne 8.02.2018. 

d) podmínky ze souhlasného závazného stanoviska Drážního úřadu č.j. DUCR-6604/18/Lj ze dne 31.01.2018: 
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 

dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními 

znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Všechny kroky při 

provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, 
apod., je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.  

- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů 
vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.  

- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydá dle § 7 

odst. 3 zákona.  

7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 
A) Podmínky z vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. PVL-42730/2019/240-Pl ze dne 2.7.2019, PVL-55923/2019/210 ze 

dne 4.9.2019:  
1)  Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle 

ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie 
2) Křížení IDVT 10269682 kanalizační stokou „A“ bude kříženo protlakem či řízeným podvrtem s uložením horní 

hrany chráničky min. 1,2 m pod upraveným dnem koryta – vodním dílem. 
- chránička musí přesahovat min. 4 m na každou stranu koryta DVT. Startovací jámy musí být rovněž min. 4 m od 

břehových hran koryta DVT. 
- místo křížení koryta DVT musí být zřetelně označeno na obou březích povrchovými znaky – signalizačními tyčemi 

v hnědobílém šrafování 
- min. 1 týden před kolaudací požadujeme předat správci DVT potvrzený, okótovaný výkres skutečného provedení 

křížení koryta DVT vybudovaným výtlačným řadem splaškové kanalizace, součástí dokumentace skutečného 
provedení bude i diagram protlaku 

- křížení koryta DVT musí být provedeno i v souladu s platnou legislativou – včetně dodržení ČSN 752130 – Křížení 
a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními. 

- výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta DVT. 
Neskladovat v blízkosti koryta DVT ani v místech soustředěného odtoku povrchových vod. V případě splavení 
koryto ihned vyčistit. Neskladovat v záplavovém území Vltavy. 

- křížení vodního díla, kterým je bezejmenný DVT v místě křížení upraven bude projednáno s vlastníkem a 
správcem tohoto vodního díla. 

- Povodí Vltavy, státní podnik, správce výše citovaného DVT, neodpovídá za případné škody vzniklé na 
vybudované stavbě v důsledku činnosti vody či ledových jevů. 

- Investor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na vodním toku  vodním díle, a to jak 
v průběhu výstavby, tak i při provozování technické infrastruktury. 

- Stavební mechanizace musí být s ekologickými provozními náplněmi a nesmí být tankována v záplavovém území 
Vltavy ani v údolní nivě DVT. 

- případné průběžné snižování hladiny podzemní vody – po dobu výstavby čerpáním a vypouštěním po jejich 
sedimentaci v odkalovací resp. sedimentační nádrži – požadujeme, aby maximální množství zaústěné do koryta 
DVT bylo do 5 l/s. Zaústěné vody nesmí mít charakter vod odpadních. Čerpání vody musí být přerušeno v době 
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zvýšených srážek či v případě havarijního stavu na toku. Nesmí dojít k erozivní činnosti na vodním díle a korytě 
toku vlivem čerpání vod zaústěných do DVT. Případné nánosy v toku musí být odstraňovány firmou, provádějící 
čerpání vody. Požadujeme, aby bylo zabráněno průniku ropných látek či jiných látek vodám škodlivých do 
čerpaných vod, nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Čerpáním podzemní vody nesmí 
dojít k ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod. Nutno provádět měření množství a jakosti čerpaných 
podzemních vod. Měření jakosti čerpaných podzemních vod zajistit akreditovanou laboratoří. Toto čerpání 
podléhá vodoprávnímu řízení (čerpání a vypouštění vod ze stavebních jam do vodního toku). 

- přizvat k jednání ve věci povolované stavby – zejména kolaudaci stavby. 
- zahájení a ukončení prací na křížení koryta DVT kanalizační stokou „A“ požadujeme ohlásit správci DVT (tel. 

312248618). 
- do splaškové kanalizace bude povoleno vypouštět výhradně odpadní vody dle kanalizačního řádu. 
- do kanalizace nesmí být zaústěny srážkové vody, vody z bazénů ani drtiče kuchyňských odpadů. 
- aktualizovat kanalizační řád stávající stokové sítě po realizaci výše uvedené stavby. 
- pro stavbu vypracovat havarijní a povodňový plán (PP), který bude řádně projednán. PP stavby musí být 

v souladu s PP obce, na jejímž území budou stavební práce probíhat. 
- Po doručení kolaudačního souhlasu a geometrického plánu bude na části pozemku dotčeného stavbou uzavřena 

smlouva o zřízení služebnosti. 
 
B) podmínky z vyjádření SV, a.s. zn. P19710008460 ze dne 17.5.2019: 
- Upozorňujeme, že zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci 

příslušného provozu.  
- Při realizaci stavby musí být respektovány „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení 

s jinými stavbami provozovatele Středočeské vodárny, které jsou uvedeny na jeho internetových schránkách, 
případné odchylky povolí příslušný provoz SV, a.s. s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby. Upozorňujeme, 
že může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, 
zpravidla majitelů napojených nemovitostí.  

C) podmínky z vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. zn. 608219/19 ze dne 30.04.2019: 
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 
a.s. (dále jen SEK), jejíž existence a poloha je zakreslena ve výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (součást předaného vyjádření).  
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, oznámit na e-mail:martin.barta@cetin.cz. 

Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky a kontakt na stavbyvedoucího. 
Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné 
dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce 
provádět. Práce v blízkosti SEK CETIN provádět ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových 
podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřit ručně kopanou sondou. Kabely a zařízení společnosti CETIN 
musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí. 

- V případě souběhu a křížení v trase, je nutné zabezpečit výkop proti sesuvu půdy a možnému poškození SEK. 
Pokud dojde k odkrytí SEK, je nutné informovat POS a zabezpečit toto vedení vyvěšením v místě a pozici. 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození kabelů a zařízení SEK CETIN pracovníkovi 
ochrany sítí (POS) kontakt 724 174 105 a před záhozem vedení SEK pozvat (POS) ke kontrole neporušenosti naší 
trasy. 

Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., těmito 
podmínkami se musí řídit stavebník nebo jím pověřená třetí osoba. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích 
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

D) podmínky z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha č.j. ARUP-3048/2019 ze dne 17.4.2019: 
-  Písemně oznámit (on-line formulářem (http://www.archeologickamapa.cz/oznameni), nebo poštou) konkrétní 

datum zahájení zemních prací nejméně dva týdny předem. 
- Umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací ve smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením zemních prací uzavřít 
písemnou dohodu na záchranný archeologický výzkum mezi stavebníkem a naším ústavem. 

http://www.archeologickamapa.cz/oznameni
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  - Zaslat situační plánek stavby, pokud se tak již nestalo (situaci širších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:10 000 
s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi). 

 -  Hlásit náhodné archeologické nálezy, učiněné v průběhu stavby našemu ústavu. 

E) podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001997269 ze dne 4.10.2019: 
V zájmovém území se nachází STL plynovody včetně přípojek, zrušený VTL plynovod 
Nefunkční plynovod VTL je odstaven od provozované části VTL, plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle 

předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, 
protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící 
stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. 

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 zařízení, bude zpracována PD přeložek 

plynárenských zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.  
- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.  
- Během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ.  
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s 

ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.  
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.  
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.  
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude 

upřesněno na místě stavby).  
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.  
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se 

ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a 
vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.  

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90o, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být 
úhel menší, nejméně však 60o. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. 

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
v platném znění, provozováno jako zařízené zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem 
dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1)  Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského 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 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 plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na 
www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naší 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 mj. ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5)  Pracovníci provádějící stavební činností 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. 

http://www.gridservices.cz/
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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, jinak nesmí být bezvýkopová technologie použita. 

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 příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 
840113355). 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 a plynovodních přípojek. 

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. 
F) podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1103626695 ze dne 3.5.2019, zn. 0101194534 ze dne 14.10.2019 a 

souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 
1102475586/106/OP ze dne 24.1.2019: 

Při realizaci stavby dojde k souběhu a ke křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením VN 22kV – UU306186 
– UUK-ME_1187, ME_143, UU306185 – UUK-US_ME511,ME_1187,ME_143, a dále podzemním kabelovým vedením 
NN 0,4 kV – UU0002-Podhořany-K-ME_0001-Obec, UU0008-Nelahozeves-K-ME_0141-Pod strání, UU0018-
Nelahozeves-K-ME_1400-U hřiště, UU0016-Nelahozeves-K-ME_1413-Technoplyn, UU0005-Nelahozeves-V-ME_1413- 
Technoplyn a transformačními stanicemi 22/0,4kV ME_1413 a ME_1400.Stavbou kanalizace musí být respektováno 
toto energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich ochranných pásem, stanovených dle 
„Energetického zákona“ č.458/2000Sb. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu 
s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, dále pak 
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005. 
V zájmovém území se nachází nebo zasahuje do ochranných pásem energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, 
a.s. – podzemní síť NN, VN, nadzemní síť NN, VN, stanice. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem 
podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, který musí být dodržen.  
Povinností stavebníka je alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860nebo e-
mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení. 
V trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. Pokud dojde k obnažení podzemního vedení nebo 
k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou 
komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., musí být tato 
skutečnost bezodkladně nahlášena jak porucha na linku 840 850 860. 
Dodržet podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení 
evidenční číslo 1102475586/106/OP ze dne 24.1.2019. 

G) podmínky ze souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. zn. S 8012/S-36630/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS ze dne 22.07.2019: 
1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy. 
2. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy.  
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. Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy s návěstními znaky nebo taková, která by 

mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (například oslnění strojvedoucích drážních vozidel, apod.). 
Tento požadavek je nutno respektovat při případném osvětlení prací. 

http://www.gridservices.cz/
mailto:info@cezdistribuce.cz


Č.j.MUKV 99076/2019 OŽP ze dne 31.12.2019                                                                                                                        Stránka 7/16 

6. Organizace výstavby bude navržena tak, aby po celou dobu realizace stavby byl zajištěn příjezd 
pohotovostních vozidel, přístup k ovládací armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech okolních 
objektů. 

7. V dostatečném předstihu před zahájením stavby projedná investor s odborným správcem OŘ Praha 
harmonogram a technologický postup prací v obvodu a ochranném pásmu dráhy, ve vztahu k železničnímu 
provozu a zařízením na dotčené trati a požádá písemně o dozor, respektive dohled při provádění stavby. 
Jedná se o Správu tratí Praha západ (dále jen ST Pz). 

8. Pokud z projednaného technologického postupu vyplyne potřeba zajištění bezpečnosti železničního provozu 
provádět práce (včetně přípravných prací) ve vlakových přestávkách či v rámci výluky železniční dopravy je 
nutno zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení železničního provozu a na 
konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se SŽDC. Odborem operativního řízení provozu, Oddělení výluk, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, kontakt: 972 244 184, 601 383 626, melichzdc.cz. Před 
uzavřením smlouvy doporučujeme předjednat výluky koleje, tel. 972 224 884, 606 830 589, hubacekzdc.cz – 
ST Pz respektive s příslušnými zaměstnanci Odboru provozu infrastruktury, oddělení výluk OŘ Praha, kteří 
budou po uzavření smlouvy žádat o konkrétní předjednané výluky. Žádost o vypracování konkrétních výluk 
koleje nebo napěťových výluk tedy spolu s technologickým postupem prací a s časovými nároky na dobu 
omezení železniční dopravy předložte odpovědným zaměstnancům Odboru provozu infrastruktury, oddělení 
výluk OŘ Praha (tel. 972 224 692, 725 389 718, abel@szdc.cz nebo tel. 972 224 406, 725 963 759, 
mokriz@szdc.cz) a to minimálně 90 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluk. 

9. Zahájení prací v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně minimálně 14 dní předem 
OŘ Praha na e-mailovou adresu: ePodatelnaORPHA@szdc.cz a současně telefonicky místnímu správci dráhy, 
kontakt: tel. 972257449, 605 085 283 – traťmistrovský okrsek Kralupy nad Vltavou, ST Pz. Při komunikaci 
uvádět č.j. tohoto souhrnného stanoviska. 

10. Stavební práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa nebo ohrožena funkce 
příkopu u jeho paty, nedošlo k sesutí zářezu nebo zemního tělesa. 

11. Startovací jámy budou mimo pozemky SŽDC v minimální vzdálenosti cca 7 m od osy krajní (traťové) koleje 
(vpravo trati). 

12. Připomínáme, že při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně železničního spodku až po 
horní plochu chráničky (to odpovídá uložení 2,3 m od temene kolejnice). Chránička musí být v celé délce 
křížení, nejméně 2,0 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost 
nesmí být menší než 4,0 m od osy krajní koleje. V případě, že chránička nekončí revizní šachtou nutno osadit 
značkovací tyč. Trasa potrubí musí být směrově a výškově přímá. 

13. Výkopové práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa nebo ohrožena funkce 
příkopu a vodotečí dráhy sloužících k odvodnění tělesa dráhy. 

14. Záhozy výkopů v okolí dráhy musí být řádně po předepsaných vrstvách hutněny a terén upraven do 
původního stavu respektive tak, aby povrchová voda nevnikala směrem k drážnímu tělesu, na drážní 
pozemky a do drážních odvodňovacích zařízení. 

15. Materiál, zemina ani stavební odpad nebudou ukládány na drážní pozemek, na stranu přivrácenou ke 
kolejišti ani do drážních odvodňovacích zařízení, musí být uloženy tak, aby ani v případě větších srážek či 
přívalových dešťů nebyly splavovány směrem ke dráze ani do drážního odvodňovacího zařízení. V případě 
vniknutí spodní nebo srážkové vody do výkopů stavby, musí být její odčerpávání prováděno mimo drážní 
pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.   

16. Do průjezdného průřezu nevyloučených traťových kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, 
mechanizace, materiál, apod.) 

17. Po dokončení prací v obvodu a ochranném pásmu dráhy požadujeme kompletní úklid staveniště a úpravu 
povrchu přilehlého terénu do původního stavu a odvoz veškerého zbytkového materiálu. 

18. Správa pozemních staveb OŘ Praha (dále SPS), pověřená správou pozemních staveb, požaduje: 
- termín zahájení a ukončení prací nahlásit místnímu správci SPC, tel. 725 983 253 
- po celou dobu stavby nesmí být zamezen přístup do objektu strážního domku, č.p. 50, St. 74, k.ú. Nelahozeves 
- do budoucna objekt strážního domku, pozemek parc.č. St. 74 k.ú. Nelahozeves připojit na splaškovou kanalizaci 

v obci, tímto žádáme o přípravu pro napojení s vysazením a zaslepením odbočky pro tento objekt tak, aby 
následně nebyl proveden zásah do nové komunikace. 

Doplňující a upřesňující informace sdělí odpovědný zaměstnanec SPS, tel. 972 226 430, 725 805 788, klauzl@szdc.cz 
nebo 972 226 591, 725 517 449, brandejsova@szdc.cz 
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19. Správa mostů a tunelů OŘ Praha (dále SMT) po konzultaci s autorem projektu souhlasí s řešením, které je 
upřesněno v „Doplnění – řezy k DUR 12/2017“. Před zahájením prací kontaktujte místního správce SMT, 
kontakt tel. 972 257 461, 728 541 880, hubka@szdc.cz. 

20. Správa elektrotechniky a energetiky OŘ Praha (dále SEE) upozorňuje a konstatuje: 
- Zájmová oblast plánované stavební činnosti se nachází v blízkosti elektrizované tratě se stejnosměrným 

napětím 3kV DC, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti 
trakčního vedení pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109. Dále upozorňujeme, že 
dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sbírky v platném znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení 
(dále jen TV) (tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s napěťovou hladinou 1kV – 35 kV včetně) tvořeno 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení ve 
vzdálenosti 7 m od krajního vodiče,  

- 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 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. Samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného 
prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi 
spojenými se zemí dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje ochranné pásmo 
pro nadzemní vedení (v našem případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1kV do 35 kV) 7,00 m od 
krajního vodiče, 

- Veškeré technické náležitosti konzultujte s místními správci zařízení, kontakty jsou uvedeny v bodě 22. 
Doplňující, případně upřesňující informace, k výše uvedenému vám podá odpovědný zaměstnanec SEE, tel. 
972 245 402, 607 050 781, voldrich@szdc.cz. 

21. V zájmovém území jsou vedeny páteřní kabelové trasy VN 6 kV ve správě SEE, jejichž dostupné orientační 
zákresy byly zaslány k předchozímu stupni dokumentace. SEE požaduje následující: 

- Kabelové vedení nesmí být nijak dotčeno ani na něm zřízeno zařízení cizího právního subjektu, veškeré 
kabelové trasy je nutné s předstihem vytýčit. Je nutno zachovat ochranné pásmo energetického zařízení dle 
§ 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly 
s hmotností nad 6 tun. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti, 

- Přesné vytýčení kabelů v přiměřeném předstihu (nejméně 14 denním) objednejte u vedoucího střediska SZČ 
(speciální zařízení a činnosti), kontakt mail. Tichylzdc.cz 

- startovací jámy protlaku je nutné situovat s ohledem na ochranné pásmo zařízení ve správě SEE, 
- veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE musí být prováděny pod technickým dohledem 

odpovědných zaměstnanců správce zařízení kontakty vrchní mistr TV – tel. 972 257 547, 721 949 202, vrchní 
mistr silnoproudu tel. 972 257 531, 972 257 531, vrchní mistr 6 kV tel. 972 257 459, 723 492 667. 

22. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha-východ OŘ Praha (dále jen SSZT Pv) sděluje, že v žkm 440,600 
– žkm 441,700, vlevo trati Praha – Děčín se nachází kabelové trasy, které má ve své správě až 40 m od osy 
krajní koleje. Kopii dostupné dokumentace přikládáme v příloze vyjádření příloha č. 1. Před zahájením zemních 
prací v prostoru křížení se železniční tratí bude nutné v přiměřeném předstihu (nejméně 14 denním) objednat 
vytýčení stávajících inženýrských sítí na místě, kontakt tel. 972 257 480, 602 691 953. 

23. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným 
pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Jedná se o zemní kabelovou trasu 
dálkového kabelu (dále jen DK) ve směru Kralupy – Děčín, který je v majetku SŽDC a ve správě Technické 
ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC).  

24. V dostatečném časovém předstihu (minimálně 14 denním) před započetím stavby objednat u servisní 
společnosti ČD Telematika a.s., (dále jen ČD-T) vytýčení tohoto kabelu (DK) a v případě, že by stavbou došlo 
k přiblížení k jeho trase nebo jejímu křížení, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tzn. se SŽDC, 
TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC (ve správě TÚDC). 
Servisním zaměstnancům společnosti ČD-T musí být zachován přístup ke kabelu. Případné další informace sdělí 
odpovědný zaměstnanec SŽDC, TÚDC Praha, tel. 972 245 566, 725 125 909, jiri.sladek@tudc.cz. 

25. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa, 
drážních svahů nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem 
stavby. 
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26. Investor (zhotovitel) musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha týkající se 
plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a železničních zařízení, pokyny správců kabelů a zařízení, pokyny 
organizace provádějící servisní činnost na telekomunikačních vedeních a zařízeních, pokyny odpovědného 
zástupce vlastníka telekomunikačního vedení a zařízení, pokyny vyplývající ze souhrnného stanoviska SŽDC, 
s.o., pokyny z projednání harmonogramu a technologického postupu stavby či zjištění při vytýčení polohy sítí a 
dalších technických zařízení na místě. 

27. Před záhozem stavby přizvat příslušné správce dráhy a zařízení, v tomto případě ST Pz (kontakt bod 9.), SEE 
(kontakt bod 21.), SSZT Pz (kontakt bod 22.) a ČD-T (kontakt bod 23.) ke kontrole skutečné vzájemné polohy 
stavby a technických zařízení či staveb dráhy. Bez této předběžné kontroly se stavebník vystavuje nebezpečí, že 
bude požadováno opětovné odkrytí v rámci prohlídky dokončené stavby a nebude možno dostatečně včas 
vydat souhlasné stanovisko ke kolaudaci stavby resp. k uvedení stavby do provozu. Doporučujeme vyžádat si 
od správce provedení zápisu o provedené kontrole do stavebního deníku a kopii zápisů následně předložit 
v rámci žádosti o vydání souhlasu s kolaudací stavby respektive s uvedením stavby do provozu. 

28. Při nakládání s odpady musí být postupováno zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění a souvisejících vyhlášek. Investor resp. provozovatel musí pečovat též o čistotu okolí stavby. 

29. Vzhledem k blízkosti železniční trati je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob, techniky a manipulaci s 
materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejné 
nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou 
pohybovat pouze osoby, které splňuji stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a 
které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace 
stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povoleni ke vstupu do prostor SŽDC a do provozované 
železniční dopravní cesty.  

Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě 
žádosti výhradně elektronickou formou - e-mailem. Vydávání povoleni se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním 
znění Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů 
naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace www szdc.cz :  

postup viz http//www.szdc.cz/dalsi-informace/povolení-pro vstup-na-zdc.html  
časté dotazy viz http //www, szdc.cz/dalsi- informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-dotaz.html  

30. Po dokončení prací v obvodu a ochranném pásmu drány požádá investor v přiměřeném předstihu OŘ Praha o 
účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu plněni výše uvedených podmínek. V žádosti uvést č.j. tohoto 
souhrnného stanoviska včetně kontaktních údajů žadatele, zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného 
provedení stavby vůči technickým zařízením a stavbám dráhy v plné míře respektující podmínky stanovené 
tímto souhrnným stanoviskem včetně rozhodných kót, zápisy ze stavebního deníku, protokoly o provedení 
protlaku, geodetické zaměření protlaku včetně uvedení žkm. Je vhodné žádost doplnit o fotodokumentaci 
zásadních míst realizace stavby, to znamená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby ve vztahu ke 
stavbám a technickým zařízením dráhy. Žádost zaslat nejlépe v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaORPHA@szdc.cz. Podmiňujícím projevem souhlasu SŽDC s vydáním kolaudačního 
rozhodnutí/souhlasu s uvedením stavby do provozu je kladné vyjádření SŽDC OŘ Praha 

31. Upozorňujeme, že stavba ve vztahu k technickým zařízením dráhy musí být navržena a provedena v souladu 
s příslušnými platnými ČSN a souvisejícími předpisy, TNŽ (technickými normami železnic). Je nutné respektovat 
vyhlášku č. 177/1995 Sb. (stavební a technický řád drah) v platném znění. 

Vzhledem k tomu, že zájmová oblast stavby se nachází v oblasti železniční tratě s výskytem bludných proudů 
vznikajících provozem stejnosměrné trakční soustavy 3000 V DC, které způsobují korozi vodivých materiálů 
uložených v zemi. Veškeré navržené podzemní inženýrské sítě a konstrukce musí splňovat podmínky pasivní ochrany 
před účinky těchto bludných proudů, tzn., že musí být rezistentní proti jejich působení. Dále upozorňujeme na 
výhledový přechod ze stejnosměrné trakční soustavy KkV DC na střídavou 25 kV/50Hz AC. U metalických kabelů bez 
patřičné ochrany může dojít k rušivým a nebezpečným vlivům střídavé trakce 25kV/50Hz, proto je nutné použít 
kabely s redukčním činitelem pro potlačení indukovaného napětí – doporučujeme konzultaci se SŽDC, Technickou 
ústřednou dopravní cesty (dále jen TÚDC), Specializované středisko diagnostika korozních vlivů, Malletova 10/2363, 
190 00 Praha 9, (kontakt: tel. 972 228 747, 602 766 220, jan.matous@tudc.cz nebo tel. 972 228 749, 724 500 145, 
michal.svoboda@tudc.cz ). 
 
H)      podmínky z vyjádření ČD – Telematika, a.s. zn. 1201906327 ze dne 10.5.2019: 
Dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
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Musí být splněny Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě 
Technické ústředny dopravní cesty) Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SŽDC–TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016 ČD - 
Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a 
údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny  dopravní 
cesty ( dále jen SŽDC)  
Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit 
veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními 
pracemi, zejména tím, že zajistí: 
 aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět 

železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)  
 aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními 

podmínkami staveb státních drah.  
 písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem  
  aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – 

Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytýčení polohy 
podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),  

  prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),  
  upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve 

výkresové dokumentaci,  
  upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také 

ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání  
  řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění 

výkopů případně včetně osvětlení,  
  odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo 

stavební mechanizací,  
  ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a 

propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech  
  odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, 

kabelové označníky, markery, …)  
  aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala 

ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy 
telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) 
viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,  

  aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých 
porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat 
vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,  

  aby při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení“,  

  aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 ,, Předpisy pro 
ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ,, 
Uzemnění a ochranné vodiče“  

  neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s 
(telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)  

  ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,  
  aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, 

zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.,  
  provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce 

mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách 
č.266/1994Sb., ,, Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů 
SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u 
ředitelství SŽDC.  

  uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční 
dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je 
telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,  

  ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny 
provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení). 

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických 
komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce 
SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 
10/2363. 
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I)      podmínky z vyjádření ŘSD ČR, zn.: Ko/4571/31/19-31200-Mi ze dne 12.06.2019:  

1. Podélné a příčné uložení kanalizace bude umístěno ve vozovce.  
2. Podélné uložení bude provedeno protlakem - bez porušení konstrukce vozovky s krytím min. 120 cm.  
3. Výkopy a následné uložení potrubí budou realizovány dle vzorového řezu (strojovou pokládkou asfaltových 

vrstev) viz příloha.  
4. Bude dodržena skladba vozovkového souvrství.  
5. Bude doloženo provedení hutnících zkoušek zhutnění tak, aby byla dosažena požadovaná únosnost pro 

silnice I. třídy.  
6. Obrusná vrstva vozovky bude opravena v celé šíři vozovky, pracovní spára bude ošetřena pružnou zálivkou. 

Napojení na stávající vozovku bude konzultováno s pracovníkem ŘSD ČR.  
7.  Dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno Dl PČR a stanoveno Krajským úřadem Stř. kraje.  
8. Před zahájením stavebních prací uzavře investor s ŘSD ČR smlouvu nájemní na použité plochy při výstavbě. 

Bez této smlouvy nesmí být stavební práce zahájeny.  
9. Investor včas oznámí zahájení stavebních prací a následně jejich dokončení a vyzve ŘSD ČR k jejich převzetí.  
10. Před zahájením stavebních prací uzavře investor na pozemky p.č. 223/5 a 221/3 k.ú. Podhořany smlouvu 

budoucí o omezeném užívání a po skončení stavby po předložení geometrického plánu smlouvu o 
omezeném užívání.  

11. Na provedené práce bude poskytnuta záruka 60 měsíců.   
 
J) podmínky vyjádření KSÚS Stč. kraje, p.o. zn. 3419/19/KSÚS/MHT/KOS ze dne 5.6.2019 a zn. 

741/18/KSÚS/MHT/KOS ze dne 1.2.2018: 
 Podélné uložení bude provedeno ve vozovce III/240 21 řízenou mikrotuneláží, v min. hloubce krytí 1,2 m pod 

niveletou vozovky. 
 Uložení v zeleném pásu, bude provedeno otevřeným výkopem. Dotčený úsek bude uveden do původního 

stavu. 
 Křížení silnice splaškovou kanalizací bude protlaky, kolmo na osu komunikace, v min. hloubce krytí 1,2 m pod 

niveletou vozovky. Startovací jámy budou opraveny dle přiloženého obrazového vzoru.   
 Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou z důvodu 

provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6, písm. c 3 zákona č. 13/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
je nezbytným podkladem „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“, které si vyžádá investor, případně 
zplnomocněný zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních 
prací. 

 Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou požádá zhotovitel o protokolární předání 
silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět. 

K) podmínky z vyjádření UNIPETROL RPA, s.r.o. zn. FM/783/2019 ze dne 22.05.2019, zn., FM/977/2019 ze dne 
5.12.2019: 

Stavba bude probíhat v ochranném pásmu podzemních zařízení UNIPETROL RPA, s.r.o. – dálkovod C4-frakce a 
doprovodného telemetrického kabelu (DK). Stavba bude rovněž křižovat původní trasu dálkovodu etylbenzenu, který 
je v současnosti mimo provoz. 
Doplnit do projektové dokumentace, že stavba kanalizace bude křižovat původní trasu dálkovodu etylbenzenu. 
Původní etylbenzen je mimo provoz a nevztahuje se na něj již žádné ochranné pásmo. Jedná se o potrubí DN 80 a DN 
100, která mohou být uložena v betonovém kanálu. Potrubí byla propláchnuta a vyčištěna od produktu. 
V případě, že dojde při stavebních činnostech ke křížení s potrubím dálkovodu, lze jej odstranit za následujících 
podmínek: 
- Platí zákaz svévolně do potrubí řezat, provádět navrtání či jiným způsobem narušovat jeho celistvost. 
- Bude přizván zástupce UNIPETROL RPA, s.r.o., který stanoví podmínky a postup prací. 
- Investor zajistí zemní práce při odkrytí původního dálkovodu a případně odstranění betonového kanálu. 
- UNIPETROL RPA, s.r.o. zajistí odběr vzorku z potrubí a provede kontrolu na obsah hořlavin, následně zajistí 

vyříznutí potrubí, zaslepení a zaizolování konců potrubí, které zůstane v zemi. Tyto konce budou zaměřeny. 
- Vyříznutou část potrubí zlikviduje investor. 
- V zabezpečovacím pásmu 4m od osy potrubí dálkovodu C4frakce a doprovodného kabelu na obě strany platí 

absolutní zákaz zemních prací bez našeho souhlasu. Po předchozím ohlášení je možné zemní práce v 
zabezpečovacím pásmu provádět pouze ručně, za zvýšené opatrnosti a dozoru pracovníků Unipetrolu nebo jimi 
určenými osobami.  
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- Upozorňujeme na skutečnost, že v místě se nacházejí rezervy našeho doprovodného telemetrického kabelu, které 
jsou v provozu jako hlavní komunikační prostředek dálkovodu C4-frakce. Případné práce v blízkosti 1m od DK lze 
uskutečnit až po důkladném vytyčení všech v zemi položených smyček, a to pouze ručně. 

- Je zakázáno přejíždět trasu dálkovodů těžkými stroji. V případě potřeby je nutno vybudovat zpevněný panelový 
přejezd, s přesahem min. 2,5m od osy potrubí a kabelu na obě strany. Úhel křížení nesmí být menší než 60o. 

- Je zakázáno vršit výkopek zeminy a materiálů nad podzemní část dálkovodů a telemetrického kabelu.  
- Naše podzemní zařízení může být před zahájením práci vytyčeno. Vytyčení na požádání a proti převzetí zajistí:  
potrubí - p. Kalina, tel. 47 616 4879, 736 505 178  
telemetrický kabel - p. Krov, tel. 47 616 4455, 702 131 916  
- Před zahájením prací požadujeme dodat kontakty na odpovědné pracovníky dodavatele prací, kteří musí být 

prokazatelně seznámeni s našimi podmínkami a polohou našich podzemních zařízení. Zahájeni prací v ochranném 
pásmu našich podzemních zařízení nám musí být předem oznámeno na tel. 47 616 4879, případně na e-mail: 
petr.kaIina@unipetroI.cz.  

- Po skončení prací požaduje společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. předat zaměřeni skutečného provedení stavby v 
ochranném pásmu dálkovodu (150 m). Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v systému JSTK a 
výšek ve výškovém sytému Bpv v digitální formě, dále uvedením o jaký typ stavby se jedná (nadzemní, podzemní) 
a vyznačením výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízením.  

 
L) Podmínky z vyjádření MERO ČR, a.s. č.j. 2017/000435/4 ze dne 24.9.2019 a č.j. 2017/000435/5 ze dne 

27.11.2019 
- V ulici Pod Strání, v oblasti výskytu ropovodů, nedochází k přímému střetu s ropovody, práce budou probíhat v 

jejich ochranném pásmu. Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš 
zaměstnanec kontakt tel.: 602 563 307, 315 739 194, kontakt tel. 606 657 940, na základě potvrzeného zápisu o 
proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek dostupných na www.mero.cz/dokumenty-ke-
stazeni.  

-  Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií kontakt, tel.: 315 739 208, 
733 145 612.  

-  Kontaktní osoba pro oblast koridoru vodovodů a souběžných el. zařízení je vedoucí odd. provozu CTR 
Nelahozeves kontakt tel.: 315 739 258, 602 563 317.  

-  Požadujeme dodržovat zákon č. 458/2000 Sb., dodrženi svislých i vodorovných vzdálenosti dle ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

-  V ulici Pod Strání, Kralupská. Růžová dochází ke křížení vodovodního koridoru MERO ČR, a.s., metalického 20ti 
žilového kabelu, kabelu 0.4 kV a kabelu VN 6 kV s plánovanou stavbou kanalizace a kanalizačních přípojek.  
Kabel VN 6 kV lze vypnout za předpokladu, že o termínu prací v místech kříženi bude informován tel. 315 739 258, 
602 563 317 do 20 dne předchozího měsíce.  

-  V ulici Kralupská na poz. p. č 188/12 st. č 499 je objekt MERO ČR, a.s. S06293, ke kterému musí být během 
realizace stavby umožněn stálý přístup, proto požadujeme zajistit přechod pro pěší do tohoto objektu. Rovněž z 
ul. Kralupská je třeba zajistit přístup na pozemek p. č. 190/9.  
Veškeré zemní práce v místech křížení budou prováděny výhradně ručně za dohledu zaměstnanců MERO ČR, a.s.  

-  Čtyři týdny před zahájením práci bude kontakt tel.: 315 739 258, 602 563 317 předložen časový harmonogram a 
technologický postup prací k odsouhlasení.  

-  Nejméně 14 dnů před zahájením prací bude zhotovitel stavby informovat vedoucího provozu CTR kontakt tel.: 
315 739 258, 602 563 317, který vydá povolení na práci v okolí koridoru vodovodů, kabelů.  

-  Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, as. Kontaktní 
údaje sdělí kontakt- tel. 315 701 666, mobil: 606 605 600, e-mail:sukova@mero.cz.  

-  Skutečnou hloubku uložení potrubí je nutné ověřit ručními sondami za dohledu zaměstnanců MERO ČRr a.s.  
-  Po ukončení všech prací a před podáním žádosti o zahájení kolaudace nebo před zahájením faktického užíváni 

stavby v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních, je stavebník povinen předat zákres 
skutečného provedeni stavby s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN spolu s 
technickou zprávou ověřenou ÚOZI a seznamem souřadnic ve formátu TXT MERO ČR, a s. - kontakt na e-mail 
sukova@mero.cz.  

 
M) Podmínky z vyjádření SYNTHOS Kralupy a.s. zn. 35080/170/2019 ze dne 17.4.2019: 

1) Před zahájením prací v zabezpečovacím pásmu obou míst křížení bude vyzván SYNTHOS Kralupy a.s. k vytyčení 
trasy EB, kontaktní osoba kontakt-mobil 739 588 254. 
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2) V dostatečném časovém předstihu oznámit zahájení stavebních prací zástupci provozovatele, údržba 
dálkovodů UNIPETROL RPA s.r.o. kontakt tel.: 736 505 178, petr.kalina@unipetrol.cz, který stanoví konkrétní 
podmínky pro provádění prací a jejich průběžnou kontrolu.  

3) V zabezpečovacím pásmu (4m na obě strany od trasy dálkovodu) je možné provádět zemní práce pouze ručně 
a pouze na základě písemného povolení od zástupce provozovatele. 

4) Před zahájením prací předat zástupci provozovatele kontakty na odpovědné pracovníky dodavatele prací, kteří 
musí být prokazatelně seznámeni s našimi podmínkami a polohou našich podzemních zařízení. 

5) Kříženi trasy potrubí s trasou dálkovodu EB musí být provedeno pod úhlem větším než 60o a bezpečnostní 
vzdálenost mezi povrchy obou potrubí musí být min. 0,5m - viz. ČSN 650204.  

6) Je zakázáno přejíždět nad trasou dálkovodu EB mimo stávající komunikace těžkou technikou, zřizovat nad 
trasou deponie nebo provádět terénní úpravy - v případě potřeby je nutno trasu produktovodu zabezpečit a 
vybudovat zpevněný panelový přejezd s přesahem min. 2,5m od osy potrubí.  

7) Požadujeme předat geodetické zaměření skutečného provedení stav (polohové i výškové) v místech křížení v 
elektronické formě pro zapracování do pasportu dálkového produktovodu EB.  

 
8. Před zahájení stavby zajistí stavebník aktuální vytyčení tras technické a dopravní infrastruktury v místě střetu, 

zajistí aktuální stanoviska vlastníků nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury a bude postupovat 
v souladu s jejich požadavky. 

9.  Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2022. 
10. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen 

zhotovitel stavby (oprávněná osoba - stavby vodního hospodářství).  
11. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny podle plánu kontrolních prohlídek. Přesné termíny kontrolních 

prohlídek budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně 7 dní před zahájením jednotlivých částí stavby. 
12. Po dokončení stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením  

§ 122 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona. K žádosti žadatel doloží 
předepsané doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 
Žadatel Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094 v zastoupení VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 
144, 278 01 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684 podal dne 14.10.2019 u MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí 
jako místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby vodního díla „Splašková kanalizace –  
ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ kanalizace pro veřejnou potřebu. Dnem podání žádosti bylo 
zahájeno vodoprávní řízení.  
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to: 
- plná moc k zastupování   
- Seznam dotčených pozemků 
- Seznam sousedních pozemků 
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnost IS SŽDC, s.o. č.j. 45017/2019-SŽDC-OŘ 

PHA-OP 
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. MUKV 32618/2019 OŽP ze dne 27.05.2019 
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy č.j. MUKV 

21166/2018 OD ze dne 27.03.2018 
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace KÚ Stč. kraje, odbor dopravy č.j. 

020786/2018/KUSK-DOP/HOL ze dne 8.02.2018 
- závazné stanovisko Drážního úřadu č.j. DUCR-6604/18/Lj ze dne 31.01.2018 
- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001997269 ze dne 4.10.2019 
- vyjádření KSÚS Stč. kraje, p.o. zn. 3419/19/KSÚS/MHT/KOS ze dne 5.6.2019 a zn. 741/18/KSÚS/MHT/KOS ze dne 

1.2.2018 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě reg. Č. 366/00066001/2018-MH/KO/BS (KSÚS a 

Obec Nelahozeves) 
- povolení zvláštního užívání pozemní komunikace KÚ Stč. kraje, odbor dopravy č.j. 020786/2018/KUSK-DOP/HOL 

ze dne 8.02.2018 
- vyjádření ŘSD ČR, zn.: Ko/4571/31/19-31200-Mi ze dne 12.06.2019 

mailto:petr.kalina@unipetrol.cz
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- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 5196/31/19-31210-No (ŘSD ČR a Obec 
Nelahozeves) 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1011C17/10 (Státní pozemkový úřad a Obec 
Nelahozeves) 

- vyjádření UNIPETROL RPA, s.r.o. zn. FM/783/2019 ze dne 22.05.2019, zn. FM/977/2019 ze dne 5.12.2019 
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti o právu provést stavbu č. 0049-2018 (UNIPETROL, a.s. 

a Obec Nelahozeves) 
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. PVL-42730/2019/240-Pl ze dne 2.7.2019 
- vyjádření Lesy ČR č.j. LČR176/002308/2017 ze dne 24.10.2017 
- vyjádření SŽDC, s.o. zn. S 8012/S-36630/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS ze dne 22.7.2019 
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR č.j. ARUP-3048/2019 ze dne 17.4.2019 
- souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. zn. S 8012/S-36630/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS ze dne 22.07.2019 
- vyjádření Středočeské vodárny, a.s. zn. P19710008460 ze dne 17.5.2019 
- souhlasné závazné stanovisko HZS Střč. Kraje, ÚO Mělník ev. č. ME-187-2/2019/PD ze dne 14.5.2019 
- vyjádření MERO ČR, a.s. č.j. 2017/000435/4 ze dne 24.9.2019 a č.j. 2017/000435/5 ze dne 27.11.2019 
- vyjádření SYNTHOS Kralupy a.s. zn. 35080/170/2019 ze dne 17.4.2019 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1103626695 ze dne 3.5.2019, zn. 0101194534 ze dne 14.10.2019 a souhlasu 

s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 
1102475586/106/OP ze dne 24.1.2019 

- stanovisko Telco Pro Services, a.s., zn. 0200898896 ze dne 16.04.2019 
- stanovisko ČEZ ICT Services, a.s., zn. 070003940 ze dne 16.04.2019 
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. zn. 608219/19 ze dne 30.04.2019 
- vyjádření ČD – Telematika a.s. č. j. 1201906327 ze dne 10.5.2019.  

Zahájení řízení oznámil vodoprávní úřad oznámením o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou pod 
č.j. MUKV 92568/2019 OŽP ze dne 26.11.2019 a bylo doručeno všem dotčeným správním úřadům a účastníkům 
řízení, s možností uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení, jinak k 
nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto. Při zveřejnění veřejnou vyhláškou je dnem doručení 
15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. Oznámení veřejnou vyhláškou bylo z důvodu velkého počtu účastníků 
řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich. 
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Projektová dokumentace „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ kanalizace pro 
veřejnou potřebu vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná 
osoba Ing. Hana Píšová, ČKAIT 0013277, březen 2019, zak.č. 17022_2_VHS. 
Předložená dokumentace řeší: doplnění stokové sítě pro Obec Nelahozeves, místní část Podhořany a napojení na 
stávající stokovou síť. 

a) Posouzení vodoprávního úřadu: z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných zájmů i jiných 
právem chráněných zájmů je uvedený záměr možný. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani 
zjištěny důvody proti vydání stavebního povolení. Podmínky jednotlivých účastníků řízení a dotčených 
správních úřadů byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínky týkající se majetkoprávních 
vypořádání, popřípadě uzavření smluv, nelze zahrnout do podmínek pro realizaci stavby. Rovněž 
z jednotlivých vyjádření byly z podmínek vypuštěna konkrétní jména odpovědných osob, jelikož se pracovní 
zařazení a personální obsazení může změnit a nebylo by možné zajistit splnění podmínek vyjádření účastníků 
řízení, byla ponechána pouze telefonní spojení. Účastníci řízení byli stanoveni podle §109 stavebního zákona 
a § 115 vodního zákona – vlastníci stavbou dotčených pozemků a staveb na nich a správci sítí procházejících 
územím stavby, vlastníci sousedních pozemků, kteří by mohli být dotčeny stavbou – vzhledem k velkému 
počtu je doručování formou veřejné vyhlášky. 

b)  K záměru stavby vodního díla bylo vydáno MěÚ Kralupy n.Vlt., stavebním úřadem územní rozhodnutí pro 
stavbu pod č.j. MUKV 71473/2019 VYST dne 11.09.2019 a potvrzení souladu územního rozhodnutí s PD pro 
stavební povolení pod č.j. MUKV 82330/2019 VYST dne 21.10.2019. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému 
úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů stejném jako je počet účastníků řízení 
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(viz. rozdělovník). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralupy 
n.Vlt. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. Odvolání lze podat také prostřednictvím datové schránky.  
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové schránce. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. 
Stavební povolení pozbývá platnost podle § 115 odst.4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let 
ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 

     Ing. Blanka Nedbalová 
                      referent odboru životního prostředí 
              oprávněná úřední osoba 
 
 

 
Přílohy pro stavebníka: 

1. Ověřená projektová dokumentace „Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany“ 
kanalizace pro veřejnou potřebu, VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., 
IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Hana Píšová, ČKAIT 0013277, březen 2019 

 - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
 2.  Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.  
  - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

 
 

Tato vyhláška – stavební povolení, musí být vyvěšena na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou 
a Obce Nelahozeves na dobu 15 dnů. 

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou. 
 
 
vyvěšeno dne                sejmuto dne 
podpis a razítko                podpis a razítko 

 

Doručí se: 
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 1) správního řádu  
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
- Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094 v zastoupení VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 

278 01 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, 
- D8 - Park Logistik, a.s., Senovážné nám. 1588/4, 110 00 Praha – Nové Město, 
- Středočeský kraj v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 

Praha5, 
- ČR v zastoupení Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
- UNIPETROL, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
- ČR v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
- ČR v zastoupení Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 6 – Žižkov, 
- ČR v zastoupení Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 31788, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 
 
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 2) správního řádu 
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
- Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, 
- Vodárny Kladno – Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, 
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- ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, 
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7,  
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
- UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, 
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy n.Vlt., 
- SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy n.Vlt., 
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšenská 2678/18, 628 00 Brno – Líšeň zastupující UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 

140 00 Praha 4, 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 3) správního řádu (veřejnou vyhláškou): 
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a ostatní účastníci řízení 
Sousední pozemky k.ú. Nelahozeves 
parc.č. 7/6, 7/17, 7/15, st. 333, st. 332, 7/24, st. 331, 7/29, 7/33, 7/35, 7/32, 7/3, 4, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 1/2, 314/3, 
314/2, 1/1, 187/5, 187/6, st. 195, 188/1, st. 196, 187/7, 187/28, 187/25. st. 225. 187/17, st. 194, 187/5, st. 209, st. 
216, st. 201, st. 200, 187/9, st. 199, st. 208, 187/103, 467, st. 197, st. 187/99, 187/100, 188/5, 197/202, 188/12, st. 
286, 187/1, 187/107. 187/110, 197/76, st. 380, st. 268, 197/82, st. 229, 197/36, st. 311, 197/215, st. 255, st. 230, 
197/41, st. 282, st. 545, 197/208, 197/83, 197/75, 197/72, 197/70, 197/74, 197/73, st. 293, 197/104, st. 256/2, st. 
256/1, 197/32, 197/107, 291, st. 271, 197/96, st. 292, st. 668, st. 269, st. 270, 197/69, st. 356, st. 290, st. 2855, 
197/236, st. 378, 197/62, 197/58, st. 231, st. 232/1, st. 287, st. 233, st. 234, st. 235, 188/33, 188/7, 188/4, 188/3, 
186/12, 397, st. 98, 7/2, 184/4, 152, 284/74, 175/13, st. 72/1, 180/3, 184/2, 184/5, 187/112/ 187/31, 183/1, 183/3, 
199/1, 187/2, 187/95, st. 193, st. 192, st. 191, 187/73, 311/6, st. 211, st. 222, st. 221, st. 190/1, st. 337, st. 189, 
186/96, 186/97, 186/56, 186/50, 311/9. 311/6, st. 188, 186/95, st. 306, 186/68, 186/66, st. 217, st. 274, 196/65, 
186/69, 186/54, st. 187, 186/59, 464, st. 186, 186/93, 186/92, st. 185, 186/3, 455, st. 183, st. 182, st. 181, 186/91, 
186/33, st. 180, st. 179, 186/90, 186/72, st. 178, st. 177, 186/73, 186/28, 199/85, st. 176, 186/27, 199/81, st. 175, 
186/26, st. 174, 186/25, 186/52, st. 298, st. 173, st. 172, 186/61, 186/37, 199/43, 199/86, 186/36, st. 273, st. 210, st. 
218, st. 228, 186/8, 186/89, st. 219, st. 130, st. 129, st. 128, st. 169, st. 170, st. 139, st. 127, 186/31, 186/40, 186/44, 
186/84, 440, 186/30, st. 171, 186/53, 186/57, st. 111, st. 112, st. 113, 186/83, 186/32, st. 138, st. 125, 186/22, 
186/82, st. 114, st. 124, 186/81, 186/23, st. 123, 444, 226/7, 186/98, st. 100, 226/6, st. 96/2, 228/2, 226/5, st. 94, st. 
93, 229/1, 228/2, 229/8, 229/2, 229/13, 229/9, 229/4, 229/7, 228/5, 229/10, 231/1, 256/2, 234/4, st. 759, 233/3, 
234/3, 234/6, 234/8, st. 760, 234/3, 233/3, 233/2, 233/1, 234/1, 236/2, 237/1, 237/2, st. 712, 254/5,  219/2, st. 8, st. 
9, st. 6, 236/1, st. 95, 221/3, 221/2, st. 88, st. 105, 254/5, 254/2, st. 105, st. 110, st. 4, st. 3, 264/1, 264/3, 262/2, 
262/5, 263, st. 2, 262/4, 260/9, st. 80, 261/9, st. 1/1, st. 79, 1/3, 260/3, 260/2, 260/1, 256/6, 256/7, 256/8, 256/9, 
256/24, 258, 261/1, st. 86/1, st. 86/2, 1/3, st. 1/1, 261/9 
Sousední pozemky k.ú. Podhořany 
st. 234, 252, 32/2, 32/1, 31/2, st. 44, st. 43, st. 28/1, 173/1, st. 25, st. 22, st. 171, 180, 177, 176, st. 223/5, 223/6, 175, 
st. 23, st. 24, 182, 144/8, st. 43, st. 46, 31/9, st. 51, st. 50, 144/15, 144/14, 144/13, 144/12, 144/10, 31/7, 31/6, st. 
48, st. 17/2, 31/5, 27, 26, st. 17/1, st. 16, 144/1, 144/18, st. 15/2, st. 15/1, 25, 81/4, st. 47, 240, st. 52, 13/3, 23, 
144/5, 12, 22, 257, 5/2, 225/4, st. 8, 12, 82/2, st. 157, 241, 225/15, s/2, 225/16, 84/44, 121/4, 229/1 
 
 
Dotčené správní úřady (doporučeně na doručenku): 
- HZS Stč. kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník,  
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, 
- Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, 
- MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy, 
- MěÚ Kralupy n.Vlt., stavební úřad, 
- MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP, lesní hospodářství, 
- KÚ Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 

K vyvěšení: 
Obec Nelahozeves,   

Spis. 
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