Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
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Hranice, dne: 6.4.2018

ROZHODNUTÍ
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání povolení
odstranění stavby Stavba Ekocentra Hranice - demolice sběrného dvora (SO01 Zázemí a kanceláře, SO02
Sklad, skleníky, SO03 Garáž, SO04 Skladovací kóje, SO05 Montovaná hala-sklad elektroniky, SO06
Montovaná hla-garáže, SO07 přístřešek-sklad dopravního značení, SO08 Vrátnice, váha, SO09 Garáže,
SO10 Zpevněné plochy na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 2538, 2539, 2540, 2993, 3461,
pozemkové parcely parcelní číslo 1315/37, 1315/38, 1315/39, 1315/30, 1315/26, 1315/28 a 1315/29 v
katastrálním území Hranice, kterou podal subjekt EKOLTES Hranice, a.s. (IČO - 61974919), Zborovská
606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice takto:
Odstranění stavby Stavba Ekocentra Hranice - demolice sběrného dvora (SO01 Zázemí a kanceláře,
SO02 Sklad, skleníky, SO03 Garáž, SO04 Skladovací kóje, SO05 Montovaná hala-sklad elektroniky,
SO06 Montovaná hla-garáže, SO07 přístřešek-sklad dopravního značení, SO08 Vrátnice, váha, SO09
Garáže, SO10 Zpevněné plochy na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 2538, 2539, 2540, 2993,
3461, pozemkové parcely parcelní číslo 1315/37, 1315/38, 1315/39, 1315/30, 1315/26, 1315/28 a 1315/29 v
katastrálním území Hranice se podle § 128 odst. 4 stavebního zákona

povoluje.
Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude odstraněna do 31.12.2022.
2. Při odstranění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č 101/2005
Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případech, kdy
při realizaci stavby nastanou skutečnosti zakotvené v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu,
zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením stavebních prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.
3. Při odstraňování stavby budou dodržena ustanovení § 17 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), upravující požadavky na
provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.
4. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění
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vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy
sníženy na minimum a byla dodržena ustanovení nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
5. Při odstraňování stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi.
Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. K
závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých
během provádění staveb.
7. V průběhu odstraňování stavby bude splněna podmínka zajištění minimálních emisí tuhých znečišťujících
látek do ovzduší, tj. při realizaci navržené stavby zabezpečit minimální únik prašných částic do vnějšího
ovzduší, např. oplachem a kropením prašných ploch, zaplachtováním a zakrytováním prašného materiálu při
manipulaci s ním apod.
8. Při provádění bouracích prací bude postupováno v souladu s předloženou dokumentací a technologickým
postupem.
9. Stavba bude odstraňována tak, aby v jejich průběhu nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob,
ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování stavby
nebo její části nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v
dosahu stavby.
10. Okolí odstraňovaných staveb nesmí být uvedenou činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno,
zejména hlukem a prachem.
11. Suť a odpadový materiál z odstraňovaných staveb musí být odstraňovány neprodleně a nepřetržitě tak,
aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo
se životní prostředí.
12. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových
vod.
13. Dle vyjádření MěÚ Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí ze dne 25.7.2017 pod č.j.:OSUZPD/9942/17 budou dodrženy tyto podmínky:
14. Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního
prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 10.1.2018 pod č.j.:OSUZPD/14929/17-2 budou
dodrženy tyto podmínky:
- Podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – v případě
kácení dřevin, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm je větší než 80 cm nebo celková plocha zapojených
porostů dřevin je větší než 40 m2, je nutno požádat orgán ochrany přírody, v tomto případě MěÚ Hranice, o
povolení kácení dřevin dle §8 výše cit. Zákona a v souladu s vyhláškou č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních
pracích
- Podle §11 odst.3 zákona č.201/2012 sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem
 Při odvozu prašného materiálu bude používá oplachtování nákladu na ložné ploše vozidel
 Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby jejich povrch
nevysychal
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-

-

 Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště omývána tak, aby nebyla znečištěna veřejná
komunikace
 Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista
 S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající
stavbu
Podle §79 odst.4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů je nutno dodržet tyto
podmínky:
Při kontrole odstranění stavby budou předloženy doklady o nakládání s odpady v rámci předmětné
demolice. Před zahájením demoličních prací musí být veškeré odpady nacházející se ve sběrném dvoře
zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech v součinnosti s platným provozním řádem sběrného
dvora.
Podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: případné
znečištění přilehlé místní komunikace, vzniklé v souvislosti s demolicí stavby, bude bez průtahů
odstraněno zhotovitelem prací. V souvislosti s demoličními pracemi nesmí dojít k poškození přilehlé
místní komunikace ani jejího příslušenství (např. dopravních značek apod.), v opačném případě provede
investor (zhotovitel) znovuobnovení na vlastní náklady tak, aby bylo plně funkční.

15. Dle vyjádření subjektu ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 21.2.2018 pod zn.:1097063783 se v zájmovém územní
odstraňované stavby nachází podzemní kabelové vedení 22kV VN, podzemní kabelové vedení 0,4kV NN,
včetně rozpojovací kabelové klíně a nedaleko se nachází elektrická stanice 22/0,4kV.
ČZ Distribuce, a.s. požaduje respektování ochranného pásma elektrické stanice 22/0,4kV dle zákona
č.458/2000 Sb. §46 a dále respektování ochranného pásma kabelového vedení, které dle zákona č.458/2000
Sb. §46 činí 1 metr od tohoto kabelu. Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být provedeno
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.
ČEZ Distribuce a.s. požaduje, aby podzemní kabelové vedení bylo vytýčeno a vykopány ruční sondy pro
přesné zajištění polohy a způsobu uložení kabelů. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí
být prováděny ručně a před záhozem výpoků vyzvat příslušného technika sítí ke kontrole uložení kabelů.
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. v platném znění 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, uvedeného zakázáno:
zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob.
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
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, zákona
č.458/2000 Sb. v platném znění.
V ochranných písmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
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
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 m
Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích
nesmí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050, ČSN 33 2000-5-52
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem
Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
str. 3 - OSUZPD/16006/18-6

provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
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 34 3510
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
Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození
Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
příslušnému provoznímu útvaru ( v mimopracovní době případě na dispečerské pracoviště nebo na tel.
840 840 840 – zákaznická linka)
Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
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 Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako porušení
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
16. Odstranění stavby je podmíněno realizací přeložky distribučního zařízení č.812006365
17. Dle vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. zastoupenou společností InfoTel, s.r.o. ze dne 30.10.2017 pod
zn.:JurKO0624/17 se ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho
ochranné pásmo společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné
pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS
(dále jen Ochranné pásmo).
Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou
deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.
-Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v
žádosti.
Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizaci stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba
dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou
součástí tohoto vyjádření.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu
vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to
vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane
nejdříve. Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke
stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho
záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se VVKS.
Do areálu je zaveden kabel UPC Česká republika v souběhu s kabelem Cetin. Pokud při demoličních pracech
dojde k dotčení těchto kabelů, je nutno tyto ochránit a zabezpečit pro další využití zejména proti vniknutí
vody a poškození.
Případné další upřesnění prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel – jméno: Jiří Juráš, tel:
606776069, e-mail: jiri_juras@infotel.cz (dále jen POS).
Další – KONKRÉTNÍ podmínky nestanovujeme
-trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, nutno uložit do dělených chrániček na
betonovém podkladu s min. hloubkou uložení 1m, vjezdech k domům apod. min. 0,6m, s ochrannou folií
oranžové barvy nad trasou°v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s hloubkou
uložení 0,6m s ochrannou folií oranžové barvy nad vedením. Při provádění stavby musí být dodrženy
podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při křížení s vedením jiných sítí, kde musí být rozvody UPC
uloženy do betonových korýtek, není-li odsouhlasena potvrzena zápisem jiná varianta
-vytýčení sítí v dané oblasti: Vytýčení sítí UPC ČR, s.r.o. je povinen si zajistit zhotovitel stavby a provede je
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proti úhradě společnosti InfoTel, spol. s r.o., Novolíšenská 18, 528 00 Brno, e-mail:
vytyceniolomoucnfotel.cz. S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového
umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítí výškové a prostorové umístění
PVVKS UPC sondami (dále viz. všeobecné podmínky odst. II.bod 4)
-Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou
součástí tohoto vyjádření.
V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou
pověřenou osobu společnosti InfoTel.
Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC
I. Obecná ustanovení
-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, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti
UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
předpisy.
-Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při
křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a
odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS)
se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
-Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinnosti.
-V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto
neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro
následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS
-Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba
společnosti InfoTel, spol. s r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před
zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
-Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS
prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
-Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté
PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a
odcizení.
-Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník
zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost
stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
-Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy
prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS
a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další
zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie
oranžové barvy.
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat
do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly
nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy
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PVVKS.
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma)
jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací,
zpevněných ploch, apod.
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky VVKS.
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými
spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od
okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
-Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a
skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.
-Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky
vedení projednat s POS.
III. Práce v budovách a odstraňování budov
-Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými
by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné
odpojení VVKS.
-Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s
právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
-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 VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby
(projektové, realizační, koordinační atp.).
-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 VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude
zcela patrná míra dotčení VVKS.
-Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do
prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za
použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
18. Dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 25.10.2017 č.j.:750790/17 se
v zájmovém území nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem
1,5m po stranách krajnícho vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež
jsou součástí tohoto vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné
řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka
technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplnění povinnosti
stavebníka dle bodu 3 tohoto Vyjádření anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením
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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 závisí na tom, která ze skutečností rozhodná
pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
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 nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochranySEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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 – Antonín Růžička,
e-mail:antonin.ruzicka@cetin.cz (dále jen POS).
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 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.
Pro účely SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o
SEK.
Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data použít pouze pro
účely, pro který mu byla 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 z platných právních
předpisů, zejména předpisů práva autorského.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
I. Obecná ustanovení
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba. je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení
sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je
výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném
zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m
po stranách krajního vedení.
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 nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
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 Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření
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 se práva na odvolání proti
rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen
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kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
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.
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.
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.
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.
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.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na
ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů 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.
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.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch
(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
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.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve
všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. " mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
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 1m.
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.
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III. Práce v objektech a odstraňování objektů
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 Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
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
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.). 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.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení 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 vlivů (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 produktovodů s katodovou ochranou.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a.s a překračuje výšku 15 m 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.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního
řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději
však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
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
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s 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 vnikání nečistot.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu či vjezd umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly
umístěny v hloubce menší než 0,6m a optické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 1m. V případě,
že stavebník nebo jím pověřená osoba není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen
kontaktovat POS.
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.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
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infrastruktury s 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.
19.
Dle vyjádření společnosti Grid Services s.r.o ze dne 16.11.2017 pod zn.5001611273 se v zájmovém
území stavby nachází NTL plynovodní přípojka dn 110 PE pro č.p.606.
Požadujeme respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení, které dle zákona č.458/2000 Sb. v platném
znění činí 1m, měřeno na obě strany od půdorysu plyn.zařízení.
- Před započetím demoličních prací musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého
obchodníka
- Demontáž plynoměru projednejte na zákaznických centrech innogy:http://www.innogy.cz/kontakty/Bez
předchozího projednání bude manipulace s obchodním měřidlem považována za neoprávněnou
- Po demontáži plynoměru bude PP zaslepena zátkou na HUP. Odběrné plynové zařízení (OPZ), které je
v majtku majitele objektu bude odplyněno a demontováno
- V prostoru 1 metr od PP bude demolovaná stěna rozebraná ručně za použití ručních nástrojů a
s maximální opatrností, nesmí dojít k poškození PP
- Případné poškození bude posouzeno jako porušení energetického zákona 458/2000 Sb. Způsob ochrany
PP navrhuje projektant stavby
- Po odstranění zdiva objektu zajistí stavebník ochranu PP proti poškození, povětrnostním vlivům,
neoprávněné manipulaci a to do doby, než bude vybudován nový pilíř HUP/nika.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenského zařízení (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. Zařízení
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn.
Zařízení – dle Zákona č.458/2000 Sb. v platném znění).
V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude
skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou.
Provozovatel distribuční soustavy má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se
zřizováním a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení musí zůstat
volně přístupné z důvodu inspekčních a kontrolních činností.
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. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
-za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopová 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.)
-stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
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-před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete
na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj
náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
-bude dodržena mj.ČSN 736005, TPG 702 04 zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně
další předpisy související s uvedenou stavbou,
-pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a podmínkami vyjádření,
-při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník 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,
-odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti
poškození,
-v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka.
V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
-Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražná folie atd.) na telefon 1239,
-před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP Zákaznická linka 840 11 33
-Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení plynovodní přípojky zasypány. V případě,
že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o
nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
-plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN
EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
-neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
-poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti,
-případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
-bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak),
-při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
20. Dle vyjádření subjektu Vodovody a kanalizace Přerov a.s. ze dne 16.11.2017 pod zn.:2015/1774/Kv-S5
budou při odstraňování stavby dodrženy tyto podmínky:
- demontáž kanalizačních přípojek v místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedena po
domluvě mezi stavebníkem a vedoucím provozu kanalizaci. Pracovníci provozu kanalizací provedou
potřebné úkony k odstranění napojení stávajícíh kanalizačních přípojek na základě domluvy a objednávky
zaslané na sídlo společnosti min.14 dní předem. Upozorňujeme investora na nutnost provést zemní práce
v místech napojení kanalizační a vodovodních přípojek na kanalizaci a vodovod pro veřejnou potřebu
spočívající ve vyhloubení montážních jam předepsaných rozměrů včetně zajištění stěn výkopu dle nařízení
vlády č.591/2006 Sb. v platném znění
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- poloha našich zařízení musí být před zahájením stavby a v terénu řádně vyznačena. Vytýčení polohy
vodárenských a kanalizačních zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele
prací příslušný provoz vodovodů a provoz kanalizací, doručené nejméně sedm kalendářních dnů předem.
Součástí protokolu pro vytýčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k činnosti
v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst.5 §23 zákona č. 274/2001 Sb.
- naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Požadujeme, aby byla investorovi a následně dodavateli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení
ochrany stávajícího zařízení ve správě Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,kanalizace a vodovodu pro
veřejnou potřebu včetně kanalizačních a vodovodních přípojek. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1m od
kanalizačních a vodovodních zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení nesmí být bez souhlasu správce kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu
zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení, výkopky
zemin a jiné konstrukce zamezující přístup ke kanalizaci, vodovodu a k jejich příslušenství
- v ochranném zařízení nesmí být bez souhlasu správce kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu
zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení, výkopky
zemin a jiné konstrukce zamezující přístup ke kanalizaci, vodovodu a k jejich příslušenství
- po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel prací společnost Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma a k ověření správné funkce
kanalizačních a vodovodních zařízení dotčených stavbou. Naše vodohospodářská zařízení požadujeme předat
za účsti investora nebo dodavatele a zástupce vaK Přerov, a.s. otéto přejímce bude pořízen písemnýzápis,
který bude součástí stavebního deníku. Při poškození kanalizačního nebo vodovodního zařízení je stavebník
povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související
úkony a činnosti.
21. Stavebník je povinen bezprostředně, nejpozději však do 10 dnů, oznámit stavebnímu úřadu MěÚ
Hranice ukončení bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky a předá doklad o nezávadném
uložení materiálu, jehož další využití není možné.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "správní řád"):
EKOLTES Hranice, a.s. (IČO - 61974919), Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Odůvodnění
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad
obdržel dne 16.2.2018 oznámení o záměru odstranit stavbu.
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad
opatřením ze dne 19.3.2018 oznámil zahájení řízení o povolení odstranění stavby a vzhledem k tomu, že mu
jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil od ústního
jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených
orgánů do 5 pracovních dnů od data doručení oznámení.
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad v
průběhu řízení o povolení odstranění stavby posoudil oznámení o záměru odstranit stavbu z hledisek
uvedených § 128 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil
shromážděná stanoviska. Zjistil, že odstraněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad v
průběhu řízení o povolení odstranění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl
proto způsobem uvedeným ve výroku.
Seznam všech účastníků řízení:
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., České Radiokomunikace a.s., ČEZ Distribuce, a. s., EKOLTES
Hranice, a.s., GridServices, s..r.o., Infotel, spol. s. r. o., Telekomunikační služby, Město Hranice, Nemocnice
Hranice a.s., NewCo Immo CZ GmbH, id.č.510168 a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení;
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a
rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc. S odstraňováním stavby lze započít až po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Upozornění:
Pokud je odstraněná stavba evidována v katastru nemovitostí, je vlastník dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. d)
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "katastrální zákon")
povinen oznámit do 30 dnů zánik budovy k zápisu do katastru nemovitostí.
otisk úředního razítka
Ing. Milena Hošťálková v. r.
vedoucí oddělení stavební úřad
Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Rozdělovník
Účastníci řízení Stavebník:
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, prostřednictvím zástupce:
INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ostatní účastníci řízení (doručení jednotlivě):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s..r.o., Plynárenská 499, Brno - Zábrdovice, 1, 602 00 Brno - Zábrdovice
Infotel, spol. s. r. o., Telekomunikační služby, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno 28
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, 753 01 Hranice 1
NewCo Immo CZ GmbH, id.č.510168, In der Buttergrube 9, 0 994 28 Weimar
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., provoz Hranice, Sady Čs. legií 462, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00
Olomouc 9
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, se sídlem v Olomouci, Územní
pracoviště Přerov, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice
I-Město, 753 37 Hranice 1
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 sazebníku ve výši 500,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 23.3.2018.
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