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Grossovál 513 030 416

Dolní Kounice 11.07.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNĺ ROZHODNUTĺ
Výroková část:
Dne 21.03.2022 byla na Stavební úřad Městského úřadu doručena žádost, kterou podala
společnost O n I i n e x NM s.r.o., (lČ: 04729421) Nové sady 988/2, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Petrem Janíkem, nar. 10.11.1979,Libušina 544/3,69000 Břeclav (dále jen
„žádost“), o vydání územního rozhodnutí pro níže uvedenou stavbu:
Stavební úřad Městského úřadu Dolní Kounice, jako stavební úřad příslušný podle ~ 13 odst.
1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisu (dále jen „stavební zákon«), v územním řízení posoudil
žádost a na základě tohoto posouzení vydává podle ~ 92 odst. I stavebního zákona
s ohledem na ~1 odst.1 a odst. 5 zákona č 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby
dopravní vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový
zákon), ve znění pozdějších předpisu

územní

rozhodnutí o umístění stavby

„ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI KUPAŘOVICE“,
na pozemcích parc.č. 111/40, 111/2, 111/37, 263/1, 111/42, 434/14, 236/38, 236/50, 427/5,
236/49, 467, 465, 294/2, 296, 417/4, 417/6, 407, 406/1, 408/3, 408/5, 406/11, 408/12, 483/1,
460/2, 367/1, 458/9, 373/18, 373/27, 373/28, 236/32, 236/29, 434/4, 111/30, 434/1, 443,
294/8, 294/39, 25/2, 294/41 294/33, 294/6, 294/48, 294/49, 294/27, 294/26, 294/25, 294/24,
294/23, 294/9, 293/40, 293/42, 293/45, 293/49, 293/53, 293/57, 293/61, 293/65, 293/69,
293/73, 293/114, 293/115, 293/116, 293/117, 293/77, 293/81, 293/85, 293/89, 293/90,
293/92, 293/91, 293/14, 316/5, 316/7, 316/10, 301/25, 301/4, 301/21, 301/19, 412/2, 412/3,
412/4, 412/7, 413/1, 414/3, 414/2, 414/1, 87/15, 87/42, 81/7, 81/3, 406/23, 409/2, 409/4,
409/5, 79/5, 314/8, 419, 316/4, 301/43v katastrálním území Kupařovice.
‚

(dále jen “stavba“) jak je zakresleno v grafické příloze, tj. situačním výkresu, který je
součástí spisové dokumentace a přílohou tohoto rozhodnutí.
Předmětem stavby je:
Jedná se o podzemní liniovou stavbu sdělovací optický kabel uložený do výkopové rýhy
šířky 0,25m, hloubky 0,51,2m. Kabel bude uložen do chráničky ® 10mm 40mm. Optický
kabel bude sloužit k přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize
multimediální služby).
Výstavba nového rozvodu optické sítě bude provedena v celé obci Kupařovice.
—

Součástí stavby budou páteřní trasy s vyvedením na okraje k.ú. Pravlov, Loděnice a
Němčičky
Všechny páteřní trasy vedou v extravilánu převážně podél místních a účelových komunikací
a částečné přes ornou pudu případně trvalý travní porost.
V extravilánu bude hloubka uložení min.lm pod terénem, a 0,9 pod vozovkou místní
komunikace, I ‚5m pod vozovkou IIll třídy. (křížení pod silnicemi bude provedeno protlakem
dn50mm v hloubce 0,9 a 1 ‚5m pod stávajícím dnem s uložením chráničky dn40mm)
Páteřní trasa z Pravlova začíná v extravilánu na pozemku p.č.lll/40 a vede podél účelové
komunikace a částečně přes ornou pudu do intravilánu obce. Trasa vede podél kanalizace a
částečně podél zatrubněného bezejmenného potoku. Trasa kříží dálkový optický kabel
společnosti Net4gas, dále pak nadzemní WN společnosti Čeps v dostatečné vzdálenosti Od
sloupu.
Páteřní trasa z Loděnice začíná v extravilánu na pozemku p.č.443 a vede podél účelové
komunikace a částečně přes ornou pudu do intravilánu obce. Trasa kříží soustavu VTL
plynovodu a optických a metalických dálkových kabelu společnosti Net4gas, Dial telecom a
jiných správcu téže trasy řízeným protlakem ~ 50mm s vložením chráničky dn40mm.Trasa
se napojuje na trasu z Pravlova na pozemku p.č. 236/49.
Páteřní trasa z Němčiček začíná v extravilánu na pozemku p.č.373/28 a vede podél místní
komunikace a částečně přes ornou pudu do intravilánu obce. Trasa kříží řeku Jihlavu
řízeným protlakem dn50mm s vložením chráničky dn40mm.
Výstavba rozvodu sítě v intravilánu bude provedena obecně převážně pod volným terénem
zelených pásu v hloubce 0,6m, částečně pod úrovní stávajících chodníku v hloubce 0,4m
pod chodníkem a 0,9 pod vozovkou místní komunikace, 1,5m pod vozovkou IIll třídy.
(křížení pod silnicemi bude provedeno protlakem dn50mm v hloubce 0,9 a I ‚5m pod
stávajícím dnem s uložením chráničky dn40mm).
Trasy budou křížit 3x silnici 111/395 a 6x silnici 111/39524 (protlakem v hl. min, 1,5m pod
vozovkou).
Při míjení památek bude trasa vzdálená min.2m od památek (božích muk, křížu apod.).
Pro umístění a realizaci stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. 111/40, 111/2, 111/37, 263/1, 111/42,
434/14, 236/38, 236/50, 427/5, 236/49, 467, 465, 294/2, 296, 417/4, 417/6, 407,
406/1, 408/3, 408/5, 406/11, 408/12, 483/1, 460/2, 367/1, 458/9, 373/18, 373/27,
373/28, 236/32, 236/29, 434/4, 111/30, 434/1, 443, 294/8, 294/39, 25/2, 294/41,
294/33, 294/6, 294/48, 294/49, 294/27, 294/26, 294/25, 294/24, 294/23, 294/9,
293/40, 293/42, 293/45, 293/49, 293/53, 293/57, 293/61, 293/65, 293/69, 293/73,
293/114, 293/115, 293/116, 293/117, 293/77, 293/81, 293/85, 293/89, 293/90,
293/92, 293/91, 293/14, 316/5, 316/7, 316/1 0, 301/25, 301/4, 301/21, 301/1 9, 412/2,
412/3, 412/4, 412/7, 413/1, 414/3, 414/2, 414/1, 87/15, 87/42, 81/7, 81/3, 406/23,
409/2, 409/4, 409/5, 79/5, 314/8, 419, 316/4, 301/43v katastrálním území Kupařovice,
tak, jak je zakresleno v situačním výkrese, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
Provedení stavby musí odpovídat dokumentaci vypracované Ing. Petrem Janíkem a
ověřené Ing. Milanem Farářem (ČKAIT 1301796) Jakékoliv změny musí být předem
odsouhlaseny se stavebním úřadem.
2. Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Stavební úřad
proto již v rámci územního rozhodnutí stanovuje podmínky i pro provádění stavby.
3. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle ~152 stavebního zákona.
4. Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě a dodržena ČSN 73
6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“ Stavbou nesmí být
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narušeny žádné sítě technické infrastruktury a jejich ochranná pásma.
5. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonu (energetický zákon), v platném znění, k zajištění spolehlivého
provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění
účinku případných havárií.
6. V ochranném pásmu inženýrských sítí musí být práce prováděny ručně, bez použití
mechanizace a s maximální opatrností. Každé poškození je nutné neprodleně
oznámit správci sítě.
7. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník termín jejich zahájení
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného
archeologického výzkumu na dotčeném území.
8. Budou respektována vyjádření EG.D a.s., čj. E745626110690, z 26.04.2021 a
čj.S4032527034320 z 24.05.2021, GasNet Služby s.r.o., čj. 5002361670, z
28.04.2021, DKM Moravia a.s., z 24.04.2021, CETIN a.s., čj.630175/21, z
26.04.2021, NET4GAS, s.r.o. čj. 6339/21IOVP/Z z 11.06.2021, ČEPS, a.s., čj.
4008/2021/PDV z 28.04.2021, Dial Telecom, a.s., čj. CR930128 z 23.07.2021,
Optiline a.s. čj. 1412101685, z 23.07.2021, itself s.r.o. čj. 21/003879, z 23.08.20021 a
CNL INVEST s.r.o., čj. TUTEO1536/21, z 28.07.2021 která jsou v příloze tohoto
rozhodnutí, avšak nedílnou součástí jeho výrokové části.
9. Budou dodrženy podmínky Rozhodnutí, které vydal Městský úřad Ivančice, Odbor
správních činností
silniční hospodaření pod čj OSČ/SHMl14102/20213 dne
29.06.2021.


10. Dále budou dodrženy podmínky stanoviska obce Kupařovice z 02.09.2021.
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
Výkop musí být žadatelem po cenou dobu zvláštního užívání silnice zabezpečen a
označen tak, aby neohrožoval uživatele pozemních komunikací
.
Po uložení sítě bude rýha vyplněna řádně hutněnými konstrukčními vrstvami až po
obrusnou vrstvu.
.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích při omezení obecného
užívání pozemní komunikace bude řešena samostatným stanovením.
.
Po provedení úpravy silnice bude přizván, zástupce obce Kupařovice k převzetí
bezchybného povrchu vozovky i povrchu dotčených pozemku touto stavbou.
.
Případné škody na silničním tělese, součástech a příslušenství silnice, které se
projeví dodatečně v dusledku tohoto zvláštního užívání silnice musí žadatel na své
náklady opravit nebo budou účtovány žadateli.
.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska SÚS JMK čj. 7597/2021/SKJA z 26.05.2021
prodloužení z 09.05.2022:
. Podélné uložení a vedení sítí v/při silničním tělesem musí být v souladu s
ustanovením ~ 36 ZPK. S podélným uložením síti v tělese krajské komunikace
souhlasíme pouze v úsecích, kde jsou splněny podmínky pro uložení IS dle ZPK.
. Křížení vedení IS s krajskými komunikacemi požadujeme provést bezvýkopovou
technologií (protlakem).
. Protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice.
. Startovací a cílové jámy protlaku budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice
vozovky mimo těleso pozemní komunikace. V případě, že není možné tuto podmínku
dodržet, jedná se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp
výkopu provádět nesedavým materiálem štěrkodrtí s hutněním po vrstvách tI. max.
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20cm; na zásypu budou pruběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny
zkoušky míry zhutnění na úrovni sil, pláně požadujeme min. únosnost Edef,2 =
45Mpa, poměr zhutnění Edef2I Ecieri = max. 2,5. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést
jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.
Minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí mim. 150 cm od nivelety
vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace s přesahem
0,5 m na každou stranu.
Výkop pro uložení vedení při/podél komunikace požadujeme situovat tak, aby
nedošlo k zásahu do statiky sil, tělesa (min. vzdálenost výkopu od obrubníku
chodníku, příp. krajnice musí odpovídat hloubce výkopu). V případě, že není možné
tuto podmínku dodržet, jedná se o zásah do statiky sil, tělesa a v tomto případě
požadujeme zásyp výkopu provádět nesedavým materiálem štěrkodrtí s hutněním
Po vrstvách ti. max. 20cm; na zásypu budou pruběžně v závislosti na použitém
materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění na úrovni sil, pláně požadujeme min.
únosnost Edef,2 = 45Mpa, poměr zhutnění Edef,2 / Edef 1 = max. 2,5. Ke zkoušce
požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného
podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty
únosnosti.
Požadujeme, aby výkop pro uložení vedení podél kraj. komunikace byl situován tak,
aby ochranné pásmo tohoto vedení nezasahovalo blíž než 0,6 m za hranu vnějšího
svahu sil. příkopu svahu sil, tělesa. Pokud není příkop v místě vedení obnoven, je
nutno počítat s jeho obnovou dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné
krajnice v normové šířce. V případě, že není možné tuto podmínku dodržet,
souhlasíme s uložením vedení pod hranou vnějšího svahu sil. příkopu/pod patu
svahu sil. tělesa v max. možném odstupu od krajské silnice. Krytí chráničky vedení
požadujeme v tomto případě v hloubce min. 0,8 m pod dnem vyčištěného sil.
příkopu/pod patou svahu.
V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce
komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace
doplnit a navzájem provázat zazubením.
Nesouhlasíme s příp. vedením trasy pod dnem silničního příkopu.
Nesouhlasíme s vedením sítí pod obrubníkem vozovky.
Vzdálenost výkopu pro vedení inženýrských sítí od konstrukce sil. objektu (mosty.
trubní propustky apod.) požadujeme min. 5.0 m.
Doklad o provedení měření bude doložen nejpozději v době převzetí zásahu ve
vozovce.
Na vozovku nacházející se v místě nad přechodem inženýrských sítí prováděných
bezvýkopovou technologií se rovněž vztahuje záruční doba. Po tuto dobu bude
investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně silničních příkop v dusledku provádění
této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Po ukončení prací
požadujeme vyčistění silničních příkop dotčených stavbou, úpravu jejich svahu dle
ČSN, ohumusování a osetí.
Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65, TP 100, TP 133
a vyhlášky č. 294/2015 Sb. V pruběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost
silničního provozu a nesmí dojit ke znečištění krajské silnice.
Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK
(objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich
zpětným zakrytím.
Příp. vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu.
Silniční příkop/svah požadujeme v rozsahu stavby obnovit zřídit dle příslušných
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norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.
V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu,
na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tI. 10 cm a obnovena zeleň.
V pruběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani
jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění
silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu
ZPK. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
Vzhledem k tornu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do
pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné
břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene
bude uzavřena s vlastníkem pozemku Jihomoravským krajem, na základě
uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím
SUS JMK.
0 zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční
inspektor Ing. Jaroslav Skokan (email: iaroslav.skokan@gusimk.cz).
Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po
jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SUS
JMK (silniční inspektor Ing. Jaroslav Skokan, email: iaroslav skokan@susimk.cz)
s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SUS JMK je oprávněna
požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly
prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení
zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel
zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u
specializované firmy přechodné dopravní značení dle ‚Stanovení přechodného
dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření
Policie ČR SPDI a SUS JMK.
Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace
skutečného provedení stavby, pro uložení do spisovny SUS JMK (pokud se DSPS
vyhotovuje).
Dále požadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické
zatěžovací zkoušky únosnosti)

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Ivančice, odboru životního
prostředí ze dne 20.10.2021, č.j. MI/26522/2021/KREE:
V případě zásadní změny koncepce řešení výše uvedeného záměru nebo při změně
vodoprávních poměru předloží žadatel nové odpovídající podklady pro udělení
souhlasu.
Záměr bude realizován podle předložené projektové dokumentace opatřené
schvalovací doložkou vodohospodářského orgánu.
Při realizaci budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a
podzemních vod.
Používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém
stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniku
škodlivých a nebezpečných látek vodám (zvláště ropných), které by mohly zpusobit
kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových a podzemních vod.
Při realizaci stavby musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní
změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměru
povrchových vod.
Provozem stavby nesmí dojít k mimořádně závažnému zhoršení nebo mimořádně
závažnému ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
Veškeré skládky zeminy, lehce odplavitelných materiálu a závadných látek související
5

s posuzovanou stavbou budou skladovány a ukládány tak, aby nemohlo dojít k jejich
odplavení nebo erozivnímu smyvu.
Při realizaci budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření Povodí
Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko pod zn. PM
1805620211520311N z 11.10.2021:
Přímému správci vyT Jihlava a ochranných hrází, tj. Povodí Moravy, s. p.,
Náměšt‘ nad Oslavou bude v dostatečném časovém předstihu písemně
oznámeno zahájení prací
Těleso hráze bude kříženo za pomocí protlaku bude umístěna min. 4 0 m Od
vzdušní paty hráze.
Zpětný zásyp zářezové hrany bude proveden soudržnou zeminou se zhutněním a
uvedením místa do puvodního stavu.
Požadujeme, aby u křížení a souběhu kabelu s ochrannou hrází, do vzdálenosti 6
m od vzdušné pat ochranné hráze, byl kabel uložen do chráničky tak, aby byl
umožněn pojezd těžkou technikou o hmotnosti až 25 t, používanou správcem
toku při provádění běžné či mimořádné údržby, opravách či rekonstrukcích
vodního díla.
Křížení vodního toku, vodního díla a souběh s vodním tokem bude v terénu
vyznačeno povrchovými značkami umístěnými mimo tělesa ochranných hrází.
Provádění souběhu je možné pouze za dodržení norem ČSN 75 2130, ČSN 75
2410, ČSN 72 1006 a ČSN 752200.
Trasu souběhu požadujeme vést ve vzdálenosti min. 2,0 m od vzdušní paty
ochranné hráze, ve vzdálenosti do 3,0 m od vzdušní paty hráze nebude použito
podsypu a zásypu z nesoudržného materiálu. Do situace požadujeme zakreslit a
okótovat vzdálenost souběhu (kabelu) se vzdušnou patu hráze.
Ke kolaudačnímu řízení požadujeme předložit výkres skutečného provedení
křížení a souběhu s ochrannými hrázemi ti i v el. podobě ve formátu dgn.
0 záměru užívat stavbu popř. o vydávání kolaudačního souhlasu bude informován
příslušný vodoprávní úřad.
















13. Budou dodrženy podmínky vyjádření LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA
TOKU čj. LCROO4/002988/2021 z 26.04.2021:
Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s následujícími ujednáními.
Smluvní věcné břemeno v rozsahu max. ochranného pásma bude vymezeno
v budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na základě přiloženém geom.
plánu, jehož vyhotovení zajistí na své náklady investor po provedení stavby, a
který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úplatu, jejíž výše bude stanovena
dohodou, minimálně 150 Kč/m2
nejméně však ve výši 5000 Kč, kdy
dohodnutá cena bude plně kompenzovat újmu za celou dobu trvání věcného
břemene.
Jednorázová úplata bude uhrazena na základě vystavené faktury ze strany
Lesu České republiky, s.p. a to ještě před podáním návrhu na vklad práva
odpovídajícího věcnému břemeni na příslušném katastrálním pracovišti K‘
které zajistí na své náklad vlastník stavby
Stavebník zajistí uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene do 6
měsícu od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu či rozhodnutí předmětné
stavby.
Smlouva uzavřená na dotčenou část pozemku PUPFL bude uzavřena tak, aby
vyhovovala legislativě a vnitřním předpisum státního podniku dle obvyklých
podmínek.
Na pozemcích nebude skladován žádný materiál v souvislosti se stavebními pracemi
Výkopové práce musí být vedeny co nejšetrněji ke kořenovým systémum okolních
dřevin




—
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pozemek bude uveden do puvodního stavu a případné škody na pozemku ve
vlastnictví České Republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.,
budou řešeny se zástupci polesí 12 a 20 a následně finančně vykompenzovány
požadujeme včasné oznámení zahájení prací na lesním pozemku KN 460/2 v k.ú.
Kupařovice vedoucímu polesí 12 Velký Dvur, kdy i případné odstraňování dřevin
musí být taktéž předem ohlášeno a povoleno vedoucím polesí.

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného Městským úřadem
Ivančice, odbor životního prostředí čj. Ml 13569/2021/STRT, z 0706.20221:
.
Stavba bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemku určených
k plnění funkcí lesa a porostu na nich rostoucích. V případě vzniku škod budou
okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění dusledku
těchto škod.
.
Dodržování základních povinností ochrany pozemku určených k plnění funkcí lesa
uvedených v ~13 lesního zákona.
.
Stavba bude umístěna dle předložené dokumentace.
15. Pokud by odnětí zemědělské pudy k nezemědělským účelum mělo být na dobu delší
než I rok je nezbytný souhlas k odnětí pudy. Zahájení nezemědělského využívání
musí být minimálně 15 dní předem oznámeno MěU Ivančice, odboru životního
prostředí.
16. Při realizaci stavby musí být dodržovány platné právní předpisy na úseku
odpadového hospodářství zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zvláště pak ~ 15 o
obecných povinnostech, přičemž je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se
jich pouze zpusobem, stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy na
ochranu životního prostředí.
17. Při provádění prací nesmí dojít k poškození okolních pozemku. Dotčené pozemky
budou Po dokončení stavby uvedeny do puvodního stavu.
18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na stavbě a současně předloží
název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací.
19. Stavbu lze realizovat na základě tohoto územního rozhodnuti a to jakmile nabude
právní moci.
Účastník řízení vymezený dle ~ 27 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisu (dále jen „správní řád«):
Onlinex NM s.r.o., (lČ: 04729421) Nové sady 988/2, 602 00 Brno zastoupená Ing. Petrem
Janíkem, Libušina 544/3, 690 00 Břeclav
Obec Kupařovice,(lČ:00405493) Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice,
Povodí Moravy, s.p. (lČ:70890013), Dřevařská 932/11, 60200 Brno,
Lesy České republiky, s.p. (IČ:42196451) Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
Miroslav Fiala, (nar. 16.12.1963) Kupařovice 27, 664 64 Dolní Kounice,
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (IČ: 70932581), Zerotínovo náměstí 449/3, 602
00 Brno

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 21.03.2022 na stavební úřad I. stupně, Městského úřadu Dolní Kounice,
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI
KUPAŘOVICE“.
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Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
MěÚ Dolní Kounice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení ~ 13 odst.
1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen „stavební zákon‘), v souladu s ustanovením ~ 87 odst. 1 stavebního zákona a
ustanovením ~ 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisu, (dále jen ‚zákon č. 416/2009“), oznámil veřejnou vyhláškou pod č. j.
MUDK1O743/2022 ze dne 10.05.2022 zahájení územního řízení známým účastníkum řízení a
dotčeným orgánum, a protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle ustanovení ~ 87 odst. I stavebního
zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil Ihutu pro podání námitek na 15 dní
od obdržení oznámení.
K žádosti na vydání územního rozhodnutí byla doložena potřebná rozhodnutí, vyjádření a
stanoviska účastníku řízení, správcu inženýrských sítí a dotčených orgánu.
K žádosti byla doložena tato vyjádření a stanoviska:



























Obec Kupařovice, povolení zvláštní užívání silnice z 02.09.2021,
MěU Ivančice, odbor správních činností, čj. OSČ/SHMl14102120213, z 29.06.2021,
SUS JMK, čj. 7597/2021/SKJA, z 26.05.2021, prodloužení z 09.05.2022,
MěU Ivančice, Odbor životního prostředí, čj. MI/26522/2021/KREE, z 20.10.2021,
Povodí Moravy, s.p., čj. PM18056/2021/5203/lN, z 11.10.2021,
Lesy ČR, čj. LCROO4/002988/2021, z 26.04.2021,
MěU Ivančice, odbor regionálního rozvoje, čj. Ml 9967/2021 UUPSk, z 13.05.2021, a
čj. M19968/2021 PAMPez 10.05.2021,
MěU Ivančice, odbor životního prostředí, čj. MI 13569/2021/STRT, z 07.06.2021 a čj.
MI14088/2021/ŠIMA z 10.06.2021,
Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, čj. JMK 77745 /2021, z 20.04.2021,
Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmu a státního
odborového dozoru čj. 111776/20211150OUZBR, z 17.05.2021,
EG.D a.s., čj. E7456261 10690, z 26.04.2021, čj. S4032527034320, z 25.04.2021,
GasNet Služby s.r.o., čj. 50023691670, z 28.04.2021,
CETIN as., čj. 630175/21, z23.04.2021,
DKM Moravia, a.s., z 24.04.2021,
NET4GAS, s.r.o. čj. 6339/21/OVP/Z, z 11.06.2021,
ČEPS, a.s., čj. 202104008, z28.04.2021 a čj. 4008/2021/PDVz 28.04.2021,
TMobile, čj. E 37367/21, z 22.07.2021,
Vodafone, čj. 2107221224317637, z22.07.2021,
Dial Telecom, a.s. čj. CR930128 z 23.07.2021,
Optiline a.s., čj. 1412101685 z 23.07.2021,
Itself s.r.o., čj. 21/003879 z 23.08.2021,
CNL INVEST,s.r.o., čj. TUTEO1536/21 z28.07.2021,
Archeologický ústav AV ČR, čj.ARUB/2660/2021M z 20.04.2021 a čj.
ARUB/3881/2022DS z 16.05.2022.

Tato jsou součástí projektové dokumentace a musí být respektována.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek vyžadovaný zvláštními
předpisy. Podmínky z výše uvedených vyjádření a stanovisek dotčených orgánu a správcu
inženýrských sítí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
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Byla doložena plná moc k zastupování od žadatele Onlinex NM s.r.o. pro Ing. Petra Janíka.
Stavební úřad v územním řízení posuzoval záměr žadatele v souladu s ~ 90 odst. a) až c)
stavebního zákona, tj. zda je záměr žadatele v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho
prováděcích právních předpisu, zejména s obecnými požadavky na využívání území, dále s
požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a zpusobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a dále s
požadavky zvláštních právních předpisu a se závaznými stanovisky, popřípadě s
rozhodnutími dotčených orgánu. Na základě posouzení předloženého záměru, dokumentace
i dalších doložených podkladu dospěl stavební úřad ke zjištění, že umístění výše uvedené
stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona dle s ~ 90 odst. a) až c) stavebního
zákona.
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Kupařovice dle závazného stanoviska
orgánu územního plánování, ze dne 13.05.2021, č.j. Ml 9967/2021 UUPSk. Stavba je
umístěna v zastavěném území i mimo zastavěné území, je prováděna za účelem zřízení
otické sítě pro obec Kupařovice.
Dle ~ 144 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu, se
jedná o řízení s velkým počtem účastníku řízení.
V řízení bylo rovněž postupováno v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, dle ~2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. se v řízení podle stavebního zákona,
které je řízením s velkým počtem účastníku, oznámení o zahájení řízení doručuje postupem
podle stavebního zákona a ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na
jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánum; ostatním účastníkum řízení se
doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení,
které jim bylo doručováno jednotlivě.
Okruh účastníku územního řízení byl stanoven v souladu s ~ 85 stavebního zákona a byly do
něj zařazeni:
Stavebník a dále vlastníci pozemku a staveb, na nichž se má stavba provádět a dále
mezující sousedé, resp. vlastníci sousedních nemovitostí. Učastníkem řízení je ze zákona
také obec Kupařovice. Vlastnická nebo jiná práva k dalším pozemkum nebo stavbám na nich
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Umístění stavby vyhovuje ostatním obecným technickým požadavkum na výstavbu
stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění. Dokumentace byla vypracována
oprávněnou osobou.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití stanovených
právních předpisu ve výroku uvedených.
Stavební úřad na základě výše uvedeného stavbu optické sítě povolil.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolat se muže účastník řízení a to do 15ti dnu ode
dne, kdy mu bude rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu
Městského úřadu Dolní Kounice. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomor. kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu v Brně.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal
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správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodáli účastník potřebný
počet stejnopisu, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí jednotlivý výrok nebo vedlejší
ustanovení.
Odvolání jen proti oduvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí obsahovat údaje o torn, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato s využitím území pro stanovený účel (zahájena
stavba).
Stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží lx ověřenou dokumentaci.
Příloha: situace (celková situace stavby)
vyjádření o sítích dle textu výroku
—

Doručí Se:
účastníci řízení podle ustanovení ~ 85 odst. I písm. a) stavebního zákona (v návaznosti na
ustanovení ~ 144 odst. 6 správního řádu) doporučeně
Ing. Petr Janík, Libušina 544/3, 690 02 v zast. stavebníka,




účastníci dle ustanovení ~ 85 odst. I písm. b) stavebního zákona (v návaznosti na
ustanovení ~ 144 odst. 6 správního řádu) doporučeně
obec, na jejímž území má bÝt požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Kupařovice, Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice,


účastníci dle ustanovení ~ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (v návaznosti na
ustanovení ~2 odst. 5 zákona č. 4 16/20009 Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací formou veřejné
vyhlášky
vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten.
který má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále vlastníci a správci
inženýrských sítí, technické a dopravní infrastruktury:


Miroslav Fiala, Kupařovice 27, 664 64 Dolní Kounice,
Datová schránka:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
Česká republika (Povodí Moravy, s.p.), Dřevařská 932/11, 60200 Brno,
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec
Králové,
Archeologický ústav, AV ČR, BRNO, v.v.i., Čechyňská 363/1 9, 602 00 Brno,
Čeps, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha,
DKM Moravia, a.s., Masarykovo nám. 142/1 0, 664 64 Dolní Kounice,
TMobile, Czech Republic as., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
EG.D, a.s., Lidická 36, 602 00 Brno,
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno,
‚O

.‚

CETIN as., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
NET4Gas, s.r.o.., Na Hřebenech 111718/8, 140 21 Praha,
Dial Telecom, a.s., Křižíkova, 237136a, 186 00 Praha 8,
Optiline a.s., Příkop 843/3, 602 00 Brno,
Nej.cz, nám. Svobody 1142, 739 61 Třinec,
CNL Invest s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, Praha 4,
účastníci dle ustanovení ~ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vzhledem k velkému
počtu účastníku řízení zasHáno, v souladu s ustanovením ~ 144 odst. I a 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu, formou veřejné vyhlášky.
osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkum nebo stavbám na nich muže být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
identifikovaní dle ustanovení ~ 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemku a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:
—

Pozemky
Pozemky
Pozemky
Pozemky
Pozemky

p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.

:2085 v k.ú. Pravlov [733016].
: 665 v k.ú. Trboušany [768057].
: 1833, 1836 a 1837 v k.ú. Němčičky [703052].
:2098, 2104, b2124, 2125 a 2126v k.ú. Malešovice [690872].
3527 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova [686344]

Pozemky p.č. : 1/1 1/12, 1/3, 1/8, 10/2, 10/3, 10/7, 11, 111/1 111/10, 111/17, 111/23
111/25, 111/27 111/31 111/39 111/41 12 13 137/1 137/11 137/12 137/16
137/17 137/19, 137/2, 137/20, 137/28, 137/3, 137/32, 137/37, 137/4, 137/40, 137/7,
137/9 14, 16 18 19/1 19/2, 19/3, 21/1 21/2 22 236/1 236/10 236/11 236/12
236/18 236/19, 236/2, 236/21 236/22, 236/23, 236/24 236/25, 236/26, 236/27 236/3,
236/31 236/35, 236/36 236/4 236/40 236/41 236/42, 236/43, 236/44, 236/45, 236/47
236/48 236/5 236/5 1 236/53 236/54 236/55 236/56 236/57, 236/59 236/60
236/62 24 25/1 255 258/2 26/1 263/2 263/3 263/4 263/5 27 29 293/101,
293/102 293/103, 293/104 293/105 293/106 293/107 293/108 293/109 293/110,
293/111, 293/118 293/119 293/120 293/121 293/122 293/124 293/125 293/126
293/127, 293/147, 293/148 293/149, 293/150 293/151 293/94, 293/95, 293/96, 293/97
293/98 294/1 294/10, 294/11 294/12 294/13 294/14 294/16 294/17 294/18
294/19 294/20 294/21 294/22 294/28, 294/30 294/31 294/34 294/35 294/38
294/40 294/43 294/5 294/77 297 298/1 298/2 3, 30 301/1 301/12 301/14
301/15 301/16 301/17 301/18 301/22 301/23 301/24 301/27, 301/29 301/30
301/31 301/41 301/42 301/45 301/46 301/47 301/48 301/52 301/57 301/60,
301/61 301/7, 306/1 306/12 306/13, 306/14, 306/16, 306/24, 306/25, 306/6, 306/9,
31, 314/10, 314/11 314/2 314/6 314/7 316/1 316/6 316/8 316/9 317/1 318/1
319/1 32/1 32/2, 32/3, 32/4, 320/1 321/1 322/1 323/1 324/1 325/1 326/1 327/1
328/1 329/1 33/1 333/4, 333/54, 34/1 34/2 346 35/1 36, 367/22 367/24, 368
369/2 369/3 373/10 373/16 373/17 373/21, 373/24 373/25 373/26 38 39 4
406/2 406/21 406/24 406/29 406/3 406/4, 406/5 406/6, 406/7 406/8 406/9 408/4,
408/6 409/1 409/3 41/1 41/2 410/1 410/2 412/1 412/5, 412/6, 413/2 413/3, 413/4
413/5 414/4 414/5 414/6 417/1 417/2 417/3 417/5 418/1 418/2 418/3, 418/4,
42 420/1 427/1 427/2 427/3 427/4 427/6 43 434/13 434/15 434/3 434/5 44/1,
44/2 45 458/8 459/1 459/2 459/3 459/4 46 460/1 47 48 481/5 481/6 49 51/1
51/2, 52, 54/1 54/2, 55, 56, 57 58, 6/1 6/2 60, 62/1 62/2 64/1 64/2 65, 66/1
67,68,7,71,73/1,73/2,73/3,73/4,73/5,73/6,73/7,73/8, 73/9,74/1,75/1, 75/3,
79/1 79/13, 79/2, 79/3, 79/4, 79/6, 79/7 8, 81/1 81/12, 81/13, 81/16, 81/20 81/21
81/22 81/5, 81/6, 81/8 81/9, 87/1, 87/14, 87/17, 87/24 87/30, 87/31 87/32 87/33,
87/34 87/35 87/36 87/37 87/38 87/39 87/4 87/40, 87/41 87/43 87/44 87/45
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87/46, 87/5, 87/54 9, 96/2, 96/3, 96/5, 96/7 v k.ú. Kupařovice [677582].
‚

Dotčené orgány (doporučeně)
Obecní úřad, Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice,
MěU Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice,
MěU Ivančice, odbor správních činností
silniční hospodářství, P.Bezruče 4, 664 91
Ivančice,
MěU Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice,
—

Ke zveřejnění na úřední desce:
MěU Dolní Kounice, Masarykovo nám. 66/2, 664 64 Dolní Kounice z d e,
Obecní úřad Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice,
Obecní úřad Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice,
Obecní úřad Kupařovice Kupařovice 44 664 64 Dolní Kounice,
Obecní úřad Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky,
Obecní úřad Malešovice, Malešovice 50, 664 65 Malešovice,
Obecní úřad Loděnice, Loděnice 114, 671 75 Loděnice u Moravského Kru..
—

)
vedoucí stavebního úř .u

Tento dokument musí být vyvěšen na 15 dní na úřední desce a po stejnou dobu na
elektronické úřední desce úřadu, který písemnost doručuje. Po stejnou dobu vyvěsí na své
úřední a el. úřední desce toto oznámení též OU Pravlov, OU Trboušany, OU Kupařovice, OÚ
Němčičky, OU Malešovice, OU Loděnice.
Po uplynutí doby s potvrzením o zveřejnění bude vrácen stavebnímu úřadu.

/ĺJĺYI~2/~ĺ
Vyvěšeno

Sejmuto
OBECNÍ ÚŘA~

TRBOU7Ůĺ

/

W

V

..

V

‘\Maiešov~ce

‘.

S

S

..

V

LODE ICE

LEGENDA Sill
—
— ~.

—NOVÝ fODZ.SD~LKABEL—PÁTEŘNí TRASA(ONLINEX)
—NOVY PODZEMNÍ SOELK BEL—R(~‘YOQ (DNUN~X)
~ FAP:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROJEKTANT STAVBY
ING. MILAN FARÁŘ
I ING. PETR JANĺK
I LIBUŠINA 5144/3
TEL: 771~ 990 119
~ 69002 BŘECLAV
E_MAILUANIK.PETR@SEZNAM.CZ

~‚

7.

INVESTOR~ OnUnex NM s.v.o.;Nov~ sady ~88/2~6020OBrnó,~Č: 04729421
M~STO STAVBY

AI T

KO. KUPAŘOVICE 1677582]
‚

‚

ROZVOD OPTICKE SITE V OBCI KUPAROVICE

~

~

.‘~./
‚

/



.

FORMÁT
DATUM
STUPEŇ

M
IV. 2021
DŮR

ČÁST DOXUMENTA(E (.2
MĚŘĺTKO

CELKOVÁ SITUACE STAVBY

1:11+000

ČÍSLO VÝKRESU

01

‚1~

.

TSj% ~ern~

a.~,

EG.D~ a.~.
Poskytováni informatík

.~10Q~

Ing. Petr Janík
Libušina 54413
69002 Břeclav
.

sítlm

Husova 394711
‚9501 Hodonín
www.egd.cz
Eva Opršalová
t 44Z)51~3O~524~

.

Hodonín, 26.04.2021

Naše značka

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická sit‘)
‚re vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti
Investor stavby:
Název stavby:
Místo stavby:

E745626110‘90

Oníinex NM s.r.o.
Kupařovice Rozvod optické sítě v obci
KU Kupařovice (677582), Trboušany (768057),
Němčičky (703052), Loděnice u Moravského Krumlova
(6, žadatelem vyznačené zájmové Území

Toto vyjádření slouží pro informaci a stávajíchn elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s~, a
je vyjádřením pro Územní a stavební řízení.
V zájmovém Území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedeni VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu *46 odst. 11 zákona
Č. 458/2000 Sb. o po‘íniínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.
Vaše podklady jsme předali správci zařízení., který vydá stanovisko
k ~imsostem a stavbě v ~chrann~en‘ ~smu, Staw,v~skQ ob‘kžíte n~jpor4čji
do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce zařízení jsou
uvedeny v závěru tohoto Vyjádření,
Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona Č. 309/2006 SK a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke Škodám na výše uvedeném zařízení, na
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tim, že zajistíte:

Číslo žádosti: 26110690
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Černá Pole

60200 Brno

Spo~á~ost~~a
vedeném Krajským soudem
~B,n&~ vod‘rnu B, v~ožce3477
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1. Zakn~s1ení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se
v zájmovém území, do všech vyhotoveni prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů
uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové
dokumentaci a toto bude odpovídat CSN 33 2000552, ČSN 73 6005
aPNB 333302.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedeni. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně
určit pomoci vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
v nezbytném rozsahu ruční odkiytí kabelu podle pokynů zaměstnanců
E<ID, a.s. (dále jen E6D). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan
Novotný, tel.: 547231063, mail: mi1an.novotny~egd.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů
s nejvyšší opatrností, nebudeli provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak,
aby nedošlo k narušeni stability podpěrných bodů a uzemňovací
soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN BN 50
1101 a PNE 33 3302, zvláště pak minim~h‘í dovolená vzdálenosti od
vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesnil dojít k poškozeni a znepřístupněni
zařízeni distribuční soustavy.
7. Ohlášeni jakéhokoliv poškozeni distribučního a sdělovacího zařízení na
telefonním čisle Nonstop linky EGD 800225577
Kontakty a rávcŮ zařízení:
VNINN:
Regionální správa, Michal Kyci, tel.: 518305206, mail: michal.kycl~egd.cz
Vy~dřenl má platnost do 20.04.2023.
Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedeni v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí.
Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
červeně plně podzemní vedení VN
červeně Čárkovaně nadzemní vedeni VN
zeleně plně podzemní vedeni NN





Číslo žndosti: 2~1iO69O
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2el~n~ě ~áxkDVaně nadzemní vedení NN
polygon s ~čemým obiysem podzemní ~cIiránička
fialově plně zrušené podzemní vedeni

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všeni dalším,
souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádl připojovací podmínky. V případě, že
požadujete připojení nového odběrného místa Či změnu příkonu, můžete
podat žádost elektronicky na www.egd.cz.
S přátelským pozdravem
EG.D, a.s.

1idic~ 1873136, Čem~ Pc~e, 602 OD

l~ík~1‘a: Orazítkovaná situaee s inforniaiívním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o uděleni souhlasu
se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní
smlotvy
Uděleni souhlasu (pro platnost uděleni souhlasu je nutný podpis a razítko
oprávněného pracovníka EGD)
Souhlasíme Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením
Souhlasíme Nesouhlasíme s uzavřenmnrveřejnoprávnl smlouvy


EG.D,a.s.

Člslo žádosti: 26110690
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