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Asunto: RE: ÚSVP Postřekov
De: Toman Mar n <mar n.toman@cezdistribuce.cz>
Fecha: 5.6.2019 10:45
Para: Ondřej Bartůšek <ondrej@bartusek.info>
Dobrý den,
Jak jsme již spolu komunikovali, věc je nutno řešit přeložkou (podat žádost, poté podepsat smlouvy). Jednalo by se o přeložku kabelů NN do chodníku a to v úseku
celého podélného stání a park před OÚ. Cenu bude stanovena až po vypracování projektu. Možné bližší informace vám může sdělit p. Přibyl, 371 106 169.
S pozdravem
Martin Toman
Technik SEM
Oddělení SEM Sítě Západ

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
tel.: 371 106 158
e-mail: martin.toman@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz
From: Ondřej Bartůšek [mailto:ondrej@bartusek.info]
Sent: Tuesday, June 4, 2019 4:47 PM
To: Toman Martin
Subject: Fwd: ÚSVP Postřekov

Dobrý den,
Jen se připomínám v návaznosti na naši komunikaci, jestli Vás mohu poprosit o krátkou reakci na územní studii, která má městu sloužit k posouzení
účelnosti investic do veřejných prostranství. Jako důležitý podklad vnímám i nutnost / možnost zhotovení přeložky vedení podzemního kabelu NN v
předmětném území. Písemné nastínění nutných kroků, a odhadované investiční nároky které by měli po zhotovení územní studie následovat by pro
představitel obce byly cenným nástrojem pro plánování dalších kroků.
Předem děkuji a přeji příjemný pracovní týden
S pozdravy
Ondřej Bartůšek
Ing. arch. Ondřej Bartůšek
Na Hrázi 121/1, 180 00 Praha
tel: +420 777 806 951
mail: ondrej@bartusek.info

Asunto:ÚSVP Postřekov
Fecha:Thu, 4 Apr 2019 13:52:02 +0200
De:Ondřej Bartůšek <ondrej@bartusek.info>
Para:martin.toman@cezdistribuce.cz
Dobrý den,
Před nedávnem jsme spolu probírali územní studii. Posílám výkres inženýrských sítí s návrhem. Po telefonu jsme probírali nějaké obecné zásady z vaší
strany. Pamatuji si na požadavek objednat zaměření, dále na odhad postupu prací, když budou sítě uloženy více než 35cm pod povrchem, když budou
umístěny 70cm pod povrchem. Na návrhu je vidět, kde mají vzniknout parkovací místa, a že v prostoru před samoobsluhou bude změněna poloha
vozovky. Také vzniknout nové pochůzí plochy - chodníky. Mohu Vás poprosit o stručné vyjádření, abychom i v tuto fázi návrhu od Vás měli reakci?
Předem děkuji
S pozdravy
Ondřej Bartůšek

Ing. arch. Ondřej Bartůšek
Na Hrázi 121/1, 180 00 Praha
tel: +420 777 806 951
mail: ondrej@bartusek.info

5.6.2019 11:15

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na
základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného
zákona.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz

ŽADATEL
Ondřej Bartůšek

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZENO DNE

0100887907

08.03.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Územní studie veřejných prostranství
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100887907 ze dne 08.03.2018 o sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:
Podzemní síť
Nadzemní síť
Stanice

síť NN
střet
střet

síť VN

síť VVN

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Toto sdělení je platné do 08.09.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100887907.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

RE: konzultacni stanovisko USVP

1 de 1

Asunto: RE: konzultacni stanovisko USVP
De: <vondras@praves.cz>
Fecha: 2.4.2019 10:10
Para: 'Ondřej Bartůšek' <ondrej@bartusek.info>
Dobrý den,
Z našeho hlediska je řešení veřejných prostranství bez námitek. Pouze v bude nutno před vlastní realizací vyměnit podzemní vedení vodovodních řadů a přípojek,
které jsou v nevyhovujícím stavu. Jestli bude toto nutno zohlednit v technické či průvodní zprávě.
S pozdravem
Václav Vondraš
vedoucí provozu VaK
tel.: 379 72 54 78 | mobil: 606 277 152
E-mail: vondras@praves.cz

P R A V E S, spol. s r.o. | Petrovická 286, 344 01 Domažlice
tel.: 379 725 478 | E-mail: praves@telecom.cz | www.praves.cz
IČO: 18230547 | DIČ: CZ18230547

344 01 Domažlice

From: Ondřej Bartůšek <ondrej@bartusek.info>
Sent: Wednesday, March 6, 2019 6:16 PM
To: vondras@praves.cz
Subject: konzultacni stanovisko USVP
Dobrý den,

Obracím se na Vás s žádos o konzultační stanovisko k projektu Územní studie veřejných prostranství ‐ Postřekov. Projekt spočívá ve změně
povrchů, úpravy stop komunikací a v obnově (vykácení / vysazení) dřevin. Pro popsání projektu posílám relevantní výkresy a řešení profilu
hlavní ulice. Ohledně jakýchkoliv otázek k projektu jsem pro Vás k dispozici. Předem děkuji za konzultační stanovisko k projektu.
S pozdravy
Ondřej Bartůšek

Ing. arch. Ondřej Bartůšek
ČKA 04001
tel: +420 777 806 951
mail: ondrej@bartusek.info

Bez virů. www.avast.com

11.4.2019 16:50

Ondřej Bartůšek
Na hrázi 121/1
18000 Praha

naše značka

vyřizuje

datum

5001887939

Renáta Korandová

14.03.2019

Věc:

Územní studie veřejných prostranství
K.ú. - p.č.:

Postřekov

Stavebník: Obec Postřekov , Postřekov č.p. 270 , 34535 Postřekov
Účel stanoviska:

Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:
STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Podklady pro zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY.
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
- STL plynovody PE a STL plynovodní přípojky
- ostatní plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky...)

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě
naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.
Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data
Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude
provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.
------------------------------------------------------------------Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických
podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online:
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko
Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
---------------------------------------------------------------------Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve
fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.
V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/
neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a
nejsou předmětem tohoto stanoviska.
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GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E vaclav.dolezal@innogy.com
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Při plánování budoucí výstavby požadujeme dodržet následující podmínky:
-------------------------------------------------------------------------------- Při souběhu, křížení technické IS s plynárenským zařízením, plynovodními přípojkami (dále jen PZ) a při realizaci
stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a
ČSN související s uvedenou stavbou.
- V ochranném pásmu PZ, které činí 1m na každou stranu od půdorysu, nebudou umísťovány žádné nadzemní
stavby.
Obrysy budov, přístřešků, sloupů, pilířů, informačních tabulí, dopravního značení, laviček, košů, plotů, opěrných zdí
atd. (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího PZ min. 1 metr.
KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY:
- Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí PZ
nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutné dodržet minimálmí a maximální doporučené krytí PZ
dle ČSN 73 6005.
KANALIZACE:
- Obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°,nelze-li tento úhel v odůvod.případech dodržet,může být úhel
křížení menší,nejméně však 60°.
- Kanalizace bude křížit PZ spodem.
- Při křížení kanalizace a PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude
upřesněno na místě stavby).
- Dojde - li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se
ocelové PZ v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a
vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV a PZ z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1
metr na každou stranu.
VODOVOD:
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude
upřesněno na místě stavby).
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může
být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu
stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od PZ.
kNN, SDĚLOVACÍ VEDENÍ:
- Stavební objekty (pilíře, rozvaděče apod., včetně betonových základů, patek) je nutno umístit tak, aby mezi
obrysem potrubí PZ a obrysem stavebního objektu byla dodržena vzdálenost min. 1 metr. Uzemnění budou vedena
na opačnou stranu od PZ.
- Obrysy kabelových šachet(komor) budou umístěny minimálně 1m od obrysu PZ.
VEGETAČNÍ ÚPRAVY:
- Požadujeme předložit výsadbový plán umístění stromů se zákres PZ k odsouhlasení.
- Bude definováno jaké stromy a keře budou vysazeny včetně upřesnění rozsahu jejich kořenového systému.
- Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu bude umístěn na hranici ochranného pásma PZ, které dle
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění činí 1 m na každou stranu.
- Mezi plynovody a kořenový systém požadujeme vložit certifikované protikořenové fólie o délce 1,5 bm a hloubce
1,4m.
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- V případě obnovy stromořadí je třeba dodržet stávající osu stromů
- Výsadba stromů musí umožnit budoucí rekonstrukci PZ a přípojek.
- Mimo zastavěné území požadujeme umístit obrys kořenového balu ve vzdálenosti 2 m od obrysu vytýčeného
plynovodu nebo přípojek ( v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění). Mezi plynovody a kořenový
systém požadujeme vložit certifikované protikořenové fólie o délce 1,5 bm a hloubce 1,4m.
Okrasné záhony:
V ochranném pásmu PZ je možná výsadba rostlin jejichž kořenový systém nepřesáhne větší hloubku než 30 cm nad
povrch PZ.
Pokud dojde na PZ k poruše nebo z důvodu rekonstrukce PZ a bude nutno rostliny na záhonech odstranit, investor
stavby: "Úprava veřejných prostranství" po dobu poruchy nebo rekonstrukce tyto rostliny odstraní a po rekultivaci
povrchu půdy uvede výsadbu do původního stavu. Povrchová úprava záhonů v ochranném pásmu PZ bude
zamulčována (bez geotextilie).
- Při odstraňování stromů a keřů nesmí dojít k poškození PZ. Při případném dolování pařezu lze v ochranném pásmu
PZ vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod PZ, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k
posunu, popř. poškození PZ.

Při realizaci stavby je nutné dodržet minimálmí a maximální doporučené krytí PZ dle ČSN 73 6005.Pokud bude mít
některé PZ vůči nové niveletě krytí menší nebo větší než stanovuje ČSN 73 6005 nebo pokud realizace stavby vyvolá
výškovou či směrovou úpravu trasy PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ. Tyto práce budou provedeny v
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka PZ na náklady investora.
Kontakt na odpovědného pracovníka naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
---------------------------------------------------------------------

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001887939 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Renáta Korandová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420377097732
renata.korandova@innogy.com
Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení
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Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001887939 ze dne 14.03.2019.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Postřekov , Postřekov č.p. 270 , 34535 Postřekov. K.ú.: Postřekov.
Legenda:

linie
plynovodu
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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 557171/18

Číslo žádosti: 0118 101 156

Důvod vydání Vyjádření : Územně plánovací informace
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 8. 3. 2020.
Žadatel

Ondřej Bartůšek

Stavebník

Ondřej Bartůšek

Název akce

Územni studie veřejných prostranství

Zájmové území

Okres

Domažlice

Obec

Postřekov

Kat. území / č. parcely

Postřekov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
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 komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
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Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3)
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a
to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě Miroslav Staviarský, e-mail: miroslav.staviarsky@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména
předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční
lince 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:
-

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

-

Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
Informace k vytyčení SEK
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Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 8. 3. 2018.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
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7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel
souhlas POS.
8. 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..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 402 494 nebo v mimopracovní době na telefonní
číslo 238 462 690.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i
pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,
koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra
dotčení SEK.
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3. 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 provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura 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. Ochranné pásmo
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po
obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. 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.
6. Pokud by navrhované 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 mechanizace,
otevřeného plamene a podobných technologií.
V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy 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.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
•
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
•
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
•

neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

•
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
•

nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

•
projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím,
obracejte na společnosti uvedené níže.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
04084063
DIČ: CZ04084063
tel: 238462038 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ARANEA NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Ledce, Ledce 324, 330 14 Ledce
24126039
DIČ: CZ24126039
Rostislav Králíček , mobil 602 413 059 , e-mail : rostislav.kralicek@araneanetwork.cz

INVEST TEL s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Domažlické předměstí 610
49193503
DIČ: CZ49193503
Radek Plechinger, tel.: 376358507, mobil: 723213358, e-mail: plechinger@investtel.cz

SUPTel a.s.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
25229397
DIČ: CZ25229397
Martina Zaklová, tel.: 377433320, mobil: 724635340, e-mail: zaklova@suptel.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Katovická 175, 386 01 Strakonice
63887347
DIČ: CZ63887347
Oldřich Franta, mobil: 602109688, Dušan Kubeš, mobil: 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

Watecom s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stř.Severní 60 PLZEŇ-Valcha
27200175
DIČ: CZ 27200175
Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz
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