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ROZHODNUTÍ
stavební povolení
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH)
obdržel dne 19.07.2017 žádost stavebníka Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129,
348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem
Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, o stavební povolení pro stavbu „Výstavba
místních komunikací Chodová Planá – lokalita Slovany – 1. etapa, část B“, která je
umístěna na pozemcích p.p.č. 3380/12, 3389/2, 4174/2 v k.ú. Chodová Planá. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon
o pozemních komunikacích /PK/“) a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) a místně příslušný podle
§ 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přezkoumal žádost podle § 109 až
§ 114 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného obecného stavebního úřadu
Městského úřadu Planá, odboru územního plánování a regionálního rozvoje č.j.
3074/2014/13/VUP ze dne 17.03.2016 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o:
stavba „Výstavba místních komunikací Chodová Planá – lokalita Slovany
– 1. etapa, část B“
která je umístěna na pozemcích v k.ú. Chodová Planá,
a) stavební – p.p.č. 3380/12, 3389/2, 4174/2.
b) sousední – p.p.č. 3250/115, 3250/116, 3250/117, 3250/118, 3250/119, 3250/120,
3250/121, 3250/122, 3250/123, 3250/125, 3380/1, 3380/11, 3380/13, 3389/3, 3389/4, 3389/5,
3389/6, 3389/51, 3389/52, 3389/68, 3393/2, 3393/6, 3393/7, 3393/28, 4170, 4172, 4173.
se podle § 115 stavebního zákona
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p o v o l u j e.
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Údaje o stavbě:
Projekt řeší komunikace a plochy spojené s výstavbou rodinných domů v lokalitě Slovany,
která je umístěna v jihovýchodní části obce. Řeší se návrh místních komunikací funkční
skupiny C a podskupiny D1 a připojením na místní komunikace. Navrhované komunikace
budou zatíženy převážně cílovou dopravou. Je řešena větev 3, což je komunikace funkční
skupiny C, v délce 457,24 m, s jízdními pruhy šíře 2,75 m, povrch komunikace bude
z asfaltobetonu. Dále jsou řešeny tři kratší větve funkční podskupiny D1 (zklidněné
komunikace) – větev 4 v délce 28,32 m, větev 5 v délce 27,92 m a větev 2a v délce 71 m,
povrchy budou kombinací asfaltobetonu a betonové dlažby. Kolem komunikací jsou navrženy
chodníky provedené z betonové dlažby. Podél komunikací budou odstavná a parkovací stání,
provedená z betonové dlažby. Plochy komunikací budou odvodněny dešťovými vpustmi do
děšťové kanalizace. Je navržen termín realizace stavby 03/2016 – 12/2017.
Pro stavbu bylo Městským úřadem v Plané, odborem výstavby a územního plánování vydáno
územní rozhodnutí č.j. 1263/2010/03/VUP-ZUR 1165 ze dne 25.02.2010.
Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky :
1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve
stavebním řízení, zpracované Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské
Lázně, ČKAIT 0300160, datum 04/2010 a která je součástí tohoto stavebního
povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající
se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné
změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení
projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho
odborné způsobilosti provádět stavbu bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před
zahájením stavebních prací.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a
nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a
přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců
(vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při
provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
6. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22-23 zákona č.
20/1987 Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením
údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí
být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale
čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání
kolaudačního souhlasu.
8. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli
takového oprávnění.
9. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor
projektanta.
10. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,
příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci“
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o
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obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a
technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a
bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.
11. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
12. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou
dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na
nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a
řešeny.
13. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních
nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na
majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady
stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické
požadavky nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb., v platném znění.
15. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a
doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby
nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo
poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k
zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné
znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
17. Na žádost zhotovitele (stavebníka) stanoví Městský úřad Tachov, odbor dopravy a
silničního hospodářství místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve
smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v patřičném předstihu
před uvedením stavby do užívání. Dále stavebník upozorní zhotovitele na povinnost
požádat v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o stanovení
přechodné úpravy provozu po dobu trvání stavebních prací.
18. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních
prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě
dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
19. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce 12/2020.
20. Pozemky, které byly dotčeny stavbou, budou po jejím dokončení uvedeny do
původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
21. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu
podán
návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu bude zpracován v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat
požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné
doklady budou ověřeny oprávněnou organizací.
22. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností
použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
23. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků
řízení a dotčených orgánů:
Závazné stanovisko Městského úřadu v Tachově, Odbor životního prostředí č.j.
900/2017-OŽP/TC ze dne 25.04.201: souhlasí s předloženou dokumentací
s podmínkou:
- Dešťové vody z komunikací nebudou napojovány do jednotné kanalizace pro
veřejnou potřebu, zakončené ČOV Chodová Planá.
Vyjádření k souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ČEZ
Distribuce, a.s. zn. 1093899407 ze dne 26.07.2017 při splnění následujících
podmínek:
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1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční
služby, s.r.o., tel.:840 850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového
vedení NN 0,4 kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně
seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a
upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. V místech
předpokládané kolize zemního kabelového vedení NN 0,4 kV
s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy k přilehlým budovám bude
pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho
mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení
předmětného vedení neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN
33 2000-5-52 při křížení s komunikací a dále, že vedení není v místech
kolize s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy (i po realizaci
plánované akce) mechanicky chráněno ve smyslu ČSN 33 2000-5-52,
bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení
uloženo do normované hloubky a uloženo do chrániček v celé dotčené
trase.
2) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového
vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací
k odhalení zemního kabelového vedení je nutné před opětovným
záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole
uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
3) Plánovaná stavba bude umístěna v minimální vzdálenosti 5 m od
přilehlých podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV.
4) Plánovaný chodník bude umístěn v minimální vzdálenosti 3 m od DTS.
Z důvodu umožnění opravy uzemnění DTS, bude v minimální
vzdálenosti 5 m od podpěrných bodů DTS proveden rozebíratelný povrch
chodníku.
5) V případě, že chodník (pojezdná komunikace) zasáhne do ochranného
pásma nadzemního vedení VN 22 kV, je nutné formou přeložky zařízení
distribuční soustavy doplnit na DTS izolátory se zvýšenou bezpečností.
6) Při provádění zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu
zemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude technickými prostředky
zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože zemního kabelového
vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky
ČEZ Distribuční služby, s.r.o., při vypnutém stavu zajištěno proti
posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou
přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O
tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
7) Případné zemní práce v ochranném pásmu vzdušného vedení VN 22 kV
a DTS budou probíhat bez použití mechanizace, v minimální vzdálenosti
5 m od stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV a 3 m
od stávajících podpěrných bodů DTS. Dojde-li při zemních a
výkopových pracích k poškození zemnících prvků jednotlivých
podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV bude tato skutečnost
neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší
společností.
8) Bude dodržena minimální svislá vzdálenost mezi povrchem plánované
komunikace a stávajícím nadzemním vedením VN 22 kV dle PNE 33
3301.
9) V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV nebude trvale
skladován žádný výpokový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována
současná výšková niveleta země.
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10) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se
zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými
normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost distribuční
soustavy.
11) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti
od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití
mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude
možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o
vypnutí předmětného vedení.
12) Realizací plánované akce nebude dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s.
ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb.
V platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně
použití mechanizace.
13) Provádění prací v ochranném pásmu bude předem nahlášeno příslušnému
pracovišti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. tel.: 800 850 860 – zákaznická
linka.
Stanovisko Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. č.j. 4095/17/02 ze dne
23.05.2017:
1) Nově osazené poklopy vodovodních a kanalizačních zařízení budou
upraveny na novou niveletu komunikace.
2) Srážkové vody z komunikace budou svedeny pomocí uličních vpustí do nové
dešťové kanalizace.
3) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a
realizací stavby.
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní
odbor Tachov, č.j. HSPM-1587-2/2017 TA ze dne 29.03.2017.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni č.j. KHSPL/07759/21/2017 ze dne 07.04.2017.
Vyjádření k PD GridServices, s.r.o., Brno zn. 5001508168 ze dne 01.06.2017:
- před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ
- v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (1 + 1 m)
musí být zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem
- při zemních pracích musí být zabezpečeno plynárenské zařízení a plynovodní
přípojky proti poškození
- požadujeme zachovat stávající niveletu povrchu
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí
správního orgánu:
– Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 stavebník
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Madi Vladimír (1966), Madiová Ludmila (1968), Ing. Pojhanová Petra (1976), Kotlařík
Tomáš (1977), Štěpánek Pavel (1981), Mgr. Matlachová Alena (1954).
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Odůvodnění
Dne 19.07.2017 byla podána právnickou osobou Městysem Chodová Planá, Pohraniční stráže
129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing.
5

Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, žádost o vydání stavebního povolení
pro výše uvedenou stavbu, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 3380/12, 3389/2, 4174/2.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou
dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Janem Hovorkou, projektování
dopravních staveb, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně, ČKAIT 0300160.
Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 10.02.2016 zahájení stavebního řízení ve
věci uvedené stavby všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a
veřejnosti. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10
dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o
vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.
Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním
stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil
podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na stavbu.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící
povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:
Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské
Lázně, ČKAIT 0300160, datum 03/2015.
Územní rozhodnutí č.j. 1263/2010/03/VUP-ZUR 1165 ze dne 25.02.2010, vydané
Městským úřadem v Plané, odborem výstavby a územního plánování.
Souhlas Městského úřadu, Planá odboru výstavby a územního plánování.
Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát
Tachov, č.j. KRPP-46179-1/Čj-2017-031006 ze dne 13.04.2017.
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 1093899407 ze dne 26.07.2017 a zn.1074981794
ze dne 19.05.2015 .
Vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha zn. 0200593444 ze dne 04.05.2017.
Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha č.j. 604886/17 ze dne
04.05.2017.
Stanovisko GridServices, s.r.o., Brno zn. 5001508168 ze dne 01.06.2017.
Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 4095/17/02 ze dne 23.05.2017.
Vyjádření Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, č.j. 900/2017-OŽP/TC ze dne
25.04.2017.
Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní
odbor Tachov, č.j. HSPM-2170-6/2014 TA ze dne 25.05.2015.
Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 05/2017
Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným
pozemkům na nichž stavba probíhá.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním
učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
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stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a 82
správního řádu).
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba
nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Otisk úředního razítka
Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Přílohy
ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)
Správní poplatek 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun) byl zaplacen (§ 8, položka 18, písm. f)
zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Rozdělovník :
Účastníci řízení :
1. Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861
v zastoupení panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá
2. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary,
IČ 49789228
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
4. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ
04084063
6. Madi Vladimír (1966), Slunečná 512, 348 13 Chodová Planá
7. Madiová Ludmila (1968), Slunečná 512, 348 13 Chodová Planá
8. Ing. Pojhanová Petra (1976), Zelenohorská 412/82, 326 00 Plzeň-Černice
9. Kotlařík Tomáš (1977), sídliště Lučina 466, 348 13 Chodová Planá
10. Štěpánek Pavel (1981), Sadová 418, 348 13 Chodová Planá
11. Mgr. Matlachová Alena (1954), Čiklova 1239/21, 140 00 Praha-Nusle
Dále obdrží :
12. Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DI Tachov, Plánská 2032,
347 01 Tachov
13. Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01
Tachov
14. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533,
347 01 Tachov
15. MěÚ OVÚP Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
16. MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:

3380/12!
!

Obec:

Chodová Planá [560901]!
!

Katastrální území:

Chodová Planá [652211]

Číslo LV:

1

Výměra [m2]:

8878

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

75001!
! 2945
72901!
! 4445
74702!
! 1488

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeň ský kraj, Katastrální
pracoviště Tachov!
!
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.05.2017 11:00:00.
© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální!
! , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8!
!
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu!
!.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

4174/2!
!

Obec:

Chodová Planá [560901]!
!

Katastrální území:

Chodová Planá [652211]

Číslo LV:

1

Výměra [m2]:

17506

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku:

orná půda

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ
BPEJ

Výměra

72901!
! 11493
74702!
! 721
75001!
! 5292

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeň ský kraj, Katastrální
pracoviště Tachov!
!
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.05.2017 11:00:00.
© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální!
! , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8!
!
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu!
!.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

3389/2!
!

Obec:

Chodová Planá [560901]!
!

Katastrální území:

Chodová Planá [652211]

Číslo LV:

1

Výměra [m2]:

184

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

jiná plocha

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeň ský kraj, Katastrální
pracoviště Tachov!
!
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.05.2017 11:00:00.
© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální!
! , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8!
!
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu!
!.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
Název:
Účel stavby:
Místo stavby:
Katastrální území:
Kraj:
Stupeň PD:
Projektant:

Výstavba místních komunikací lokalita Slovany – I. ETAPA – ČÁST B
místní komunikace
parc. č. 3380/12, 4174/2, 3389/23, k.ú. Chodová Planá
Chodová Planá
Plzeňský
Projekt ke stavebnímu povolení
ing. Jan Hovorka

a) předmět projektové dokumentace
Staveniště tvoří pokračování komunikací v JV části obce Chodová Planá. Dokumentace řeší stavební
novostavbu komunikací se sjezdy k jednotlivým parcelám a přípravou pro možnost napojení dalších
etap. V rámci komunikací bude provedeny i rozvody plynu, vodovodu, kanalizace (dešťové a splaškové),
veřejného osvětlení. Již proveden je rozvod NN – podzemní sítě. Řešené území je patrné z přiložené
situace. Stavba bude užívána jako místní komunikace, doplněná chodníky a plochami pro odstavování a
parkování osobních vozidel.
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Stavebník:

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá

A.2 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK
1) při zahájení stavebního řízení
2) v průběhu stavebních prací – po provedení zemních prací
3) po dokončení stavby v rámci kolaudačního řízení
Kontrolní prohlídky mají za cíl ověřit za přítomnosti stavebního úřadu, že stavba v dané fázi (tj. k
datu konání kontrolní prohlídky) splňuje sledovaná kritéria z hlediska „veřejného zájmu“, tj. zejména
hlediska prokazující zajištění ochrany života, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a šetrnost k
okolí (sousedům). Kontrolní prohlídku svolává a provádí stavební úřad.
Vypracoval: ing. Pavel KODÝTEK

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČ NOSTI Č eská 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

Č íslo jednací: 604886/17

Č íslo žádosti: 0117 872 412

Důvod vydání Vyjádření : Stavební řízení
Platnost tohoto Vy jádření končí dne: 4. 5. 2019.
Žadatel

Pavel Kodýtek

Stavebník

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, Chodová Planá, 34813
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ CHODOVÁ PLANÁ ? LOKALITA SLOVANY ? 1.
ETAPA, ČÁST B

Název akce
Zájmové území

Okres

Tachov

Obec

Chodová Planá

Kat. území / č. parcely

Chodová Planá

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 1,5 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.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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Číslo jednací:

Číslo žádosti:

604886/17

0117 872 412

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 Vy jádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česk á telek omu nik ační infrastru k tu ra a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vy jádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK společnosti Česk á telek omu nik ační infrastru k tu ra 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 Šárka Huková, e-mail: sarka.hukova@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česk á telek omu nik ační infrastru k tu ra 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 Vy jádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česk á
telek omu nik ační infrastru k tu ra 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 Vy jádření 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: 4. 5. 2017.

#DATA:POSLEDNI STRANKA VYJADRENI#

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063

3 / 3

Příloha k Vyjádření

Číslo žádosti:

604886/17

0117 872 412

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česk á telek omu nik ační infrastru k tu ra 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 1,5 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: 720 752 346 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 Česk á telek omu nik ační infrastru k tu ra a.s. se, prosím,
obracejte na společnosti uvedené níže.
Č eská telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Č echy 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 Č eská 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

Intell. Net s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

U Pily 1, 353 01 Mariánské Lázně
27971546
DIČ: CZ 27971546
Jaromír Zachata, tel.: 352200801, mobil: 775855229, e-mail: vytyceni@intell.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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Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ CHODOVÁ PLANÁ – LOKALITA SLOVANY – 1. ETAPA, ČÁST B
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100739151 ze dne 04.05.2017 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

střet

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 04.11.2017 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
Přílohy
z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení
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zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň , Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Platí pouze se sdělením číslo 0100739151.
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 0100739151.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výk res - lis t 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 0100739151.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výk res - lis t 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 0100739151.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výk res - lis t 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 0100739151.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výk res - lis t 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 0100739151.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výk res - lis t 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 0100739151.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výk res - lis t 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

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 uskladň ovat 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 znemožň ovaly nebo podstatně znesnadň ovaly 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 uskladň ovat 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 znemožň ovaly nebo podstatně znesnadň ovaly 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 upevň ovat 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 uskladň ovat 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 znemožň ovaly nebo podstatně znesnadň ovaly 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
Pavel Kodýtek

NAŠE ZNAČKA
0200593444

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
04.05.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.
Název akce: VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ CHODOVÁ PLANÁ – LOKALITA SLOVANY – 1. ETAPA,
Účel:

Stavební řízení

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200593444 ze dne 04.05.2017, která se týkala sdělení o existenci
komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.
Toto sdělení je platné do 04.05.2018.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
dů věrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených dů vodů si Vás proto společnost
Telco Pro Services, 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 dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity,
zpřístupněny, či jiným způ sobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu
společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.
S pozdravem

Jiří Cimpel
Telco Pro Services, a. s.
Přílohy
Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

Platí pouze se sd ělením číslo 0200593444.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
34813 Chodová Planá

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo odeslání / dne

0000035430 / 04.05.2017

UPTS/OS/169617/2017

Tomáš Houžvička

Praha / 08.05.2017

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.
Účel: Stavební řízení

Akce: VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCHODOVÁ PLANÁ – LOKALITA SLOVANY – 1. ETAPA,
ČÁST B
K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území
nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.
Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či
připomínky.

S pozdravem
Za správnost:

Příloha:

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 08.05.2018
Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního
symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.
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TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
IČ: 26378191, DIČ: CZ26378191

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI TaNET West s.r.o.
Evid. číslo žádosti:
Evid. číslo správce:
Důvod vydání vyjádření:
Vyjádření ke dni:
Název akce
Žadatel
Stavebník
Zájmové území

0000207874
1705002
Stavební řízení / dodatečné stavební povolení
4. května 2017

VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ CHODOVÁ PLANÁ – LOKALITA
SLOVANY – 1. ETAPA, ČÁST B
Pavel Kodýtek, Nám. Svobody 58, 348 15 Planá, IČ: 66270162
Městys Chodová Planá, Hirš Ctirad, starosta, Pohraniční stráže
129, 348 13 Chodová Planá
Chodová Planá, lokalita Slovany
zakreslení zájmového území do katastrální mapy

Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádné podzemní vedení společnosti
TaNET West s.r.o., se kterým by mohlo dojít ke střetu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření za společnost TaNET West s.r.o.
V Tachově, dne 4.5.2017

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@ketnet.cz
Telefon: 371 431 035
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ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Stránka 2 z 2

Pavel Kodýtek
Pavel Kodýtek
Nám. Svobody 58
348 15 Planá

V Praze, 4.5.2017

Naše zn.: MW000006124542313
Věc: vyjádření k žádosti k akci "VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ CHODOVÁ PLANÁ – LOKALITA
SLOVANY – 1. ETAPA, ČÁST B"
Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ:
25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne 4.5.2017
souhlasí s realizací projektu.
Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné
podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.
Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.
S pozdravem
v.z. Nikol Jeníková
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5
Tel.: 775 012 026
E-mail: west@vodafone.cz
Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW000006124542313.pdf

Strana 1/1, vyjádření k žádosti č. MW000006124542313
Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.
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Vodárny a kana|izace Kar|ovy Vary,
PS11 - Technický ú tvar
Sokolská 958

.349 01 Stří bro

telefon: 374 616 L6O

Váš dopis:

Vyřizuje:

a's.

Petr Hufeis|
vedoucí pracoviš tě
vodorozvoje Stří bro
telefon: 359 010 780, 602 1,82 341,
e-mail: phufeisl@vodakva.cz

lng. Pavel Kodýtek

Náměstí Svobody 58
348 15 P|aná

Č í s|ojednací :4Og5/t7 l02
Ve Stří bře

Věc:

23,5,20t7

Chodová Planá . Sluneč ná, mí stní komunikace, I. etapa, č ást B
vyjádření k PD pro stavební ří zení

K předlož ené projektové dokumentaci na výš e uYedenou akci vydáváme následují cí vyjádření :
1)Nově osazené poklopy vodovodní ch a kanalizač ní chzaŤ í zenibudou upraveny na novou niveletu komunikace'
2)Sráž kové vody z komunikace budou svedeny pomocí ulič ní chvpustí do nové deš ť ové kanalizace.
3)Při zohlednění výš e uvedené ho souhlasí me s vydání m stavební ho povolení a s rea|izací staYby.

o

pŘnonnĚr vyrÁlŘnNÍ :
Předmětem projektu je vybudování mí stní komunikace etapa 1. č ást B v Chodové Planá, Sluneč né ul.
vo dfi ny

t,[*l*l,c$*[$!H,YltY

:'

Vary - rJUuu'
360 07 KarlovY
Ing. Tomáš Steh|í k
vedoucí technické ho ú tvaru

Pří ]oha: PD
Co: vlastní , PS 22, PS 29

Vodárny a kana|izace Karlovy Vary, a.5.'. www.vodakva.cz. e-mai|: info@vodakva.cz. te|efon: 359 0.|0 l.|1 . fax:353 332 2'|1
Studentská 328/64 . 360 07 Kar|ovy Vary . běŽný ú č et:1608 341 / 0100. ú č etpro vodné a stoč né : 20 00i - 1608 341 / 01oo
|Č :49789228.D|Č :CZ49789228. spo|eč nostjezapsána od'l.1. 1994vobchodní m rejstří ku u Krajské ho soudu Plzeň, oddí | B, vlož ka 375

