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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 
Odbor výstavby a regionálního rozvoje  

 

Číslo jednací: MěÚ/23584/2021 
Spis. značka:  SU 3475/2021-ste Čáslav dne 14. října 2021 
Vyřizuje:         Petra Štěpánková 
E-mail.:           stepankova@meucaslav.cz 
Tel.:                 327 300 263 
                      

Žadatel: 
GasNet s.r.o., IČO 27295567, Klíšská  940, 400 01  Ústí nad Labem 1 
 
Zastoupen na základě plné moci: 
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská  499/1, 602 00  Brno 
Zastoupena: Jan Šolta, Štěpán Martínek 
 

Územní rozhodnutí 

veřejnou vyhláškou 

Výroková část 

Dne 28.7.2021 podala GasNet s.r.o., IČO 27295567, Klíšská  940, 400 01  Ústí nad Labem 1, 
zastoupena GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská  499/1, 602 00  Brno (dále jen 
„žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu:                              
Reko VTL Čáslav - obchvat na pozemcích: pozemkové parcely čísla 533/13, 533/7, 533/3, 2199/4, 
541/9, 535/4, 535/1, 535/2, 535/3, 536/2, 541/4, 2538/2, 2536/27, 2536/25, 1986/1, 1986/36, 
629/1, 629/16, 629/11, 2200, 2198, 2197, 582, 581, 580, 609/28, 609/1, 616, 643/31, 646, 644, 
643/44, 643/34, 643/29, 643/24, 676, 678/1, 643/21, 1995/11, 840/78, 840/46, 840/82, 840/83, 
840/84, 840/85, 851/2, 840/86, 842, 843/1, 844, 840/87, 877/3, 835/68, 835/38, 2012/12, 
964/92, 964/95, 964/89, 964/1, 963, 2009/11, 942/10, 2104/34, 2104/39, 2104/33, 1000/31, 
1000/4, 1000/3, 996/2, 2016/3, 2340/17, 1030, 1028, 1027/1, 1026/2, 1026/1, 1027/24, 
1027/25, 1027/14, 1027/8, 1027/18, 1027/30, 1018/1, 2020/1, 1054, 2024, 1058/2, 1060, 
1065/46, 1063, 528/1, 529, 495/1, 494, 2536/16, 477/5, 488, 491, 1983/4 v katastrálním území: 
Čáslav.  

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle                      
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen 
„územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 až § 92 stavebního zákona, žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92 stavebního zákona v souladu                 
se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury             
a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), zákona č. 131/2015 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů vydává 
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rozhodnutí o umístění stavby: 

Reko VTL Čáslav - obchvat (dále jen „záměr“) na pozemcích: pozemkové parcely čísla 533/13, 
533/7, 533/3, 2199/4, 541/9, 535/4, 535/1, 535/2, 535/3, 536/2, 541/4, 2538/2, 2536/27, 
2536/25, 1986/1, 1986/36, 629/1, 629/16, 629/11, 2200, 2198, 2197, 582, 581, 580, 609/28, 
609/1, 616, 643/31, 646, 644, 643/44, 643/34, 643/29, 643/24, 676, 678/1, 643/21, 1995/11, 
840/78, 840/46, 840/82, 840/83, 840/84, 840/85, 851/2, 840/86, 842, 843/1, 844, 840/87, 
877/3, 835/68, 835/38, 2012/12, 964/92, 964/95, 964/89, 964/1, 963, 2009/11, 942/10, 
2104/34, 2104/39, 2104/33, 1000/31, 1000/4, 1000/3, 996/2, 2016/3, 2340/17, 1030, 1028, 
1027/1, 1026/2, 1026/1, 1027/24, 1027/25, 1027/14, 1027/8, 1027/18, 1027/30, 1018/1, 
2020/1, 1054, 2024, 1058/2, 1060, 1065/46, 1063, 528/1, 529, 495/1, 494, 2536/16, 477/5, 488, 
491, 1983/4 v katastrálním území: Čáslav.  

 

Popis záměru: 
➢ výstavba nového překládaného ocelového páteřního vysokotlakého (dále jen VTL) plynovodu               

DN 300 PN 40 v délce cca 3,4 km, část bude vedena ve stávající trase přípojky pro RS Chotusice 
a část bude nově vystavěna, 

➢ výstavba nových přípojek a dopojení na DN 100 PN 40 RS Chotusice v délce cca 0,15 km,                   
na DN 80 PN 40 RS Plynárna v délce cca 0,2 km, na DN 80 PN 40 RS Pila v délce cca 0,02 km, 

➢ výstavba nových provozních uzávěrů OU – TK 9, DN 100 PN 40 Chotusice a TU-TK 10,                        
DN 300/80 PN 40 RS Plynárna, umístěných do oplocení výšky 2 m, 

➢ v místech napojení na stávající VTL DN 300 budou zrušeny stávající provozní uzávěry, stávající 
ocelový VTL (vysokotlaký) plynovod DN 300 v původní trase bude po přepojení na novou trasu 
odstaven, odplyněn , v určitých místech rozpojen, zadýnkován a ponechán v zemi, 

➢ TU Plynárna umístěné v místech napojení na páteřní VTL plynovody DN 300 se nachází 
nedaleko města Čáslavi, stavba zasáhne pouze do extravilánu města Čáslavi, 

➢ výstavba plynovodu bude provedena otevřenou rýhou a výkopy, pouze k přechodům 
komunikací, silnic, železnic a vodotečí bude použita bezvýkopová technologie. 
 

 
Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona je stavba veřejnou infrastrukturou, která je 
zároveň stavbou veřejně prospěšnou. 
Stavba se povoluje v souladu s výše uvedeným a zároveň dle ustanovení § 3 a § 3a zákona                           
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.  
Povinnost podnikatele zajišťující veřejnou energetickou infrastrukturu je uzavřít s vlastníkem 
dotčené nemovitosti nebo dotčeného pozemku před zahájením výstavby písemnou smlouvu.   
Dle ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných 
práv k pozemku stanoven účel vyvlastnění zákonem. To dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona lze u veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury a dle § 59 
odst. 2 zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon 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.  
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Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali: Jan Šolta, ověřil 

Jan Barták, autorizovaný technik pro technologická zař. staveb, ČKAIT-0005614. Projektant 
odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož             
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů                       
na životní prostředí. 

2. Stavba bude umístěna dle situace v projektové dokumentaci na pozemcích: pozemkové 
parcely čísla 533/13, 533/7, 533/3, 2199/4, 541/9, 535/4, 535/1, 535/2, 535/3, 536/2, 541/4, 
2538/2, 2536/27, 2536/25, 1986/1, 1986/36, 629/1, 629/16, 629/11, 2200, 2198, 2197, 582, 
581, 580, 609/28, 609/1, 616, 643/31, 646, 644, 643/44, 643/34, 643/29, 643/24, 676, 678/1, 
643/21, 1995/11, 840/78, 840/46, 840/82, 840/83, 840/84, 840/85, 851/2, 840/86, 842, 
843/1, 844, 840/87, 877/3, 835/68, 835/38, 2012/12, 964/92, 964/95, 964/89, 964/1, 963, 
2009/11, 942/10, 2104/34, 2104/39, 2104/33, 1000/31, 1000/4, 1000/3, 996/2, 2016/3, 
2340/17, 1030, 1028, 1027/1, 1026/2, 1026/1, 1027/24, 1027/25, 1027/14, 1027/8, 1027/18, 
1027/30, 1018/1, 2020/1, 1054, 2024, 1058/2, 1060, 1065/46, 1063, 528/1, 529, 495/1, 494, 
2536/16, 477/5, 488, 491, 1983/4 v katastrálním území: Čáslav.  

3. Před zahájením stavebních prací bude vytýčena stavba osobou, mající k této činnosti zvláštní 
oprávnění.  

4. Před zahájením stavebních prací rovněž zajistí stavebník ve spolupráci s dodavatelem vytýčení 
všech podzemních i nadzemních sítí v prostoru staveniště u jejich správců a při jejich 
provádění zajistí jejich ochranu před poškozením dle podmínek a požadavků jejich vlastníků                        
a správců, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

5. Při souběhu a křížení inženýrských sítí s umisťovanou stavbou podzemního vedení sítě                          
a veškerým zemním i vzdušným vedením bude dodržena prostorová norma (ČSN v platném 
znění) a budou respektována ochranná pásma sítí. Práce v ochranných pásmech budou 
prováděny při dodržení podmínek, stanovených jejich správci. Před záhozem těchto křížení                          
a souběhů bude přizván ke kontrole vedení (zda není viditelně poškozeno) správce (majitel) 
křížených inženýrských sítí a bude o tom učiněn zápis.   

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízeních na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění. 

8. V souladu s výše uvedeným a zároveň podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se nedokládá 
v rámci povolovacího řízení souhlas vlastníka nemovitosti dotčené stavbou, pokud je pro 
získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě po požadovaný stavební záměr nebo opatření 
stanoven účel vyvlastnění zákonem. Práva plynoucí stavebníkovi z výše uvedených ustanovení 
však neznamenají, že stavebník může začít realizovat stavbu jen na základě získaného 
veřejnoprávního povolovacího titulu, bez dohody s vlastníkem dotčené nemovitosti.  

9. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona. 

10. Veškerý odpad vzniklý při provádění stavebních pracích bude uložen nebo zneškodněn jen 
v místech k tomu určených. 
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11. Vlastnická nebo jiná práva k pozemkům dotčených stavbou či jejími součástmi, jež jsou 
nezbytnou podmínkou pro řádné stavebně technické užívání stavby, budou před zahájením 
stavby smluvně vyřešeny. 

12. Prostor staveniště se určuje pouze v rozsahu pozemku, který je ve smluvním užívání investora. 
Případné využití sousedních cizích pozemků musí být předem projednáno a dohodnuto s jejich 
vlastníky. 

13. Po dokončení stavebních prací budou stavbou dotčené části pozemků uvedeny                                         
do předchozího nebo dohodnutého stavu. 

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky; název, sídlo a oprávnění bude předloženo stavebnímu 
úřadu před zahájením stavebních prací. 

15. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
16. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 6 stavebního zákona provedení prací                       

na citované stavbě nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
17. Při umisťování a provádění stavby budou dodrženy a splněny podmínky správců sítí dané v(e): 

• vyjádření CETINU a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, ze dne 30.10.2020                                          
     pod č. j. 777589/20: 

              (I)  Na  žadatelem  určeném  a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s. 
              (II) Společnost  CETIN a.s. za  podmínky  splnění  bodu  (III)  tohoto  vyjádření souhlasí, aby stavebník  
                   nebo žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl stavbu a/nebo  
                   činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona. 

(III) Stavebník a/nebo  žadatel,  je-li  stavebníkem,  je  povinen  (i)  dodržet  tyto  níže   uvedené   
                     podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných  podmínkách  
                     ochrany SEK 

• KOLIZE se zařízením SEK: Stavební záměr KOLIDUJE se zařízením SEK naší společnosti, které je 

nezbytné RESPEKTOVAT a OCHRÁNIT dle stanovených podmínek. Podmínky ochrany SEK je 

nezbytné ZAPRACOVAT do PD stavby, do situace stavby je nezbytné ZAKRESLIT polohu zařízení 

SEK a ZPŮSOB PROVEDENÍ OCHRANY zařízení SEK dle stanovených podmínek. 

VTL PLYNOVOD včetně dalších zařízení musí být umístěno MIMO TRASY vedení SEK v souladu s 

ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění. Před zahájením 

prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK VYTYČIT. Práce v ochranném pásmu SEK je 

nutné provádět s nejvyšší opatrností, aby NEDOŠLO K POŠKOZENÍ zařízení SEK nebo OHROŽENÍ 

BEZPEČNOSTI v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb. Nadzemní vedení SEK 

včetně podpěrných bodů je viditelné, je nezbytné ho respektovat a chránit, neboť používá 

stejnou právní ochranu jako podzemní vedení a zařízení SEK. Případné kolize zařízení SEK se 

stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny s POS na místě v průběhu stavby. 

Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je POUZE ORIENTAČNÍ. 

• ZAHÁJENÍ ČINNOSTI nebo PRÁCE ve vztahu ke stavbě je stavebník POVINEN OZNÁMIT písemně 

5 pracovních dnů předem na adresu elektronické pošty POS. Oznámení MUSÍ OBSAHOVAT              

č.j. příslušného Vyjádření o existenci SEK, základní údaje o stavbě (název stavby, údaje 

stavebníka  a zhotovitele, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace stavby), a doporučuje 

se přiložit projektovou dokumentaci (technická zpráva, koordinační situace stavby se zákresem 

SEK). V PRŮBĚHU STAVBY  je stavebník POVINEN VYZVAT POS 3 pracovní dny předem                         

ke KONTROLE před zakrytím zařízení SEK a ke KONTROLE provedení ochrany zařízení SEK. 

Stavebník NENÍ OPRÁVŇEN provést zakrytí SEK do doby, než získá písemný souhlas POS                      
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se zakrytím. PŘED DOKONČENÍM STAVBY je stavebník POVINEN předat zákres provedené 

ochrany SEK včetně geodetického zaměření na adresu elektronické pošty POS. 

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 

na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít 

se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY  

(i)Při projektování stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) 

zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména 

ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi 

v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění 

stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna 

bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.  

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle 

předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník překládku.  

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet                      

v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským 

povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.)                         

je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska                    

a podmínek k ochraně rádiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá 

Překládku. Ochranné pásmo rádiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, 

který je součástí tohoto Vyjádření.  

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti 

CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno 

pod písm (i) tohoto článku 5. přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech 

uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.  

(v) Stavebník je povinen při projektování stavby, která je stavbou (a) zařízení silových 

elektrických sítí (VN, VVN, ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení 

rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými 

požadavky. Stavebník je povinen nejpozději 30 dnů před podáním žádosti o vydání příslušného 

správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení 

rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.  

(vi) Je-li stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je stavebník povinen 

nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě,  

oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou 

vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které 

budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.  

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, 

než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli 

pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných 

řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory. 

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY  
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(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit 

trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK 

je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce                      

ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný 

společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 

vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.  

(ii) Pět pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je Stavebník 

povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné 

oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude 

obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.  

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 

dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než                

je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník 

oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě 

vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením 

SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje 

spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.  

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby 

nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK 

vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní 

práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK 

je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která               

je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního 

vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu                 

a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelity terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, 

a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, 

je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození   

a odcizení. 

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi 

údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit 

zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat                          

v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.  

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn 

manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani 

dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK 

či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného 

souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv 

jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.  

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen                          

3 pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole 

před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně 

předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není 

oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.  

• stanovisku  ČD - Telematika a. s.,  Pod  Táborem 369/8a,  Praha 9,  ze  dne  5.10.2020  pod                   
     zn. 1202017652, 
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Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením                         
ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím,               
že zajistí: 

• aby projektová dokumentace byla zpracována dle platné legislativy. V polohopisných 

výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné 

pásmo dráhy), 

• aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení 

byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové 

dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě elektronických komunikací ve správě 

CTD), 

• písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem, 

• aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete                 

na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky – Vytýčení trasy telekomunikačního 

vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických 

komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase), 

• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), 

• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení 

(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti                                

a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně 

vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání, 

• řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti 

poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení, 

• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 

kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací, 

• ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů,                             

na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů 

v objektech, 

• odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, 

chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery,…), 

• aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím                      

po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD – Telematiku a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz,  

sekce O nás – Informace pro stavebníky – Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola 

na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně 

poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, 

• aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií 

materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup                         

ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou 

trasou, 

• aby při křížení, příp. soubězích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena                           

ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, 

• aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu 

sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV                        

a ČSN 33 2000-5-54ed.3 „Uzemnění a ochranné vodiče“, 

http://www.cdt.cz/
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• neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení 

organizaci ČD – Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: + 420 972 110 000), 

• ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání                                      

ke kolaudačnímu řízení, 

• aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických 

komunikacích č. 127/2005 Sb., zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a stavebního zákona                               

č. 183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek, 

• provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, 

jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci                                

na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994 Sb., „Podmínky 

odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů 

Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) 

oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, s. o., 

• uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem 

kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 

10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno 

nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace, 

• ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu,                       

že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení). 

• sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne 27.5.2021 pod zn. 0101535719: 
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení 

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 

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 a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-

52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3,ČSN 73 6005 a PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 

minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo 

mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému 

poškození. 

7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté 

zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně 

zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu/ochranné trubky vyzván                        

ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje                             

si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 



Č.j.: MěÚ/23584/2021, spis. značka: SU 3475/2021-ste 9 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 

proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy 

ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu 

nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně                         

na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti 

pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a.s. 

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 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. 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení 

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. 

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci                    

je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky 

nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů 

velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena 

v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv 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 – 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. 
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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 zaizolované části vedení. 

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 

1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci. 

10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou 

používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky 

nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího 

s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci. 

• vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne 31.3.2021                                             
pod zn. 001114010893: 
1.Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NTL) v místě křížení s podzemním kabelovým 
vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m, při souběhu s kNN dodržet minimální 
vzdálenost 0,4 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Při budování 
plynovodu do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kVN dodržet 
minimální vzdálenost 0,2 m, při souběhu k kVN dodržet minimální vzdálenost 0,6 m od svislé 
roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Kabely kNN, kVN uložit do chrániček přesahující 
plynovod na každou stranu o 1000 mm. Při souběhu s kNN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. 
Křížené kNN, kVN při výkopové práci nutno vyvěsit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují 
vzdálenosti takto: pří křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křížení STL 
plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm.    
2.Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovní žadatele musí být s tímto seznámeni. 
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození 
zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. 
musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu 
řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050                       
a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem o provedené kontrole                     
do stavebního deníku. 
3.Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní 
značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude                        
ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. 
4.Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího 
nadzemního vedení VN 22 kV a DTS tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození 
uzemnění a k porušení manipulačního prostoru. 
5. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV nesmí být skladovány žádné výbušné a 
hořlavé látky! 
6. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-
ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. 
7. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., pro výše 
uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz,                
při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 
8. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými komunikačními 
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-
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52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 
3301, PNE 34 1050. 
9. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit             
min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 
10. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení 
vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 
předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel 
povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování 
vodičů nn. 
11. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí                             
při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů                                    
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo 
jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné 
škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných 
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 
12. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 
Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy 
ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
13.V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 
označen výstražnou cedulí. 
14. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Při případné úpravě povrchu 
nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 
15. Musí být doručeny Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 
znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
16. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě                        
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., nahlaste nám prosím tuto 
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo 
jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst 
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce 
a.s. 
17. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. a Telco  
Pro Services, a.s. 

• vyjádření Krajské správy a údržby silnic Střed. kraje, Zborovská 11, Praha 5 (Kolín),                          

ze dne 9.10.2020 pod č.j. 7854/20/KSUS/KHT/RYS: 
1. Stavební práce budou probíhat mimo období zimní údržby silnic tj. mimo 1.11. - 31.3. 

2. Ke stavbě uzavře investor (GasNet) s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene služebnosti. Protože uzavření smlouvy schvaluje Rada Středočeského kraje, bude 

smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby 

územní řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. Zálohu na jednorázovou náhradu za zřízení 

http://www.cezdistribuce.cz/
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věcného břemene uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě faktury 

vyhotovené KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a 

skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemku a tělesa silnice vyúčtována 

po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene. 

3. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Čáslav, 

odbor dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice k provádění stavebních prací dle 

§ 25 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Bez tohoto poovleí je jakákoliv stavební 

činnost v silničním pozemku nepřípustná. 

4. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Čáslav, 

odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude 

doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno 

v souladu s TP (technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy. Jeho instalaci, 

pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo 

zhotovitel stavby. 

5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající 

technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky. 

6. Stavbu bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí při její realizaci odborné vedení 

provádění stavby osobou oprávněnou k výkonu této činnosti – stavbyvedoucí. 

7. Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice 

k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby 

zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora  - p. Jana Ryšánka mob: 602 868 205. Současné budou 

předány následující doklady: kopie pravomocného povolení ke zvláštnímu užívání silnice, kopie 

dokladu o zaplacení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene, harmonogram 

stavebních prací. 

8. Při křížení plynovodního potrubí se silnicí č. III/33824 budou dodrženy tyto podmínky: 

✓ křížení bude provedeno bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem – protlakem 

✓ kabel bude pod silničním tělesem uložen v chráničce kolmo k ose vozovky, krytí chráničky 

pod niveletou vozovky bude minimálně 1,2 m  

✓ montážní jámy pro protlak budou umístěny mimo vozovku, minimálně 3 m od jejího kraje, 

po uložení kabelu budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden                        

do původního (funkčního) stavu. 

9. Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno 

případně obnoveno. 

10. Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení potrubí do silničního pozemku nesmí být 

provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora. V případě povolení 

změny budou po skončení stavby provedena úprava výše náhrady podle skutečného rozsahu a 

způsobu provedení zásahu do pozemku ve správě KSÚS, a to ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene. 

11. Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.  

12. Stavba zasahuje do silničního ochranného pásma silnice III/33824. V tomto případě stavebník 

požádá příslušný silniční správní úřad o vydání povolení stavby v silničním ochranném pásmu 

silnice III/33824. KSÚS SK proti stavbě v silničním ochranném pásmu výše uvedené komunikace 

nemá námitky. 
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13. O povolení zásahu do místní komunikace umístěné na pozemku p.č. 2020/1 v k.ú. Čáslav 

požádejte město Čáslav, Středočeský kraj je vlastníkem pozemku p.č. 2020 v k.ú. Čáslav, nikoliv 

stavby komunikace. 

14. V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě 

provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí 

komunikace. 

15. Stavebník zajistí zaměření trasy plynovodního vedení a vypracování geometrického plánu.                          

Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene                  

do katastru nemovitostí. 

16. Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo 

zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude 

sepsán předávací protokol. 

17. Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců do data předání dotčených úseků silnice                            

do správy KSÚS. Pod dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady 

veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu. 

• stanovisku Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního 
     odborového dozoru, Tychonova 1, Praha 6 (Pardubice), ze dne 10.2.2021 pod sp. zn.  
     120816/2021-1150-OÚZ-PHA: 
         Podzemní kabelové vedení VN bude před zahájením zemních prací vytýčeno dodavatelem   
          stavby za účasti správce kabelového vedení (Jiří Buchl č. tel. 973 377 404). Kabelové vedení  
          bude protokolárně předáno dodavateli stavby. Zemní práce nad kabelovým vedením VN   
          budou prováděny ručně, tak aby nedošlo k jejich poškození.   

• vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Kutná Hora,                                
    ze dne 27.10.2020 pod č.j. 20200899/TPČ: 

- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené 
§ 23 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
v platném znění, 

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytýčit přímo na místě. 
Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan 
Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz, 

- bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 6005, 
- křížení sítí bude provedeno kolmo a v chráničce, 
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití 

mechanizace, 
- při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti 

z důvodu jeho možného poškození, 
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby 

odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového 
uspořádání podzemních vedení zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb., a 
kolmého křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí 
kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno, 

- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém 
s odpovědným pracovníkem naší společnosti, 

- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, nebo jím 
pověřený pracovník, 

mailto:burianek@vhskh.cz
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- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora,                                       
tel. 702 188 457, nebo jím pověřený pracovník, 

- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.   

• stanovisku GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, ze dne 2.11.2020                                                  
pod zn. 5002234880: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy), a činnosti mimo ochranná pásma. Pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek  
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).  

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení                    
a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma                             
a těmito podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení                            
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení                
a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě  
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského                
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)                      
na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které bude 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedení kontroly nesmí být 

http://www.gridservices.cz/
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plynárenské zařízení plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plyn. zařízení a plyn. 
přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plyn. zařízení                       
a plyn. přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku 
stavby s plyn. zařízením a plyn. přípojkami. 

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány                      
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) Neprodlené po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn. zařízení a plyn. přípojkách, vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu 
trvání stavební činnosti. 

14)   Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plyn. zařízení a plyn. přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení a plyn. přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). 

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plyn. zařízení a plyn. přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.  

• vyjádření LESS&TIMBER, a.s., Chrudimská 1882, Čáslav, ze dne 12.11.2020: 
1.  na uvažovaných pozemcích (ppč. 4495/1, 494, 529 v kú Čáslav) ve vlastnictví LESS&TIMBER, 

a.s. nejsou žádné kabely, vedení, potrubí a jiné inženýrské sítě, které by bránily uvažované akci 
2.  na uvažovaných pozemcích jsou pozemní stavby (opěrné zdi, panelové plochy), které bude 

nutné vrátit na Vaše náklady do původního stavu 
3.  výše uvedené pozemky jsou předmětem pronájmu společnosti Zelená Biomasa a.s. a bude 

třeba si vyžádat od nájemce souhlas se stavebními pracemi 
4.  k výše jmenovaným pozemkům bude v případě zatížení věcným břemenem nutný souhlas 

banky (zástavního věřitele) 
5. v době přerušení dodávky budeme potřebovat zajistit rezervní množství plynu o objemu min. 

2000 m3 a jeho pravidelné doplňování 
6.  přerušení dodávky by nemělo proběhnout v měsíci srpnu, kdy je plánovaná odstávka                            
7.  KGJ společnosti LESS&ENERGY s.r.o. 

• stanovisku Správy železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, ze dne 2.6.2021                                
pod zn. S14416/U-18817/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS: 

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy. 
2. Vzhledem ke vzdálenosti k provozované koleji bude stavba navržena a provedena tak, aby 

ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem dráhy. Stavba musí respektovat                         
a zohlednit možná výskyt hluku a vibrací způsobených provozem dráhy i zhoršení životního 
prostředí při případných opravách a rekonstrukcích zřízení dráhy. 

3. Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽ. 
Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být 
narušen plynulost železničního provozu. 

4. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability 
drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu 
hrazeny zhotovitelem stavby. 

5. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zař. V důsledku stavby 
nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽ. 
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6. Veškeré vody z řešených objektů a okolního terénu, příp. spodní nebo srážkové vody 
z výkopů, musí být odváděny směrem od trati, mimo drážní pozemky a drážní odvodňovací 
zařízení a likvidovány tak, aby nedošlo k podmáčení drážního tělesa nebo drážního zařízení. 

7. Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních 
odvodňovacích zařízení. 

8. Na stavbě nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelná s návěstními znaky 
nebo taková, která by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (např. oslněném 
řidičů drážních vozidel, apod.). 

9. Veškeré práce s možným vlivem na bezpečnost dráhy a drážní dopravy je nutno provádět ve 
vlakových přestávkách nebo v rámci výluky vlakové dopravy. Výluky je nutno objednat 
s dostatečným časovým předstihem min. 3 měsíce před začátkem stavby (viz odstavec 15.) 

10. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením. Ve vyznačeném území se 
nachází telekomunikační vedení (DK Čáslav - Žleby) v majetku SŽ, které je chráněno 
ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz 
interní vyjádření servisní organizace ČD-Telematika, a.s., č.j. 1202017652 ze dne 5.10.2020. 
Zákresy sítí včetně všeobecných podmínek pro činnost na kabelech SŽ byla žadateli 
odeslány samostatně. 
Požadujeme objednat u ČD – Telematika, a.s., vytýčení těchto kabelů. V případě, že  by 
stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany se 
správcem těchto kabelů tj. SŽ Centrum telematiky a diagnostiky Praha (CTD) dle platných 
Všeobecných podmínek pro kabely SŽ.   
Kontakt-ČD-Telematika, a.s., Milan Vacek, tel.: +420 724 062 783, 
Kontakt – CTD, Sládek Jiří, tel.: +420 972 245 566.  

11. Z hlediska požární ochrany požadujeme dodržení těchto podmínek: 
1) Dojde-li k úniku plynu v souvislosti s realizací stavby je stavebník/zhotovitel stavby 

povinen zejména: 
▪ Ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení na lince 

1239, 
▪ Informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského 

záchranného sboru č. tel. 112, 
▪ Informovat operační středisko HZSP Správy železnic – JPO Havlíčkův Brod 

poplachové č. tel. 972 645 550 
▪ Zastavit práce, vypnout motory strojů, 
▪ Zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu, 
▪ Vyrozumět uživatele bezprostředně ohrožených – přilehlých nemovitostí o úniku 

plynu   
2) Během všech prací 

▪ Musí být zajištěno dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně nebo 
jiných zdrojů vznícení/zapálení a musí být rozmístěny vhodné výstražné tabulky 

▪ K dispozici musí být připravené v dostatečném množství vhodné hasící přístroje 
k okamžitému zásahu popř. stanovena další opatření k zabránění vzniku či šíření 
požáru v ochranném pásmu dráhy. 

Více informací podá OŘ Praha, odbor technický – požární technik, kontakt: p. Martina 
Švejdová, tel. 972 224 826. 

12. Stavbou bude dotčena část pozemku SŽ parc. č. 1986/36 v katastrálním území Čáslav. 
13. Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha 
týkající se bezpečnosti železniční dopravy. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m 
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od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§4a zákona dráhách č. 266/1994 
Sb. ve znění pozdějších novel). 
14.Technologický postup, časový harmonogram prací a odborný dozor při provádění prací 
v blízkosti železničního tělesa je nutno  projednat, před zahájením prací v tomto prostoru se 
Správou tratí (ST) Praha východ OŘ Praha (kontakt TO Kutná Hora, p. Karel Zajíc, tel. 
725 042 110). 
15. V případě, že z projednání technologického postupu vyplyne, nutnost práce provádět za 
výluky žel. Dopravy, zavedení pomalých jízd či jiných opatření, pro zajištění bezpečnosti 
železničního provozu, požadujeme, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným 
vlivem na bezpečnost žel. provozu byly prováděny v rámci vlakových přestávek, zavedení 
pomalých jízd kolem pracovního místa, či v rámci výluky žel. dopravy. K tomuto je potřeba 
zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu, 
resp. Provozu drážních zařízení a rozsahu zavedení pomalých jízd na konání jednotlivých 
výluk a pomalých jízd uzavřít smlouvu se SŽ – odborem plánování a koordinace výlu, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, kontakt: p. Jiří Melich, tel: 972 244 184, 601 383 626. 
Žádost o vypracování Rozkazu o výluce spolu s technologickým postupem prací s časovými 
nároky na dobu přerušení je nutno předložit na OŘ Praha, kontakt: p.Lukáš Strejc, tel: 
972 224 644, 702 269 596 nebo p. Jiří Abel, Ing. tel: 972 224 692, 725 389 718 – odbor 
provozních OŘ Praha a to min. 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky d 
důvodu dlouhodobého plánování výluk.  
16. Stavební práce budou prováděny v blízkosti provozované trati, kde je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti při pohybu osob a manipulaci s materiálem. Během provádění prací 
nesmí být dotčen průjezdný průřez ani volný schůdný a manipulační prostor 3 m od osy 
koleje. Do tohoto prostoru nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál 
apod.). 
17. Upozorňujeme, že stavba ve vztahu k technickým zařízením dráhy musí být navržena a 
provedena v souladu s příslušnými platnými ČSN a souvisejícími předpisy, TNŽ. Informace o 
dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽ. 
18. Zahájení stavby v obvodu a ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně 14 dní 
předem OŘ Praha na e-mailovou adresu epodatelnaorpha@spravazeleznic.cz a současně 
telefonicky Správě tratí Praha východ, vedoucímu TO Kutná Hora, p. Zajíc Karel, tel.: 
725 042 110. V ohlášení bude uvedeno č.j. tohoto souhrnného stanoviska. 
19. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého 
zbytkového materiálu. 
20. Po dokončení prací v obvodu a ochranném pásmu dráhy požádá investor s přiměřeném 
předstihu před zahájením kolaudačního řízení/uvedením stavby do provozu SŽ OŘ Praha o 
prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Součástí 
žádosti o prohlídku stavby musí být skutečné provedení stavby na pozemku SŽ. Dokladem o 
provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽ s uvedením stavby do 
provozu je kladné vyjádření SŽ OŘ Praha. 

• vyjádření ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 (Šlapanov), ze dne 14.5.2021 pod č.j. S1-
2/8147/21: 
V ochranném pásmu  produktovodu je každý je povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem 
č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických 
norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161. 
V místě plynovodu s produktovodem musí být splněny podmínky ČSN 650204: 
- Bezpečnostní vzdálenost při křížení min. 0,5 m 
- Musí být provedeno pod úhlem větší než 60o 

mailto:epodatelnaorpha@spravazeleznic.cz
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- Křížení požadujeme provést otevřeným výkopem, a to v délce 4 m na obě strany od 
produktovodu 

- Musí být účinně chráněno proti mechanickému poškození do vzdálenosti nejméně 3 m od 
místa křížení na obě strany. 

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytýčení našich zařízení a o vstup do ochranného 
pásma. 

• stanovisku Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, ze dne 14.5.2021 pod                               
č. j. PLa/2021/017575: 
o V místě křížení bezejmenného vodního toku IDVT10175833 překopem bude pro opevnění 

koryta toku na rýhou použit neodplavitelný materiál – lomový kámen. Tato úprava nesmí 
zasahovat do průtočného koryta toku. 

o S kácením porostů v rozsahu 4x topol na p.p.č. 2198 a náletových dřevin v ploše 100 m2 na 
p.p.č. 2104/39 v k.ú. Čáslav souhlasíme s podmínkou odkupu dřevní hmoty nastojato, a do 
před zahájením kácení. Po ukončení kácení i samotné stavby budou uvedené pozemky předány 
Povodí Labe, s.p. k převzetí – kontakt viz úsekový technik David Komberec (tel. 327 313 341, 
mob. 602 122 408, e-mail: komberecd@pla.cz). 

o Požadujeme majetkoprávní vypořádání v místě dotčení našich pozemků a úprav (p.p.č. 2198               
a úprava koryta DHM 9051013765, dále p.p.č. 2104/39 a úprava koryta DHM 9051003719 
v k.ú. Čáslav) – viz výše zmiňované stanovisko. 

•  a stanovisku Povodí Labe, s.p., ze dne 4.11.2020 pod č.j. PLa/2020/045274: 
o v záplavovém území požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován) 

a materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení potrubí řádně zhutní po vrstvách, 
o technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod, 
o požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 „křížení a souběhy vodních toků s drahami, 

pozemními komunikacemi a vedeními“, 
o požadujeme křížení našich toků provést protlakem. Potrubí plynovodu v místech křížení 

požadujeme uložit v chráničce. Vrch chráničky bude min. 1,2 m pod dnem koryta toku 
s přesahem 6,0 m od jeho břehové čáry, aby bylo zabezpečeno a ochráněno na možnost 
přejezdu těžkou technikou správce vodního toku. Stavbu požadujeme provést kolmo k ose 
toku, na obou březích označit orientačními sloupky. 

o Výkopový materiál požadujeme zabezpečit tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování 
do toku. 

o Při výstavbě v místě křížení našich toků požadujeme, aby nedošlo k narušení úpravy. V případě, 
že k tomu dojde, bude úprava uvedena do původního stavu.  

o Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ, OŽP. 
o Začátek a konec prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, s.p. – provozní středisko Čáslav 

(úsekový technik David Komberec – tel: 327 313 341, mob. 602 122 408). 
o Po ukončení prací v místě křížení našich toků požadujeme přizvat správce toku k převzetí 

(kontakt viz David Komberec). Při tomto převzetí bude předložena dokumentace skutečného 
provedení  v místech křížení vodních toků vyhotovená autorizovanými pracovníky v této 
činnosti. 

• vyjádření MěÚ Čáslav, odbor správy majetku města, ze dne 21.12.2020 pod č.j. OSMM 
29093/2020: 
1. podmínky týkající se se zeleně 

o místo zásahu do veřejné zeleně bude zhutněno do roviny původního povrchu 
o povrch výkopové rýhy nebude obsahovat vyčnívající nebo volně ležící kameny 
o povrch bude dosypán humózní vrstvou zeminy a zatravněn 
o budu vysazeny nové keře, květiny apod. v místě původních 

mailto:komberecd@pla.cz
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  2. podmínky týkající se orné půdy 
o místo zásahu do orné půdy bude zhutněno do roviny původního povrchu 
o povrch výkopové rýhy nebude obsahovat vyčnívající nebo volně ležící kameny 
o povrch bude dosypán humózní vrstvou ornice nejméně 20 cm 

odbor investic 
1. Výstavba nového VTL plynovodu bude provedena na veřejných prostranství v místech 
vyznačených na předložených situačních výkresech stavby. Výstavbou nového VTL plynovodu 
budou dotčeny následující pozemky, které jsou ve vlastnictví města Čáslav: 

parc. č. 535/4 v k.ú. Čáslav – tento pozemek je veden jako ostatní plocha – ostatní 
komunikace, na tomto pozemku se nachází účelová komunikace se živičným povrchem, na 
které vede část cyklostezky Čáslav-Koudelov-Filipov. Křížení s touto účelovou komunikací 
bude provedeno bezvýkopovou technologií – zemním protlakem pod účelovou komunikací 
s živičným povrchem, a to bez jakéhokoliv zásahu a narušení této komunikace. Startovací 
jámy musí být umístěny mimo těleso cyklostezky. 

  2. Toto vyjádření k obnově povrchů pozemních komunikací platí pouze pro Vámi znázorněné   
  zájmové území. V případě, že bude ze strany zhotovitele potřeba toto zájmové území rozšířit  
  z důvodu většího zásahu do podzemních komunikací, je třeba neprodleně zažádat Městský úřad  
  Čáslav, odbor investic, o vydání vyjádření k obnově těchto povrchů. 
  3. Vzhledem k tomu, že Město Čáslav zavedlo stavební výluku, a to v období od prosince do února  
  včetně, požadujeme, aby stavební práce byly prováděny mimo období stanovené výluky. 
  4. Po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část veřejného prostranství     
  protokolárně předána zpět MěÚ Čáslav – odboru investic (Jakub Řebíček, DiS.- tel.: 327 300 221).  
  Po dobu 60 měsíců ode dne předání ručí investor případně zhotovitel za případné nerovnosti na  
  silničním tělese a je povinen je ihned odstranit. 

a dotčených orgánů státní správy: 

• souhlasu Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, Praha 2, ze dne 15.6.2021 pod                               
č. j. DUCR-33576/21/Gd, sp. zn.: MP-SOP1366/21-2/Gd: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 

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

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

krok při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogramem prací, nutná ochranná 
opatření, případně výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a 
provozovatelem dráhy. 

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní 

úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.     

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): GasNet s.r.o., IČO 27295567, Klíšská  940, 400 01  Ústí 
nad Labem 1, GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská  499/1, 602 00  Brno. 
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Odůvodnění 

Dne 28.7.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. 
Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 10.8.2021 oznámil zahájení územního řízení všem známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87                    
a § 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, připomínek a námitek. 
 
K oznámení výše uvedeného řízení stavební úřad obdržel dopis, který podal pan Mgr. Martin Kloz, 
Májová  1466, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30, ve kterém uvádí, že po 
nahlédnutí do podkladů k výše uvedené stavbě podává námitku, která se týká předloženého 
vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 (Šlapanov), ze dne 19.10.2020 pod                       
č.j. S—2/518/20, ve kterém je mimo jiné uvedeno, „Toto vyjádření neslouží k územnímu ani 
stavebnímu řízení“ a že konečné vyjádření chybí. 
 
K tomuto stavební úřad uvádí, že vyjádření společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 
(Šlapanov), ze dne 14.5.2021 pod č.j. S1-2/8147/21, v němž je uvedeno, že se stavbou souhlasí, 
bylo doloženo stavebnímu úřadu spolu se všemi ostatními podklady v dokladové části se žádostí                   
o vydání územního rozhodnutí dne 28.7.2021, tedy bylo již součástí dokladů, kdy pan Mgr. Kloz                 
sám osobně nahlížel do projektové dokumentace a s tím souvisejících podkladů. 
Co se týká Vámi zmiňované pro Vás nevýhodné smlouvy mezi Vámi a stavebníkem, toto není 
v kompetenci stavebního úřadu. 
 
Dále stavební úřad k oznámení výše uvedeného řízení obdržel vyjádření, které podal pan Jiří Seidl, 
Chrudimská 762, 286 01 Čáslav, ve kterém podává námitku a nesouhlas k záměru výše uvedené 
stavby, která dle projektové dokumentace vede přes jeho pozemky p.č. 629/11, 629/16, 835/38, 
996/2, 1000/31 v k.ú. Čáslav, které tímto stavebním zásahem budou do značné míry 
znehodnoceny, 
a totožné vyjádření, které podala Jaroslava Burgrová, Karlovarská 12, 252 61 Jeneč,                              
ve kterém podává námitku a nesouhlas k záměru výše uvedené stavby, který dle projektové 
dokumentace vede přes její pozemky p.č. 629/11, 629/16, 835/38, 996/2, 1000/31 v k.ú. Čáslav, 
které tímto stavebním zásahem budou do značné míry znehodnoceny, dále ještě uvádí, že  
kontaktovala zástupce investora za účelem sjednání schůzky ohledně obsahu smlouvy, na což 
nebylo reagováno. 
Dále stavební úřad k oznámení výše uvedeného řízení obdržel sdělení Mgr. Zdeňky Volné, 
Maceškova 150, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy, ve kterém uvádí, že pozemek, jehož                                    
je spoluvlastnice je pronajatý zemědělskému podniku Agro Kluky a případný zábor je třeba 
konzultovat s tímto podnikem, dále uvádí, že věcné břemeno cenu pozemku výrazně 
znehodnocuje, pokud by měla souhlasit, musí znát finanční stránku věci a dobu omezení. 
  
K tomuto výše uvedenému stavební úřad uvádí, že co se týká sepisování jakýchkoliv smluv ohledně 
věcných břemen, pronájmu, záborů, atd. mezi vlastníkem nebo nájemcem dotčených pozemků 
stavbou a investorem (žadatelem) včetně finanční stránky není v kompetenci stavebního úřadu. 
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Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se nedokládá v rámci povolovacího řízení souhlas vlastníka 
nemovitosti dotčené stavbou, pokud je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.  
To ovšem neznamená, že žadatel (stavebník) započne stavbu bez souhlasu vlastníka dotčeného 
pozemku povolovanou stavbou technické infrastruktury nebo bez dohody s vlastníkem dotčené 
nemovitosti jen na základě získaného veřejnoprávního povolovacího titulu.  
Žadatel je povinen před započetím této stavby získat souhlas s každým vlastníkem pozemku,                        
na kterém bude povolovaná stavba umisťována. Toto je zakotveno v podmínce č. 8 tohoto 
rozhodnutí. 
Dle § 59 odst. 2 zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon 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, je uvedeno: 
„Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí 
nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e), a to smluvně s vlastníkem 
nemovitosti za jednorázovou náhradu; toto neplatí, pokud vlastníkem dotčeného plynárenského 
zařízení není provozovatel distribuční soustavy; v takovém případě plní tuto povinnost vlastník 
plynárenského zařízení. V případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je 
prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, 
příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele distribuční soustavy o zřízení 
věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je 
stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již zřízena a zřízení věcného břemene 
nezmařil provozovatel distribuční soustavy nebo vlastník plynárenského zařízení“.  
 
Souhlas osob dle ustanovení § 184a stavebního zákona: 
Dle ustanovení § 184a odst. 2 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných 
práv k pozemku stanoven účel vyvlastnění zákonem. To dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona lze u veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury.  
Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona je stavba technické infrastruktury stavbou 
zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu. 
V případě, že by stavebník zahájil realizaci stavby na cizí nemovitosti bez souhlasu vlastníka 
nemovitosti, popř. že by nezískal právní titul formou vyvlastnění, pak takováto skutečnost nemůže 
být jakkoliv řešena prostřednictvím správních úřadů, ale má být řešena v souladu s občanským 
právem prostřednictvím obecných soudů. 

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení                           
a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým 
počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle                   
§ 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 
odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 
správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona. 

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně: 
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
a) žadatel - GasNet s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., 
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b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Město Čáslav, 
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Mgr. Martin Kloz, 
Jiří Semerád, Ing. Milan Šárek, Anna Majznerová, ZDV Krchleby, Ing. Olga Čelechovská, Ing. Eva 
Sovová, Ing. Pavel Waisser, Jaroslava Burgrová, Jiří Seidl, Ministerstvo zemědělství, AGRO KLUKY 
s.r.o., MUDr. Hana Benešová, Irena Prokopová, Jaroslava Schmidtová, Jaroslav Richter, Dita 
Richterová, Martina Sotonová, Daniel Vaněk, Zemědělské obchodní družstvo Potěhy, Martina 
Stome, Římskokatolická farnost - děkanství Čáslav, Ing. Jan Havelka, František Snížek, Ing. Marie 
Snížková, Marie Hujerová, Ing. Jan Myšička, Ing. Jiří Myšička, Ing. Václav Myšička, Aleš Beran, 
Václav Fiedler, FP majetková a.s., Luděk Štembera, Miluše Štemberová, Jana Kmenová, Ing. Petr 
Hobza, Michaela Hobzová, Magdalena Rážová, Mgr. Zdeňka Volná, Anna Lacinová, David Záhora, 
Ing, Antonio Chramosta, Miroslav Chramosta, Eva Rothová, Jarmila Bohatá, Miroslava Bohatá, 
Lukáš Černý, Ing. Jindřich Šejvl, Božena Šejvlová, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
MO, Petr Vančura, Ing. arch. Lenka Daňková, Kamila Marie Kinclová, OJGAR, s.r.o., Dr. Jiří Alter, 
Gustav Kraus, Helena Poláková, Pavel Vančura, RNDr. Alena Králová, MUDr. Jiří Sedlák,                         
MUDr. Denisa Sedláková, CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., ČEPRO, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, LESS  TIMBER a.s., Město 
Čáslav, Ministerstvo obrany, Obec Chotusice, Povodí Labe, státní podnik, Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správa železnic, státní organizace, Státní pozemkový úřad, Vodohospodářská společnost 
Vrchlice - Maleč a. s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Střední Čechy, 
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona 
b)  veřejnou vyhláškou: 
katastrální území: Čáslav - vlastníci sousedních pozemků: identifikace dle katastrálních výkresů C.2 
označené pořadovým číslem 1, 2, 3, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí, 
Anna Majznerová, Dr. Jiří Alter, Gustav Kraus, Helena Poláková, Anna Lacinová. 
 

K žádosti bylo dále doloženo: 
▪ dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou ve 2 vyhotovení, 
▪ plná moc k zastupování, 
▪ seznam dotčených pozemků umisťovanou stavbou, 
▪ těmito stanovisky, vyjádřeními, souhlasy a sděleními dotčených orgánů a správců                   

inženýrských sítí: 
o CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, ze dne 30.10.2020 pod č.j. 777589/20, 
o ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, Praha 9, ze dne 5.10.2020 pod zn. 1202017652, 
o ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, ze dne 5.10.2020 pod zn. 0000027054, 
o ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne 27.5.2021 pod zn. 0101535719,  
o ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, ze dne 31.3.2021 pod zn. 001114010893, 
o ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne 27.5.2021 pod zn. 0700389293, 
o Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, ze dne 27.5.2021 pod zn. 0201250210, 
o Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, Zborovská 11, Praha 5 (Kolín), ze dne 9.10.2020 

pod č.j. 7854/20/KSUS/KHT/Rys,  
o MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, ze dne 9.10.2020                                                     

pod č.j. 2020/000921/1, 
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o Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 24.2.2021                                       
pod č.j. MěÚ/2154/2021/DOP, spis. značka: 740/2021, 

o Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 14.4.2021                              
pod č.j. MěÚ/08889/2021/ŽP, sp.z.: 1651/2021, 

o Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 2.12.2020                              
pod č.j. MěÚ/32777/2020/ŽP, spis. 87/2020, 

o Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 8.1.2021                              
pod č.j. MěÚ/35535/2020/ŽP, sp.z.: 0249/2020, 

o Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, Čáslav, ze dne 8.1.2021                              
pod č.j. MěÚ/35536/2020/ŽP, sp.z.: 0260/2021, 

o Městský úřad Čáslav, odbor investic, Nám. Jana Žižky 1, Čáslav, ze dne 6.5.2021,                               
o Městský úřad Čáslav, odbor správy majetku města, Nám. Jana Žižky 1, Čáslav, ze dne 

21.12.2020 pod č.j. OSMM 29039/2020, 
o Městský úřad Čáslav, orgán územního plánování, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav,                      

ze dne 15.2.2021 pod č.j. MěÚ/4420/2021, spis. značka: SU 818/2021-ple, 
o Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborového 

dozoru, Tychonova 1, Praha 6 (Pardubice), ze dne 10.2.2021 pod sp. zn. 120816/2021-
1150-OÚZ-PHA, 

o 21. základna taktického letectva, Čáslav – Chotusice ze dne 1.3.2021, 
o NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, ze dne 5.10.2020 pod                                             

zn. 9375/20/OVP/N, 
o Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, ze dne 14.5.2021 pod                               

č. j. PLa/2021/017575, a ze dne 4.11.2020 pod č.j. PLa/2020/045274, 
o Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická 337, Kolín, ze dne 13.5.2021 pod                                 

zn. RSD-317287/2021-1,    
o Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, ze dne 27.1.2021 pod                                        

zn. SPU 027374/2021/45/Václavů, 
o T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, ze dne 5.10.2020                                      

pod č.j. E42020/20, 
o Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Kutná Hora,                                

ze dne 27.10.2020 pod č.j. 20200899/TPČ, 
o Vodafone Czech Republic a.s., Nám. Junkových 2, Praha 5, ze dne 5.10.2020                                  

pod zn. 201005-1320216369, 
o GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, ze dne 21.7.2021                                                  

pod zn. 7700103265/ehl, 
o GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, ze dne 2.11.2020                                                  

pod zn. 5002234880, 
o Obec Chotusice ze dne 19.10.2020 pod č.j. 2017/EXT/So/0083/20, 
o LESS&TIMBER, a.s., Chrudimská 1882, Čáslav, ze dne 12.11.2020,  
o CRA, České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, ze dne 6.10.2020                                             

pod zn. UPTS/OS/256991/2020, 
o Policie ČR, KŘ Střed. kraje, ÚO Kutná Hora, DI, Na Náměti 421, Kutná Hora,                                           

ze dne 23.10.2020 pod č.j. KRPS-254895-1/ČJ-2020-010506-ZZ, 
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o Archeologický ústav AV ČR Praha, Hloušecká 609, Kutná Hora, ze dne 26.10.2020                              
pod č.j. ARUP-7788/2020, 

o Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, ze dne 2.6.2021 pod zn. S14416/U                           
-18817/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS, 

o Armádní servisní, přísp. org., Podbabská 1589/1, Praha 6, ze dne 7.6.2021 pod                                    
zn. 00910/2021, 

o Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2, ze dne 15.6.2021 pod č.j. DUCR-33576/21/Gd,                      
sp. zn.: MP-SOP1366/21-2/Gd, 

o ČR-Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, ÚO U Zastávky 280, Kutná Hora, ze dne 
20.10.2020 pod ev. č. KH-373-2/2020/PD, 

o Krajský úřad Střed. kraje, odbor dopravy, Zborovská 81/11, Praha 5, ze dne 4.11.2020 pod 
č.j. 143807/2020/KUSK-DOP/Nech, 

o ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 (Šlapanov), ze dne 14.5.2021 pod č.j. S1-2/8147/21,  
a ze dne 19.10.2020 pod č.j. S—2/518/20, 

o SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, ze dne 6.10.2020 pod zn. 1112004201, 
o LESY ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, ze dne 30.10.2020 pod                                       

č.j. LCR157001828/2020.  

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 
Z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: 
umísťovaný záměr je v souladu s požadavky: 
- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky                      

na využívání území, 
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 
- podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, 

které upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,                                        
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je                  
v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,                
ve znění pozdějších předpisů, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, 

- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících 
zájmy chráněné zvláštními právními předpisy. 

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich 
plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů 
účastníků. 
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Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, 
aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu                  
3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, 
podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem 
stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení 
mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky                                       
či připomínky.  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané                 
a přípustné odvolání má odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti „odůvodnění“ rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje                   
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li                            
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení 
celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo                         
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, platí po dobu trvání stavby či zařízení 
nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území 
pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že 
upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již 
zahájena. 

 

Petra Štěpánková 
oprávněná úřední osoba 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních 
poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen. 

 

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci: 
Ověřená projektová dokumentace. 

 

Rozdělovník: 
Účastníci územního řízení - doručení jednotlivě: 
Mgr. Martin Kloz, Májová  1466, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30 
Jiří Semerád, Jeníkovská  135, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Ing. Milan Šárek, Písnická  752, Kamýk, 142 00 Praha 411 
Anna Majznerová, Rakovník, 269 01 Rakovník 1 
Ing. Olga Čelechovská, Dunajevského  1463, Žabovřesky, 616 00 Brno 16 
Ing. Eva Sovová, Procházkova  1187, 147 00 Praha 47 
Ing. Pavel Waisser, Mejstříkova  626, Háje, 149 00 Praha 415 
Jaroslava Burgrová, Karlovarská  12, 252 61 Jeneč 
Jiří Seidl, Chrudimská  762, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
MUDr. Hana Benešová, Zengrova  13, Praha 6, 160 00 Praha 6 
Irena Prokopová, Novorossijská  890, Vršovice, 100 00 Praha 10 
Jaroslava Schmidtová, Vojická  1063, Horní Počernice, 193 00 Praha 913 
Jaroslav Richter, Chotusice  100, 285 76 Chotusice 
Dita Richterová, Havlíčkova  78, Sedlec, 284 03 Kutná Hora 3 
Martina Sotonová, Přemysla Otakara II.  545, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Daniel Vaněk, Jiřího z Poděbrad  1131, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Ing. Martina Stome, Žitná  560, Nové Město, 120 00 Praha 2 
Římskokatolická farnost - děkanství Čáslav, Kostelní náměstí  186, 286 01 Čáslav 
Ing. Jan Havelka, Ke Klimentce  2103, Smíchov, 150 00 Praha 5 
František Snížek, Pucheř  31, Kluky, 286 01 Čáslav 
Ing. Marie Snížková, Tyršova  613, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Marie Hujerová, 28. října  1859, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 
Ing. Jan Myšička, Tannholzstrasse  4, 8105 Watt, Switzerland (Švýcarsko) 
Ing. Jiří Myšička, Foersterova  933, 535 01 Přelouč 
Ing. Václav Myšička, Rüchlingweg 99, CH 4125 Riehen, Switzerland (Švýcarská konfedence) 
Aleš Beran, Jeníkovská  1149, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Václav Fiedler, Stajka  3, Hatín, 377 01 Jindřichův Hradec 1 
Luděk Štembera, Horky  40, 286 01 Čáslav 
Miluše Štemberová, Novákova  1573, 415 01 Teplice 1 
Jana Kmenová, nám. T.G.Masaryka  655, 290 01 Poděbrady 1 
Ing. Petr Hobza, Sluneční náměstí  2583, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
Michaela Hobzová, Chotusice  283, 285 76 Chotusice 
Magdalena Rážová, Sudoměřská  1412, Žižkov, 130 00 Praha 3 
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Mgr. Zdeňka Volná, Macešková  150, Osnice, 252 42 Jesenice u Prahy 
David Záhora, Krkonošská  260, 543 01 Vrchlabí 1 
Ing. Antonio Chramosta, Calle Salonica  28, Las Rozas, Madrid, Spain (Španělsko) 
Eva Rothová, doktor medicin FMH, Jablonského  477, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Jarmila Bohatá, Pruchova  1273, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Miroslava Bohatá, 28. října  498, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Lukáš Černý, Jeseniova  1167, 130 00 Praha 3 
Ing. Jindřich Šejvl, Květinová  1431, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Božena Šejvlová, Květinová  1431, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Petr Vančura, Na Skále  1750, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav 
Ing. arch. Lenka Daňková, Lesní  105, 276 11 Svatý Jan pod Skalou 
Kamila Marie Kinclová, Věry Junkové  14492, 530 03 Pardubice 3 
Pavel Vančura, Josefodol  22, 582 91 Světlá nad Sázavou 
RNDr. Alena Králová, Svépomocná  1022, 149 00 Praha 415 
MUDr. Jiří Sedlák, Na Výhoně  4461, 695 01 Hodonín 1 
MUDr. Denisa Sedláková, Na Výhoně  4092, 695 01 Hodonín 1 
Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova  1, 286 01 Čáslav 
Datová schránka: 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
ZDV Krchleby, Krchleby u Čáslavi, 286 01 Čáslav, DS: PO, 33zg4mb 
Ministerstvo zemědělství, Těšnov  65, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM, yphaax8 
AGRO KLUKY s.r.o., Kluky  67, 285 45 Kluky u Kutné Hory, DS: PO, xuxjudh 
Zemědělské obchodní družstvo Potěhy, Potěhy  187, 285 63 Tupadly, DS: PO, 4bacybi 
FP majetková a.s., Podvinný mlýn  2283, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, 8afuwyz 
Miroslav Chramosta, diplom, arch. ETH, Jablonského  477, 286 01 Čáslav, DS: FO, wykte6x 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Teplého  1899, 530 02 Pardubice 2 
OJGAR, s.r.o., Křížová  1018, 150 00 Praha 5 
CETIN a.s., Českomoravská  2510, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
ČD - Telematika a.s., Pernerova  2819, 130 00 Praha 3, DS: PO, dgzdjrp 
ČEPRO, a.s., Dělnická  213, 170 04 Praha 7, DS: PO, hk3cdqj 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská  11,                    
150 21 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx 
LESS& TIMBER a.s., Chrudimská  1882, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, DS: PO, 2j8s9a2 
Ministerstvo obrany, Tychonova  1, 160 01 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk 
Obec Chotusice, Chotusice  61, 285 76 Chotusice, DS: OVM, smmaqfz 
Povodí Labe, státní podnik, ul. Víta Nejedlého  951, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická  337, 280 00 Kolín, DS: PO_R, zjq4rhz 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná  1003, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm 
Státní pozemkový úřad, Husinecká  1024, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a. s., Ku Ptáku  387, 284 01 Kutná Hora 1,                                
DS: PO, fyrgxwx 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚP Střední Čechy, Rašínovo Nábřeží  390,                    
128 00 Praha 28, DS: OVM_R, 4bdfs4u 
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Doručení územního řízení – doručení veřejnou vyhláškou: 
vlastníci sousedních pozemků: identifikace dle katastrálních výkresů C.2 označené pořadovým 
číslem 1, 2, 3, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí, 
Anna Majznerová, Rakovník, 269 01 Rakovník 1 
Dr. Jiří Alter, Praha 2, 120 00 Praha 2 
Gustav Kraus, Praha 
Helena Poláková, Praha 2, 120 00 Praha 2 
Anna Lacinová, 286 01 Čáslav 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen. Eliáše  6, 286 01 Čáslav 
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše  6, 286 01 Čáslav 
Městský úřad Čáslav, úřad územního plánování, nám. Jana Žižky z Trocnova  1, 286 01 Čáslav 
Datová schránka: 
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova  80, 121 06 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská  11, 150 21 Praha, DS: OVM, keebyyf 
Policie ČR, DI, Kutná Hora, Na Námětí  421, 284 01 Kutná Hora 1, DS: OVM, 2dtai5u 
 
Na vědomí: 
Městský úřad Čáslav, odbor správy majetku, Nám. Jana Žižky z Trocnova  1, 286 01 Čáslav 
Městský úřad Čáslav, oddělení investic, Nám. Jana Žižky z Trocnova  1, 286 01 Čáslav 
Datová schránka: 
Archeologický ústav AV ČR, Letenská  4, Praha, DS: PO_R, fxcng6z 
 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je 
posledním dnem oznámení. 

 

Datum vyvěšení: ...................................             Datum sejmutí: .......................................... 

 

.................................................................  .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 

 

V elektronické podobě     V elektronické podobě  

zveřejněno od: .......................................  zveřejněno od: ............................................ 

    

.................................................................  ........................................................................ 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 
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