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UZEMNI ROZHODNUTI
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Městys Krucemburk, IČO: 00267716, se sídlem Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
podal dne 2.11.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „ Částečná
rekonstrukce veřejného osvětlení Hluboká " na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2,
69/3, 442/2, 422/4, 473, 448/1, 74/1, 67/4, 67/8, 67/1 v katastrálním území Hluboká u Krucemburku.

Stavební úřad ve Zdírci nad Doubravou příslušný podle § 13 odst. l, písm. e), zákona č.
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), v platném znění,
projednal žádost v územním řízení. Po přezkoumání žádosti stavební úřad rozhodl takto:

Mestysu Krucemburk, IČO: 00267716, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

se podle § 79a § 92 zákona č. 183/2006 Sb. vydává:

rozhodnutí o umístění stavby:

„ Částečná rekonstrukce veřejného osvětlení Hluboká "
na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2, 69/3, 442/2, 422/4, 473, 448/1, 74/1, 67/4, 67/8,

67/1 v katastrálním území Hluboká u Krucemburku.

Popis stavby:

Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude prováděno jako rekonstrukce stávajícího. Bude
napojeno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení, z rozvaděče RVO, umístěného ve zděném pilíři
u domu č.p. 43. Kabely VO AYKY 4x16 budou vedeny zemí v ochranné tmbce ve společném výkopu
s kabely CEZ Distribuce a.s. (stavební akce IV-12-2020902). Kabely VO budou smyčkově
zapojovány v elektro výzbroj i ve spodní části sloupů VO (9 ks ocelových sloupů). Na stožárech sloupů
VO budou osazeno 8 ks svítidel 50Wa l ks 40 W. Navržená svítidla jsou se směrem světelného
zdroje pouze k zemi, teplota chromatičnosti max. 3000 Kelvina.
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Pro rozhodnutí o umístění stavby se stanovují tyto podmínky:
l. Stavba bude umístěna na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2, 69/3, 442/2, 422/4, 473,

448/1, 74/1, 67/4, 67/8, 67/1 v katastoráhiím území Hluboká u Krucemburku, jak je vyznačeno
v přiložené situaci stavby v měřítku 1:1000, kterou vypracoval Zdeněk Křeminský z data
09/2022, kterou autorizoval Ing. Miroslav Mergl (CKAIT -0701318) a která je součástí tohoto
rozhodnutí.

2. Při stavbě budou dodrženy podmínky ze stanoviska KŘP Kraje Vysočina, územního odboru
Havlíčkův Brod- DI, ze dne 7.7.2022, pod č.j.: KRPJ-81886-2/ČJ-2022-161606-MULL:

Navržená nadzemní zařízení budou umístěna dle předložené situace tak, aby netvořila pevnou překážku ani jinak
nebránila bezpečnému provozu z hlediska Besip (nebudou zasahovat do rozhledových polí křižovatek ani vjezdů),
stejně tak budou zachovány bezpečnostní odstupy od všech objektů stavbou bezprostředně dotčených.
Před vlastním prováděním stavebních prací je nutné požádat zdejší dopravní inspektorát o vydání souhlasu se
zvláštním užíváním komunikace pro stavební práce.

3. Při stavbě budou dodrženy podmínky z odborného vyjádření Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod,
p.o., ze dne 1.8.2022:

Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinnen od doby
přípravy stavby záměr provádět čimiost oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu
nebo organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum. Pro území okresu Havlíčkův Brod je oprávněnou organizací také Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod.
Před začátkem výkopových prací a to minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště, je nutné uzavřít
dohodu o záchranném archeologickém výzkumu mezi stavebníkem (mvestorem) a organizací oprávněnou
k provádění archeologických výzkumů.
Upozorňujeme, že stavebníkovi zároveň vzniká nutnost hradit náklady spojené se záchranným archeologickým
výzkumem § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. Podmínky formulované v tomto vyjáďření jsou stanoveny
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zákona č. 242/1992 Sb. (zejména §
21 - 24) a dále zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a příslušných partií zákona stavebního (zákon č.
197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).

4. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření MěU Chotěboř, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí, ze dne 7.9.2022, pod č.j.: MCH-36284/2022/OSÚŽP/ML:

Původce odpadů musí mít v případě komunáhiího odpadu a stavebního demoličního odpadu, který sám
nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství (úst. §15 odst. 2 písm. c)
zákona o odpadech).
Investor je povinen do 30 dnů od ukončení investiční akce nebo k žádosti o vyjádření k užívání stavby předložit
orgánu odpadového hospodářství veškeré doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného
pro nakládání s daným druhem odpadu a kategorií odpadu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém
množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, IČO a IČZ) a datum předám odpadu. Orgán odpadového
hospodářství upozorňuje, že čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadů nebo obdobný dokument není
považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

5. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření MěÚ Chotěboř, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí, ze dne 1.9.2022, pod č.j.: MCH-32258/2022/OSÚŽP/EP:
• Vstup na pozemky, které jsou součástí ZPF musí být projednán se všemi vlastníky a nájemci dotčených pozemku,

kteří v dostatečném časovém předstihu budou seznámeni se vstupem na pozemky, aby mohla být včas učiněna
opatření k zabránění vzniku škod na zemědělských kulturách. Tento souhlas neopravňuje investora ke vstupu na
pozemky.
Z pracovního pruhu bude skryta kulturní vrstva půdy, bude uložena odděleně od výkopové zeminy tak, aby
nedocházelo k jejich míšení. Po ukončení prací a zasypání výkopu bude arnice rozprostřena zpět na plochu
pracovního pruhu a pozemky budou uvedeny do původního stavu.
Provádět práce na pozemcích především mimo vedgetační dobu, případně po seči trvalého ta-avního porostu.
Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

• Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozující ZPF a vegetační kryt.
Souhlas platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu liniové stavby je investor povinnen žádat věcně a místaiě
příslušný orgán ochrany ZPF při řízem o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

6. Při stavbě budou dodrženy podmínky ze souhlasu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ze dne
22.7.2022:

Rekonstrukce VO bude provedena dle schválené projektové dokumentace, vypracované p. Křeminským,
datum: 08/2022.
Zásah do sihúčních pozemků bude proveden výkopem za krajmcí v zeleném pásu v min. Vzdálenosti 1,2 m od
krytu vozovky. Kabel VO bude uložen do společného výkopu s kabely NN ČEZ Distňbuce a.s. Zásyp rýhy v
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silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (hutnění, nenamrzavý mateňál, zkouška zrnitosti
a hutaitelnosti).
Vedení bude položeno v silnostěimé chráničce odolné mechanickému poškození s min. krytím l,2m.
Stavební práce požadujeme provést v termínu duben - říjen s ohledem na zimní údržbu sihuc.
Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.
Min. 30 dnů před zahájením prací zažádat Městský úřad v Chotěboři, odbor dopravy o vydání rozhodnutí
ke zvláštnímu užívámní sihuce pro provádění stavebních prací.
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je třeba sepsat s majetkovým odborem Krajského úřadu
Kraj \^sočina, Žižkova 57, Jihlava v tennínu do vydání územního rozhodnutí.
Náš souhlas má platnost 24 měsíců ode dne vydání.

7. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův
Brod, a.s„ ze dne 27.4.2022, pod zn: VAKW/2022/0616.

Před zahájením prací provedeme na objednávku vytýšení veškerého zařízení VAK HB. K objednávce požadujeme
přiložit siruaci stavby. Kontaktní osoba p. Veselý, p. Bárta tel.: 603 500 099, e-mail: hledaci(%vakhb.cz).
Na předání staveniště bude přizván zástupce VAK HB, provoz vodovodu (kontakt Ing. Pešout - tel. 737265545),
kde bude seznámen s postupem prací.
Při návrhu a provádění požadujeme prii křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané
odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz
vodárenských zařízení a vodárenských přípojek.
Před zahájením zemních prací pro umístění nových stožárů VO a před zahájením prací na podvrtech blízkosti
trasy vodovodů, bude přesná poloha a hloubka uložení vodovodů vždy ověřena sondou. Sondy budou prováděny
na náklady investora stavby, po dohodě a za účasti zástupce VAK HB - provoz vodovodů Chotěboř (Ing. Pešout).
Základy pro stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a vodovodních
přípojek. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je ochramié pásmo vymezeno vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu l,5m. Případná menší vzdálenost musí být na místě
odsouhlasena výše uvedeným zástupcem VAK HB. V tomto případě musí býtvzdálenost vnější hrany betonového
základu stožám VO od líce vodárenského zařízení a vodárenských přípojek minimáhiě l m. Hloubku záMadu je
nutno provést pod úroveň uložení potmbí vodovodu, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odrytí
sousedního vodárenského zařízení.
V průběhu stavby a po dokončení prací provede výše uvedený zástupce VAK HB na výzvu zhotovitele konta-olu
dodržení všech uvedených požadavků.
Jakékoliv změny oproti předložené dokumentaci budou s VAK HB předem konzultovány.

a. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a
stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Osvětlení a energetické
systémy a.s., ze dne 7.12.2022, č. vyjádření: VPD_2022_1970:

Požadujeme svítidla s certifikací ENEC+ s teplou chromatičnosti 2700K, stmívatehiým předřadníkem a
nastavením snižování intenzity osvětlení v nočních hodinách dle doporučení výrobce.
Nové stožáry osadit v místě vetknutí ochranou manžetou.
Každý stožár propojit se zemnící soustavou FeZn pr. 10, zemními svorkami.
V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely veřejného sovětlení uloženy do betonových chrániček DN 110mm s
krytím l m.
Kabely osadit směrovými štítky.
V každém případě je nutné před zahájením prací požádat správce VO o vytýčení podzemního zařízení a
koordinaci při manipulaci na soustavě VO.
Po ukončení stavby předá zhotovitel správci předávací protokol o realizovaném VO, včetně skutečného provedení
stavby, výchozí revize a geodetické zaměření, tento protokol bude potvrzený a podepsaný odpovědnými zástupci
zhotovitel, města/obce a správce VO.
Doporučení správce: použít rozvaděč typu PROS nebo ELTODO, koordinace prací se správcem.
I. Obecná ustanovení

Stavebník je povinen při provádění jakýkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování
havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
dopomčených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ,
s.r.o.(dálejen„EO")
Pn jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby
nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než l m od zařízení
krajního vedení vyznačené ti'asy podzemního vedení sítí VO nesmí používat sta'ojni mechanizmy či nevhodné
nářadí.
V případě pomšení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení" je stavebník povinen nahradit
příslušné společnosti VO veškeré náklady a škody, které společnosti ELTODO VO vzniknou porušením těchto
povinností stavebníka
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•

Vyjádření k projektové dokumentaci je platné l rok od data vadání. Prodloužení platnosti je možné pouze po
předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem
společnosti EO, ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka
Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT 07.05. Způsob provedení nově
budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení ( veřejné osvětlení dále jen „VO", slavnostní osvětlení dále jen
„SO", světehié signalizační zařízení dále jen „SSZ" apod.) musí být předložen správci k odsouhlasení v každém
stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na
stávající síť správce, zajistí stavebník u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem
projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré
elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.
Stožáry musí být uzeiiměny v celé trase zemnícím drátem FeZn o prámem 10 iiun. V místech vjezdů budou
kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.
Rozmístění sta'omu a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po
jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2.
Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst l m.
Zapínající místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího
zapínacího inísta zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník stavby.
Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitrním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN.
Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754
(velké „D").
U chráněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm2, u
silničních stožárů do max. průřezu 25 mm2. U patkových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze
osadit pouze litinové dvou dvířkové palice S, Pl a P2.
Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace,
zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.
Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a
stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup
mechanizace.
Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo
prostorového posunu chodníku zajistí stavebník vlastním náMadem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a
uložení kabelů podle EN ČSN a ELT S 14. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojkování. Budou-li
místo drátu použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním tmbiček nebo sletováním.
Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatiiě se správcem.
Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě EO ( případně odpojení provozovaného zařízení )
provede stavebník za dozoru správce.
Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu projednejte s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného
signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného
zařízení.
Zahájem činností, spolu s pozváním na předám staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník
povinen oznámit správci písemně předem , buď kontaktaí e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na
e-mailovou adresu osvetleni@eldoto.cz, a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací.
Součástí zprávy musí být uvedeno číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.
V případě, že dochází ke křížení nebo souběh výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník povinen před
zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5
dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti
provádět.
Stavebník je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveništi zajistit odpovídající ochranu stávajících
kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
Veškeré zásahy stavebník do zařízení správce ( VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží
musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem stavby, a to v
rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného
příslušenství zařízení je stavebník povinen oznámit správci.

• V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetaiě reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník
povinen demontované zařízení odevzdat na místo urĎené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry
nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a
dřevěné stožáry odveze dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.
V případě předčasné demontáže ( VO, SSZ, atd. ) je stavebník povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení,
jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.
Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby
nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení."
Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník povinen tuto skutečnost oznámit
neprodleně na bezplatnou linku-Centráhií dispečink ELDOTO - tel. číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní
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9.

službou. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník funkční zařízení protokolárně správci v termínech
uvedených v či. II. odst. 13 těchto podmínek. Správce se zavazuje funkční zařízení s potfebnými doklady
přijmout.
V průběhu stavby je stavebník povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení ( VO,SO,SSZ
apod.) před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy.
Písemnou výzvu učiní stavebník tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Poku se správce
nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného tennínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové
trasy. Výzvu je nutilo zaslat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, přípaáiě na adresu
osvetleni@eldoto.cz.
V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník povinen odkrýt kabel za účelem konta-oly na své
náklady v místech určených správcem.
Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník povinen postupovat tak, aby
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník
povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Stavebník není oprávněn trasu kabelového vědem správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do
doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník je povinen
projednat se správcem způsob mechanickému poškození. Stavebník je povinen projednat se správcem způsob
mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou
nadzemního vrchního vedení je stavebník povinen respektovat výšku nad zemí.
Stavebmk je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto
Všeobecným podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELDOTO VO mohlo dojít ke
stiřetu stavby se zařízením správce.

ni. Oprávnění správce ( sankce )
Společnost ELDOTO VO, s.r.o. vykonávající fimkci správce zafízení je oprávněna uplatnit následující sankce
vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
Za pomšení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13 - 1.000,-.
Za pomšení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. - 5000,-.
Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací
a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení -
10.000,-za každý případ.

• Za porušení povinosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. Odst. 17. -
500,- za každý započatý den.
Za neoznámeni škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. - 500,- za každou započatou hodinu
prodlení s oznámením od zajištění poškození.
Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. -za každý den
1.000,-.
Za pomšení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle
ustanoveni článku II. Odst. 26. -10.000,- za každý případ.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušné společnosti ELTODO VO požadovat od stavebníka
náhradu škody v phié výši. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Použití § 2050občanského
zákoníku se dohodou stran výslovně vylučuje.

Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítí společnosti ČEZ Disfaibuce, a. s.,
ze dne 25.8.2022, pod zn: 0101798415:

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:
Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

• Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
Provádět čiimosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život,
zdraví či majetek osob.
Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metay.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického
zákona.
V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále
dodržovat následující podmínky:
Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu
jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metiy a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry
(dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu, např. (dle ČSN ISO 12480-1).
Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo
ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

•
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•

•

•

Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narosena stabilita podpěrných bodů - sloupů
nebo stožárů.
Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektnckého vedení.
Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
Pokud není možné dodržet body č. l až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční
soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle \^hlášky 6.
50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí
jmého vyjádření ke konkrétní stavbě.
V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimáhiě 2 měsíce
před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně l,5m od osy
nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
Do vzdálenosti 1,5 m 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.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona,
spočívající v pomšení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konsfankce a jiná podobná zařízení, jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život,
zdraví či majetek osob.
Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba
dále dodržovat následující podmínky:
Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
Výkopové práce do vzdálenosti l metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
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.,o bližších mimmálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pn práci na staveništích.
Místa křížení a souběhy ostatních zatížení a staveb se zařízeními energetickými, komiinikačními sítěmi pro
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny
v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501 10-1, ČSN 50341-1,
ČSN 73 6005a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimáhiě 3
pracovní dny předem.
Při potřebě přejížděni trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem
provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
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.
Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu vyzván ke kontarole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat
inkriminované místo znovu odkrýt.
Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou položeny ve vzdálenosti l,5m
a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů
nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Pn práci s vysazováním a podkládáním
kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a.s.
Bez předchozího souhlasuje zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžité nahlášeno na Kontaktní
bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvam.
Po dokončeni stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranné-ho 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
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provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona
spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochraimých pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
Provádět bez souhlasu vlastníka zelími práce.
Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život,
zdraví či majetek osob.
Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Pokud stavba nebo stavební čiimost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný

souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek
ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její
obsluhu a údržbu a to zejména:
Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu
stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo
nízkého napětí.
Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona
spočívající v pomšení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností
zasahujících do ochranného pásma energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne
29.7.2022, pod zn: 001126893803:

Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. Stožáry místního rosžhlasu, reklam a svislého dopravního značení nebudou
umístěny blíže než 0,6 metací od podzemních vedení. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k namšení stability
podpěrných bodů vedení. Stavební činnost bude prováděna v koordinaci s FV-12-2020902.
Podminkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území, které získáte prostřednictvím geopirtálu na
adrese http://geoportal.cezdistaibuce.cz/geoportaV při dodržení podminek uvedených ve sdělení a v tomto
vyjádření.
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikaĎními sítěmi pro
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infi-astruktury 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 73 6005 a PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, PNE 34 1050.
V případě nadzemiuho vedení mi budou pro stavbu a konstrukce dodrženy odstupové vzdálensoti uvedené v PNE
33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. Im od základové části podpěrného bodu.
Při realizaci stavby 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 Im od živývh částí
zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší
vzdálenost stanovena v jiném předpisu uapř. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost
dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních
předpisů. S ohledem k provádění prací 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 Distňbuce, a.s., nepřevezme žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okohiostí nebo nedodržením výše uvedených
podmínek.
Stavbou nebude namšeno stávající uzenmění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné
toto dodržet je nutné situaci řešit fámou přeložky zařízení disti-ibučm soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000
Sb., v platném znění.
V případě činnosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor
ze všech stam možného přístupu, vjezdu po celou dobu realizace viditehiě označen výstražnou cedulí.
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníku a pracovníků námi pověřených firem k
zařízení v majetku společnosti ČEZ Disfaibuce a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu.
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Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici
na www.cezdista^buce.cz, pepř. Jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci souvisejících nebp 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 obnažených,
případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností
ČEZ Dsitribuce, a. s.
Tento souhlas se nevztahuje na zařízení v majethi společností ČEZ ICT Services.a.s. a Telco Pro Services, a.s.

li. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření k projektové dokumentaci stavby ve smyslu
energetického zákona a příslušných technických norem společnosti ČEZ Distňbuce, a. s., ze dne
29.7.2022, pod zn: 001126893893:

Dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č. 1126893803 (soiihlas s umístěním stavby a s prováděním činností v
ochranném pásmu elektrického zařízení).

• Podmínkou pro zahájeni činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území, které získáte prostřednictvím geoportálu
na adrese http://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto
vyjádření.
V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu a činností a
umístěním stavby v blízkosti zařízení distibuční soustavy resp. Ochranném pásmu. Postup a formulář je k
dispozici na www. Cezdistribuce. cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v
případě kladného posouzení podané žádosti.
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 73 6005 a PNE 33 0000-6-a PNE 33 3301, PNE 34 1050.
V případě nadzenmího vedení nn budou pro stavbu a konstrukce dodrženy odstupové vzdálensoti uvedené v PNE
33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. Im od základové části podpěrného bodu.
Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo
mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimáhú vzdálenost Im od živývh částí
zařízení na, 2m od vedení vn a 3m od vedení dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, 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 zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů im.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních
předpisů. S ohledem k prováděm prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od
elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na sta-aně žadatele, .dodavatele prací, nebo jimi pověřených
osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okohiostí nebo nedodržením výše uvedených
podmínek.
Stavbou nebude namšeno stávající uzemnění nadzeiimího vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné
toto dodržet je nutné situaci řešit fomou přeložky zařízení distribučni soustavy ve smyslu § 47 zákona 5. 458/2000
Sb., v platném znění.

• V případě činnosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor
ze všech stam možného přístupu, vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distnbuce a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu.
Musí být dodrženy 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
Dista^buce, a.s.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci souvisejících nebp zařízení technické
mfi-astruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako pomohu
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 obnažených,
případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností
ČEZ Dsitíbuce, a.s.
Tento souhlas se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services,a.s. a Telco Pro Services, a.s.

12. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření k projektové dokumentaci stavby příloze
zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.8.2022, pod zn: 1126932680:
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Vlasfaiík (stavebník) zařízení veřejného osvětlení doloží doklad o veřejnoprávním projednání, včetně projektové
dokumentace. Doklad o veřejnoprávním projednání, včetně projektové dokumentace, bude stavebníkem předán
spol. ČEZ Dsito^buce, a.s., k odboru Obnova DS (odd. inženýrink, výstavba).
V případě odchyhié trasy od stavby společnosti ČEZ Distribuce, a.s., je nutnési před zahájením čiimosti v
blízkostí zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu požádat o platné sdělení o existenci zařízení v
majetku společnosti ČEZ Distňbuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím
geoportálu na adrese http://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v
tomto vyjádření.
Pokud dojde ke střetu se stávajícím zařízením společnosti ČEZ Dsitribuce, a.s., musí stavebník v dostatečném
časovém předstihu před zahájením prací požádat o udělení souhlasu s činností a umístění stavby v blízkosti
zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a fomiulář je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutaé se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě
kladného posouzení podané žádosti.
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 73 6005 a PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, PNE 34 1050.
V případě nadzemního vedení mi budou pro stavbu a konstrukce dodrženy odstupové vzdálensoti uvedené v PNE
33 3302 a hranu výkopu dopomčujeme při realizaci stavby umístit min. Im od základové části podpěrného bodu.
Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebe2pečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo
mechanismů a sta'oju k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost l m od živývh částí
zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud neni 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 zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních
předpisů. S ohledem k provádění prací 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 odpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okohiostí nebo nedodržením výše uvedených
podmínek.
Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzenmího vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné
toto dodržet je nufaié situaci řešit fámou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000
Sb., v plafaiém znění.

• V případě čirmosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor
ze všech stam možného pnstupu, vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
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
nivelety země oproti současnému stavu.
Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochraimých 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.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci souvisejících nebp 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 obnažených,
případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností
ČEZ Dsitribuce, a.s.
Tento souhlas se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services,a.s. a Telco Pro Services, a.s.
Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie

13. Toto územní rozhodnutí platí 3 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění

Městys Krucemburk, IČO: 00267805, se sídlem Náměšti Jana Zrzavého 13, 582 66 Kmcemburk
podal dne 2.11.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „ Částečná
rekonstrukce veřejného osvětlení Hluboká " na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2,
69/3, 442/2, 422/4, 473, 448/1, 74/1, 67/4, 67/8, 67/1 v katasti-átoím území Hluboká u Krucemburku.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dne 7.11.2022 veřejnou vyhláškou a současně
stanovil lhůtu do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení pro podání
stanovisek a námitek k uvažovanému záměru stavby. Během této lhůty se nikdo nevyjádřil.
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Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že umístění stavby je v souladu s veřejnými zájmy. Navrhovaná
stavba je v souladu s vydaným plafaiým územním plánem Krucemburk, což potvrzuje i závazné
stanovisko Městského úřadu Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, které je
součástí koordinovaného stanoviska ze dne 23.11.2022, pod č.j.: MCH-10143/2022/UP/GAPP/PM.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění stavby a proto
rozhodl, jak je ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K přezkoumání byly použity tyto závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí:
MěÚ Chotěboř, odb. dopravy a přestupků ze dne 17.8.2022, pod č.j.: MCH-33257/2022/ODAP/MP
MěÚ Chotěboř, odb. ÚP, GIS apam. péče, ze dne 23.11.2022, pod č.j.: MCH-10143/2022/UP,GAPP/PM
MěÚ Chotěboř, odbor SÚ a ŽP,ze dne 7.9.2022, pod č.j.: MCH-36284/2022/OSÚŽP/ML
MěÚ Chotěboř, odbor SÚ a ŽP, ze dne 1.9.2022, pod č.j.: MCH-32258/2022/OSÚŽP/EP
Správa CHKO Žďárské vrchy, ze dne 5.8.2022, pod č.j.: 02685/ZV/22
KŘP Kr. Vysočina, ÚZ.odbor H. Brod- DI, ze dne 7.7.2022, pod č.j.: KRPJ-81886-2/ČJ-2022-161606-MULL
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, ze dne 1.8.2022
KSÚS Vysočiny, ze dne 22.7.2022
VaK Havlíčkův Brod, a.s., ze dne 9.9.2022, pod zn.: VAKA^/2022/1641
CETIN, a.s., ze dne 27.7.2022, pod č.j.: 702194/22
ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.8.2022, pod zn.: 0101798415
ČEZ Distňbuce, a.s., ze dne 29.7.2022, pod zn.: 001126893803
ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.7.2022, pod zn.: 001126893893
ČEZ Distaibuce, a.s., ze dne 25.8.2022, pod zn.: 1126932680
GasNet Služby, s.r.o., ze dne 2.7.2022, pod zn.: 5002647244
Osvětlení a energetické systémy, a.s., ze dne 7.12.2022, pod vyj.č. VPD_2022_1970
Účastníci územního řízení jsou:
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 Ol Jihlava
Krajská správa a údržba sihuc \^sočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 Ol Jihlava
Josef Procházka, Hluboká 43, 582 63 Zdírec nad Doubravou
Pavel Čirka, Hamry nad Sázavou 243, 591 Ol Žďár nad Sázavou
Monika Dejmková, Chelčického 2149/24, 591 Ol Zďár nad Sázavou
Pavel Mach, Cihlářská 707, 582 22 Pnbyslav
Olga Machová, Cihlářská 707, 582 22 Přibyslav
CETDSÍ, a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Osvětlení a energetické systémy, a.s., Novodvorská 1010/14,142 Ol Praha 4
VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 Ol Havlíčkův Brod
Majitelé pozemků parcela číslo: 416/1, st. 69,422/5,413/8, 413/7, 413/14, st. 87/1, 64/1, 422/2, 422/3, 69/5, 69/6,
84/4, 75, st. 52, st. 62, 58, st. 53, 60/1, st. 52, st. 51, 57/2, 53/2, 53/1, 54, st. 49/1, 52, 77/4, 77/2, 219/3, 162, 49,
444, 448 v k.ú. Hluboká u Kmcemburku

Stavební úřad stanovil okruh účastiiíků řízení dle § 85 odst. l písm. a), b), odst. 2 písm. a), b)
stavebního zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne domčení k odboru územního plánování a
stavebního řádu krajského úřadu kraje Vysočina podáním u stavebního úřadu ve Ždírci nad Doubravou
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá - li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka.

vedoucí stavebního úřadu
Luděk Spinar
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Ždírec nad Doubravou a Úřadu městyse Krucemburk
po dobu 15-ti dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního
řádu.

,r-1
Datum vyvěšení na úřední desce:.....^./^:.:..7."<..:..'?:-^c^<f:í^.. Datum sejmutí z úřední desky:................................................

V elektronické podobě zveřejněno od:... .^..^.:^ V elektronické podobě zveřejněno do:..........

ÚŘAD MÉSTYSE KRUCEMBURK
Náměstí Jana Zrzavého 13

582 66 Krucemburk
tel.: 569 698 710-1 ©

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Obdrží:
Účastníci řízení OSDS. dodeikv):
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 Ol Jihlava
Krajská správa a údržba silnic '\^sočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 Ol Jihlava
Josef Procházka, Hluboká 43, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Pavel Čirka, Hamry nad Sázavou 243, 591 Ol Žďár nad Sázavou
Monika Dejmková, Chelčického 2149/24, 591 Ol Zďár nad Sázavou
Pavel Mach, Cihlářská 707, 582 22 Přibyslav
Olga Machová, Cihlářská 707, 582 22 Přibyslav

Účastníci územního řízení íveřeinou vyhláškou}:
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Osvětlení a energetické systémy, a.s., Novodvorská 1010/14,142 Ol Praha 4
VaK Havlíčkův Brod, a.s, Žižkova 832, 580 Ol Havlíčkův Brod
Majitelé pozemků parcela číslo: 416/1, st. 69, 422/5, 413/8, 413/7, 413/14, st. 87/1, 64/1, 422/2, 422/3, 69/5, 69/6,
84/4, 75, st. 52, st. 62, 58, st. 53, 60/1, st. 52, st. 51, 57/2, 53/2, 53/1, 54, st. 49/1, 52, 77/4, 77/2, 219/3, 162, 49, 444,
448 v k.ú. Hluboká u Krucemburku

Dotčené oreánv USDS}:
Městský úřad Chotěboř, odb. stavebního úřadu a životního prostředí, odd. ŽP, Trcku z Lípy 69, 583 Ol Chotěboř
Městský úřad Chotěboř, odb. dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 Ol Chotěboř
Městský úřad Chotěboř, odd. územního plánování, GIS a památkové péče, Trcků z Lípy 69, 583 Ol Chotěboř
Krajské ředitelství policie kraje \^sočina, ÚO HavUčkův Brod - DI, Nádražní 59, 580 Ol Havlíčkův Brod
Správa CHKO Žďárské vrchy. Brněnská 39, 591 Ol Žďár nad Sázavou
Muzeum Vysoéiny Havlíčkův Brod, p.o., Havlíčkovo náměstí 19, 580 Ol Havlíčkův brod
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