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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.2.2022
podal
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5Stodůlky, 155 00 Praha 515,
kterou zastupuje S com s.r.o., IČO 25668901, Františka Diviše č.p. 1534/5, Praha 10Uhříněves, 104 00 Praha 114,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
UR Tursko, připojení - PZTUR - podzemní vedení veřejné komunikační sítě Vodafone a.s.
Projekt řeší umístění trasy a tím umožní připojení jednotlivých uživatelů na pozemku č.
544/2, 509/40, 509/10 a st. 164 (č.p. 137) v katastrálním území Tursko,
Tursko

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 509/10 (ostatní plocha),
pare. ě. 509/40 (ostatní plocha), pare. ě. 544/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Tursko.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba UR_Tursko, připojení - PZTUR na pozemku č. 544/2, 509/40, 509/10 a st. 164 (č.p. 137)
v katastrálním území Tursko,
Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury trasy kabelového vedení vč. chrániček podzemní vedení sítě elektronických komunikací sloužící k poskytování služeb vysokorychlostního
internetu. Projekt řeší umístění a tím umožní připojení jednotlivých uživatelů.
Bude provedena pokládky HDPE chrániček pro následné zafouknutí optického kabelu v obci Tursko
v okolí Čestmírova náměstí sloužící pro připojení situ PZTUR umístěného v objektu na adrese
Čestmírovo náměstí č.p. 137 na síť elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech
Republic a.s., aby tím mohli být připravené podmínky pro splnění Směrnice EÚ č.EU/61/2014 o
snížení nákladů na budování sítí vysokorychlostního internetu.
Umístění stavby na pozemku:
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č. 544/2, 509/40, 509/10 a st. 164 (č.p. 137) v katastrálním území Tursko,
Určení prostorového řešení stavby:
V zemi dle dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
na pozemku č. 544/2, 509/40, 509/10 a st. 164 (č.p. 137) v katastrálním území Tursko,

II.

Stanoví podmínky pro umístění a povolení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se schválenou a odsouhlasenou projektovou dokumentací
stavebním úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy a koordinační situace 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.
1.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

2.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.

3.

Kontrolní prohlídka bude prováděna na stavbě dle stavebního zákona a to na základě sdělení
stavebníka, investora , že dotyčná stavba je připravena na kontrolní prohlídku stav. úřadem:
a) - první kontrolní prohlídka bude provedena po vytýčení stavby.
b) - druhá kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení výkopových púrací vč. pokládky
kabelu.
c) třetí kontrolní prohlídka bude provedena u z asypávání kabelů vč. hutnění.
d) -čtvrtá kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení všech úprav vč. zemních a vše bude
uvedeno do původního stavu či lepšího, to znamená připravena cca 1-2 měsíce před případnou
kolaudací či užíváním .

4.

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavební podnikatel provádějící výstavbu bude
stavebnímu úřadu min. 7 dní před počátkem stavby nahlášena písemnou formou vč. dokladu o
způsobilosti firmy. Stavebnímu úřadu bude nahlášen taktéž stavbyvedoucí dané stavby (kulaté
razítko v daném oboru stavby) a to min. 7 dní před počátkem stavby nahlášena písemnou formou
jméno + adresa vč. dokladu.

6.

Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy subjektem k tomu oprávněným.

7.

Před zahájením stavby musí být umožněn archeologický výzkum podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.
ve znění pozdějších předpisům při provádění zemních či výkopových prací, oznámením Stč. Muzeu
Roztoky u P rahy a to min. 14 dní před jejím zahájením (písemnou formou nebo telefonicky vč.
upřesnění místa stavby a obce) a po provedení archeolog, výzkumu si stavebník vyžádá expertní list,
že byl u n ěj proveden arch. výzkum a doloží ho u kolaudace - kopii.

8.

9.

Stavebník při realizaci stavby zajistí sjízdnost místní komunikace a bude dbát, že komunikace
nebude znečisťována a budou respektovány inženýrské sítě a kabelová vedení a únosnost dané
místní příjezdové a přístupové komunikace vč. dopravního značení.

10.

Před zahájením stavby musí stavebník (investor stavby), stavební podnikatel, stavbyvedoucí dané
stavby zajistit, po celou dobu jejího trvání důsledné vytrasování, vytýčení a pečlivou ochranu všech
zařízení ve správě správců sítí a za to, že nedojde k poškození podzemních či vrchních vedení /sítí/
ručí během výstavby stavebník , stavební podnikatel, stavbyvedoucí.
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11. Před započetím stavby i během stavby bude příjezdová komunikace zpevněná, opravená a
udržována a nebude znečišťována (vč. místních komunikací a hlavní státní silnice). Po
dokončení stavby bude dána místní komunikace do původního stavu či lepšího "před kolaudací",
(foto před započetím výstavby, během výstavby i p o dokončení stavby domů) a nebudou narušeny
odtokové poměry komunikací.
12. Před zahájením stavebních prací musí být vydáno povolení zvláštního užívání komunikace
podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Protože se jedná o sil. II. a III. třídy, je příslušný náš silniční správní úřad.
13. Investor/zhotovitel požádá OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací o povolení zvláštního
užívání a stanovení přechodné úpravy provozu na sil. 11/240, 111/24014 dle ustanovení § 25 odst.
6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na základě smlouvy se
správcem komunikace a situace dopravně inženýrského opatření odsouhlaseného PČR, Dl Praha
venkov - ZÁPAD, a to min. 30 dní před zahájením stavby.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 13.10.2022 č.j.
820758/21:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s.
(i)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN
a.s.;
(il) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního
zákona;
(lil) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen 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.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením
kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a
vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání
Žádosti.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. dne 12.1.2022 č.j. zn.: 001123140248:
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
1.

Základy všech doplňkových staveb objektu (rozvaděče, atd.) musí být umístěny tak, že
nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5m od krajního kabelu stávající kabelové
trasy.

2.

Při budování optického vedení v místě křížení a souběhu s kabely NN dodržet minimální

Č.j. OVP-2676/2022

str. 4

vzdálenost 0,10 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné
0,30m. Optické vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení, to platí i
v případě uložení do společných výkopů.
3.

4.

Při budování optického vedení v místě křížení a souběhu s kabely VN dodržet minimální
vzdálenost 0,30 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné
0,80m. Optické vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení, to platí i
v případě uložení do společných výkopů.
Při pokládce optického vedení bude plně respektováno zájmové pásmo přidruženého prostoru
pro ukládání silových kabelů v majetku ČEZ Distribuce a.s. podle ČSN 73 6005 (příloha C)
Umístění optického vedení bude výhradně mimo tento určený prostor.

5.

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.

6.

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 20005-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE
34 1050.

7.

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.

8.

Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k ž ivým 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 wn dle PNE 33 0000-6 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 elektrického
zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

9.

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.

10.

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.

11.

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.

12.

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.

13.

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 Distribuce, a. s.

14.

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 obnažených, případně poškozených částí
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ
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Distribuce, a. s.
15.

Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco
Pro Services, a. s.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. dne 13.10.2021 č.j. zn.:0101617701:
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

Podzemní síť
Nadzemní síť
Stanice

síť NN
střet
střet

síť VN
střet

síť WN

střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:
síť pro elektronickou
Podzemní síť
Nadzemní síť
Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro
objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz
distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:
zařízení technické
Nadzemní
nebo podzemní
Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a
zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy-v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik
kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze
tohoto dopisu.
v případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo
zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních
prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení
trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo
havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
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.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic
nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář
je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní
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údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí
změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro
elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.
s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
v souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh
obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté
informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje
upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v
opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás
dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity,
zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodárny Kladno - Mělník, a.s. dne 21.1.2022 č.j.
zn.:PVO2200205/KOL:

Stávající vodohospodářská infrastruktura - technické podklady
o V prostoru stavby se nachází vodohospodářská infrastruktura (vodovod PE 110 mm) pro veřejnou
potřebu vlastněná společností Vodárny Kladno - Mělník, a. s. (dále VKM) a provozovaná
společností Středočeské vodárny, a. s. (dále SVAS). Orientační poloha infrastruktury je vyznačena
v předložené situaci. Oddílné dešťové kanalizace VKM nevlastní a SVAS neprovozuje.
o Kanalizaci v obci VKM nevlastní a SVAS neprovozuje. Pro bližší informace se obraťte na místně
příslušný stavební, nebo obecní úřad.
• Upozorňujeme, že některé armaturní šachty / vodárenské objekty jsou vybaveny přenosem dat na
centrální dispečink provozovatele. Při zemních pracích je nutné nechat příslušným provozem
kromě vodovodů a kanalizací nechat vytýčit i el. a sdělovací kabely.

Vytýčení sítí je možné si objednat u výše uvedeného provozu, provoz na požádání upřesní trasu
zařízení na místě. Termín je třeba dohodnout minimálně 14 dní předem.

Technické podmínky pro stavbu
Z hlediska vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury máme ke stavbě následující
podmínky:
® Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat „Všeobecné podmínky"
platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást
tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SVAS s ohledem na konkrétní situaci
v místě stavby.
» Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami,
které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí.
Přípojky nejsou vlastnictvím společnosti VKM, nejsou provozovány společností SVAS a nemáme
obvykle k dispozici zákres jejich trasy.
o Zároveň upozorňujeme na bod č. 5 Všeobecných podmínek týkající se ochranného pásma
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vodohospodářského zařízení a jeho dodržení včetně podmínek, které platí v tomto prostoru.
o Upozorňujeme, že případný zásah do stávající vodohospodářské infrastruktury mohou provádět
pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
9 Upozorňujeme na požadavek souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením min. 1 m mezi
povrchy.
® Jakákoliv změna oproti již schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší
společnosti.
o

Toto vyjádření je vydáváno i za společnost Středočeské
vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu v lokalitě.

vodárny,

a.s.,

provozovatele

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Středočeské vodárny, a.s. dne 13.10.2021 č.j.
SVASZAD21026:
Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace nachází sítě (případně
ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a. s.
Poskytnutá informace obsahuje orientační zákres vodohospodářského zařízení provozovaného
společností Středočeské vodárny, a. s. Skutečnou polohu vodohospodářského zařízení v
zájmovém území na objednávku vytyčí pracovníci provozu vodovodů a provozu kanalizací.
Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky.
Společnost Středočeské vodárny, a. s. Není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 §
3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu). Zákres přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i p očtu.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. dne 18.10.2021 č.j.
zn.:MW9910184466348001:
Souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.
Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě
(dále jen „WKS") a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v
příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo WKS je v souladu s ustanovením § 102
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení
WKS (dále jen „Ochranné pásmo").
Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k
omezení funkčnosti naší WKS či jinému zásahu do WKS. V případě, že zjistíte kolizi
WKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma WKS kontaktujte
bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby,
abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany WKS. případně stanovili
podmínky přeložení WKS.
V případě nutnosti přeložení WKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o
překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe
před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).
Veškeré náklady spojené s přeložením WKS budou hrazeny investorem stavby.
Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení WKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je
uvedena níže).
Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti ie Vaše
společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými
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podmínkami ochrany WKS společnosti Vodafone. které jsou nedílnou
součástí tohoto vyjádření.
Vedení veřejné komunikační sítě:
- výkopy (3)
- p odvrt
- k abelová komora
- p rostup do budovy
Kontaktní osoba pro vytyčení sítí WKS: InfoTel, s.r.o., Jaroslav Syřiště, jaroslav_syriste@infotel.cz,
tel. 606 776 154
Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím WKS: InfoTel, s.r.o., Jaroslav Syřiště.
jaroslav_syriste@infotel.cz, tel. 606 776154

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření GasNet Služby, s.r.o., (gridservices s.r.o) dne 21.10.2021 č.j.
zn.:5002480374:
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 a TPG 702
01 ,TPG 702 04
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 - poskytnutý zákres je pouze
ORIENTAČNÍ
- po kud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována
PD přeložek plynárenských zařízení.
-v ochranném pásmu plynovodů (1 +1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- běh em stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ
- Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN,
el.kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od
plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní
smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k
projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze
a vlastnictví.
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna
ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v z ákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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 sít) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
Nedodržení podmínek uvedených v t omto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
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škody.
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např.
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný
přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ
STAVEBNÍ ČINNOSTI:
d) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ.
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při
podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí
termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné
určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ
BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.
PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
(2)
Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto
stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do
stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s
polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
O) B ude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
(4) Př i provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být
navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup
od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou
technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena,
nesmí být použita bezvýkopová technologie.
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich
poškození.
(7) Po klopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
(8) B ude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
O) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i s ebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do
PE potrubí, poškození
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
do) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i n a PZ,
která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na
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https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku).
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací") uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Kontroluje třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
(11) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s PZ.
(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s
předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a
opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
(13) N eprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
PZ.
(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou
z toho vyvozeny příslušné důsledky.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření NET4GAS, s.r.o. dne 20.10.2021 č.j. zbn.:l 1559/21/OVP/Z:
Dotčené sítě:
Plynárenská telekomunikační zařízení:
Optický kabel
Podmínky:
1 . Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2 . Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno
ochranné pásmo l m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro
každou plánovanou akci jednotlivě.
4. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 13.10.2021 Vám sdělujeme, že s realizací
výše uvedené akce souhlasíme za dodržení následujících podmínek:
- Při provádění stavby v ochranném pásmu kabelů telekomunikační sítě NET4GAS musí být
dodržena ČSN 73 6005. V místě křížení musí být dodržen vzájemný odstup sítí dle ČSN 73 6005.
- Požadujeme 30 dní před zahájením stavby předložit časový harmonogram, který musí být
projednán a odsouhlasen servisní organizací NET4GAS pro zajištění provozu dálkových kabelů - p.
Ladislav Hess, e-mail: ladislav.hess@fiberservices.cz, mobil: 603151951.
- V místě křížení i těsného souběhu v ochranném pásmu požadujeme uložit trasu telekomunikační
sítě NET4GAS do chráničky (např. dělená chránička Kopohalf nebo plastové žlaby) s přesahem 1,5
m na obě strany ochranného pásma telekomunikační sítě NET4GAS.
- Místa případných přejezdů kabelů telekomunikační sítě NET4GAS těžkou technikou v době
výstavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem minimálně 1,5 m od
půdorysu trasy na obě strany a dále je nutné zřídit taková opatření, aby přejezdy v jiných místech
nebyly možné. Jízdy v podélném směru kabelu nejsou dovoleny.
- Před záhozem výkopů požadujeme protokolární převzetí obnažených kabelových tras
telekomunikační sítě NET4GAS zástupcem servisní organizace Fiber Services.
5. Další závazné podmínky:
- Před zahájením prací se musí vytyčit telekomunikační zařízení NET4GAS včetně určení hloubky
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uložení.
- V eškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny
ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni
stanovit další podmínky a
požadavky k ochránění kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu požádejte min. 15 dní před
zahájením prací (viz. odkaz níže).
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti
zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- V ytyčení podzemních zařízení a event, dozor při pracích v blízkosti telekomunikačních zařízení
Vám na základě objednávky provede příslušný Region. V písemné objednávce prací uveďte
následující adresu: Fiber Services,
а.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8.
- Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě
křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení
(nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi
stavbou a telekomunikačním zařízením. Bez tohoto zaměření nebude provedeno řádné převzetí
křížení zpět majiteli.
б. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte
přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
7. T oto vyjádření j© podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
8. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení
provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či
správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

22. Budou dodrženy podmínky stanovisko Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení
dopravy a správy komunikací dne 29.11.2021 č.j. MUCE 215313/2021 OSU:
Odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací souhlasí s vydáním územního
rozhodnutí a realizací výše uvedené stavby za podmínky, že bude provedena pouze
se souhlasem a dle technických podmínek správce dotčených komunikací sil. M/240
a 111/24014 KSÚS Středočeského kraje, p.o..
K vyjádření zásahu do pozemku st. p. 164, pare. č. 509/10, 509/39, 509/42 v katastrálním
území Tursko, je příslušný jejich vlastník.
Stavbou nesmí být dotčeny stávající vodovodní a kanalizační sítě. Jejich případné křížení musí
být odsouhlaseno jejich správci a provozovateli.
Investor/zhotovitel požádá OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací o povolení zvláštního užívání
a stanovení přechodné úpravy provozu na sil. 11/240, 111/24014 dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c)
bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na základě smlouvy se správcem
komunikace a situace dopravně inženýrského opatření odsouhlaseného PČR, Dl Praha venkov ZÁPAD, a to min. 30 dní před zahájením stavby.

23. Před zahájením stavebních prací musí být vydáno povolení zvláštního užívání komunikace
podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Protože se jedná o sil. II. a III. třídy, je příslušný náš silniční správní úřad.

24. Budou dodrženy podmínky Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace,
archeologické oddělení vyjádření dne 3.11.2021 č.j. zn.: 1793/2021/612:
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Umožnění záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zákona č. 20/1987Sb. při
provádění zemních a výkopových prací. Tento výzkum dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. ve
znění zákona č. 242/1992 Sb. hradí investor a je na něj nutno předem uzavřít smlouvu
nebo objednávku. Organizace, která neumožní záchranný archeologický výzkum
popřípadě záchranný archeologický výzkum formou dohledu, může být podle § 35
zákona ě. 20/1987 Sb. pokutována.
Sdělení charakteru stavby a přibližného termínu zahájení stavebních prací včetně
kontaktních informací (název stavební akce, adresa nebo parcelní číslo pozemku,
katastrální území stavby, jméno a příjmení stavebníka, adresa, telefonní a emailový
kontakt) našemu muzeu nejméně 14 dní předem a následné upřesnění termínu kontroly
výkopových prací (email: archeologie@muzeunvroztoky.cz, datová schránka: xw76538.
telefon: +420 723 646 901).
Zohlednění provedení záchranného archeologického výzkumu v časovém a finančním
harmonogramu stavby a respektování našich požadavků v jejím průběhu.
Nahlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby naší instituci
nebo Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i..
Respektovat zákonnou povinnost, která stanoví, že v případě provádění stavební nebo
jiné činnosti jsou stavebníci nebo osoby tuto činnost provádějící povinni již od doby
přípravy tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. a umožnit
jemu nebo jiné oprávněné organizaci na stavbou ohroženém území provedení
záchranného archeologického výzkumu. V případě stavby na území s vyšší památkovou
ochranou (národní kulturní památky, kulturní památky a jejich ochranná pásma. Státní
archeologická rezervace Levý Hradec) navíc doporučujeme kontaktovat Národní
památkový ústav a jejich stanovisko a doporučení zohlednit při tvorbě projektové
dokumentace, která tak ve výsledku bude respektovat podmínky a případná omezení
stavebních a jiných aktivit předmětné stavby.

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne
5.11.2021 č.j.: UZSVM/18682/2021-HMSU
V příloze posíláme podepsanou polohopisnou situaci stavby „UR Tursko, připojení PZTUR Čestmírovo nám. 137" a sdělujeme Vám, že ÚZSVM nemá námitek k této stavbě na výše uvedených
pozemcích za předpokladu, že před zahájením stavby, kterou jsou zasaženy také pozemky pozemkové
parcely č. 509/10 a 509/39 v k. ú. Tursko, které jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností
hospodaření s majetkem státu pro ÚZSVM a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 60000, bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti inženýrské sítě.
Pro vlastní vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě je nutné
doložit rozsah věcného břemene na pozemcích p. p. č. 509/10 a 509/39 v k. ú. Tursko, a rozsah
ochranného pásma, jedná se o:
délku vedení a počet optických kabelů na předmětných pozemcích, a sice zvlášť délku vedení a
počet kabelů na jednotlivých pozemcích,
průměr kabelů.
Po obdržení výše uvedených údajů přistoupí ÚZSVM k vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, která Vám bude následně zaslána k podpisu.
Dále Vám sdělujeme, že ÚZSVM nemá k dispozici informace o vedení dalších inženýrských sítí v
dotčené oblasti.
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26. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace dne 26.10.2021 č.j. zn.:8041/21/KSUS/KLT/REZ

o Optický kabel bude veden protlakem pod silnicí U/240 v km staničení cca 10.560.
Protlak bude proveden kolmo k ose vozovky v min. hi. 1.2 nu vedení bude uloženo do chráničky.
Pracovní jámy pro provedeni protlaku budou umístěny mimo vozovku uvedené komunikace.
Zelený pás bude uveden do původního stavu, zpětný zásyp nesedavým materiálem s řádným
hutněním.
Stavba nezasáhne do povrhu silnice U/240, který prošel v roce 2019 rekonstrukcí a
vztahuje se na něj stále záruční doba.
Výkop musí být prováděn tak. aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice 11. a lil. třídy
tj. pažení, řádné zhutnění, vedeni dopravy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu.
Výkopový ani stavební materiál po dobu stavby nebude ukládán na tělese silnice 11/240 a silnice
111/24014. vozovku udržovat v čistotě, případné znečištění bude zhotovitel neodkladně odstraňovat.
Stavba musí být projednána se silničním správním úřadem, tj. Městský úřad Černošice. OSU oddělení dopravy a správy komunikací, který vydá povolení ke zvi. užívání silnice a stanoví
přechodné dopravní značení po předchozím souhlasu Policie ČR - Dl Praha venkov - západ.
Jakýkoliv zásah do tělesa silnice nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31.
března následujícího roku.
V případě jakéhokoliv poškozeni silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude toto nahlášeno
správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení stavebních prací bude vše
uvedeno do původního stavu.
Začátek a konec stavebních prací je nutné nahlásit na KSÚS (tel. 724924629). po konečných
povrchových úpravách bude dotčený úsek tělesa protokolárně předán zpět na KSUS a bude
stanovena záruční doba v délce 60 měsíců ode dne předání.
Toto vyjádření má platnost dva roky a stanovuje technické podmínky, ale není souhlasem s
uložením inž. sítě clo tělesa silnice a pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Souhlas bude
obsažen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti, která musí být
uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem prostřednictvím KSUS před vydáním
územního rozhodnutí.
Smlouva o smi. budoucí evidovánu pod cl S-2604/00066001 '2021-KL RE7JBS, která bude uzavřenu
po schváleni Radou SK.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
MgA. Ondřej Bábor, nar. 28.11.1990, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Eva Borovičková, nar. 18.10.1943, Čestmírovo náměstí č.p. 137,252 65 Tursko
Jaroslav Cibulka, nar. 24.4.1960, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Eva Cibulková, nar. 23.12.1950, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Lenka Edrová, nar. 4.6.1975, Družstevní č.p. 265, 252 66 Libčice nad Vltavou
Kristina Klimentová, nar. 18.4.1982, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Tomáš Kříž, nar. 30.9.1989, Pod Hájem č.p. 646, 252 66 Libčice nad Vltavou
Alena Malá, nar. 29.11.1978, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Jiří Stibůrek, nar. 3.7.1981, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11,
150 00 Praha 5-Smíchov
Obec Tursko, Čestmírovo náměstí č.p. 59, 252 65 Tursko
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové
Město, 128 00 Praha 28
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Odůvodnění:
Dne 9.2.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby a k její realizaci postačí územní
rozhodnutí. Z tohoto důvodu stanovil stavební úřad v rozhodnutí podmínky k provádění stavby a
zohlednil ve vyjádření, stanoviska a podmínky správců sítí a dotčených orgánů.
Stavební úřad podle stavebního zákona na základě dané žádosti upouští od vydání stavebního
povolení a ohlášení stavby na danou stavbu.
Stanoviska sdělili:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyjádření dne 22.10.2021 č.j. ARUP-7657/2021
ČD - Telematika a.s., Servis kabelov. sítí Praha vyjádření dne 13.10.2021 č.j. 1202119714
ČEPRO, a.s. vyjádření dne 13.10.2021 č.j. 69351/21
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 13.10.2022 č.j. 820758/21
České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 14.10.2021 č.j. zn.:UPTS/OS/287528/2021
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 12.1.2022 č.j. zn.: 001123140248
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 13.10.2021 č.j. zn.:0101617701
ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 13.10.2021 č.j. zn,.:0700453799
GasNet Služby, s.r.o., (gridservices s.r.o) vyjádření dne 21.10.2021 č.j. zn.:5002480374
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství závazné stanovisko dne 1.11.2021
č.j. HSKL-10387-2/2021 -PCNP
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací stanovisko
dne 29.11.2021 č.j. MUCE 215313/2021 OSU
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování vyjádření dne 2.11.2021 č.j. MUCE
189067/2021 OUP
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, stanovisko dne 10.11.2021 č.j.
MUCE195878/2021 OŽP/Apr
Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů vyjádření dne 3.11.2021 č.j. ÚP-623/19266-2021-1150
NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 20.10.2021 č.j. zbn.:l 1559/21/OVP/Z
Středočeské muzeum v Roztokách u P rahy, příspěvková organizace, archeologické oddělení
vyjádření dne 3.11.2021 č.j. zn.: 1793/2021/612
Středočeské vodárny, a.s. vyjádření dne 13.10.2021 č.j. SVASZAD21026
T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 13.10.2021 č.j. zn.: E51362/21
TelcoPro Services, a. s. vyjádření dne 13.10.2021 č.j. zn.:0201315071
Teplárna Kladno s.r.o. vyjádření dne 13.10.2021
emailem souhlas a žádné sítě zde nevlastní me ( email i 16.3.2022)
Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 18.10.2021 č.j. zn.:MW9910184466348001
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. vyjádření dne 21.1.2022 č.j. zn.:PV02200205/KQL
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Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vyjádření ze dne 5.11.2021 č.j.:
UZS VM/18682/2021 -HMSU
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

dotčených orgánů

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 85 odst.2 stavebního zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 162, 163, pare. č. 89/1, 509/1, 509/37, 509/38, 509/39, 509/42, 518/2 v katastrálním
území Tursko
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k s ousedním stavbám:
Tursko č.p. 59, č.p. 139 a č.p. 139
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Zamítnuté návrhy a námitky:
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace námitka dne 26.10.2021
č.j. zn.:8041 /21 /KSUS/KLT/REZ
Obec Tursko námitka dne 22.10.2021 č.j. 617/10-21 - souhlasí
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k p odkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u z dejšího správního orgánu.
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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Robert Revťák

Č.j. OVP-2676/2022

str. 16

Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Velké
Přílepy a obce Tursko

Vyvěšeno dne:

®.\..????.

/k

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Obecního úřadu Velké Přílepy.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 p ísm. e) ve výši 1000 Kč.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
zastup. S com s.r.o., IDDS: 9pbsbx
zastup. Jiřina Tomanová, Ke škole č.p. 1398/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
MgA. Ondřej Bábor, IDDS: ajiqmrb
Eva Borovičková, Čestmírovo náměstí č.p. 137,252 65 Tursko
Jaroslav Cibulka, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Eva Cibulková, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Lenka Edrová, Družstevní č.p. 265, 252 66 Libčice nad Vltavou
Kristina Klimentová, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Tomáš Kříž, IDDS: w5n42in
Alena Malá, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Jiří Stibůrek, Čestmírovo náměstí č.p. 137, 252 65 Tursko
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: aóejgmx
Obec Tursko, IDDS: igsajrx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

účastníci (veřejná vyhláška)
COPROSYS a.s., IDDS: wecdgvr
ČD - Telematika a.s., Servis kabelov. sítí Praha, IDDS: dgzdjrp
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
GasNet Služby, s.r.o., (gridservices s.r.o), IDDS: jnnyjsó
Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
Teplárna Kladno s.r.o., IDDS: s82nwtn
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Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz
Zelenka Milan, IDDS: xwv3hus

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 163, 162, pare. č. 89/1, 509/1, 509/42, 509/39, 509/38, 509/37, 518/2 v katastrálním území
Tursko
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k s ousedním stavbám:
Tursko č.p. 59, č.p. 139 a č.p. 139
dotčené orgány
Archeologický ústav A V ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, IDDS: u46bwy4
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, IDDS: u46bwy4
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí,, IDDS: u46bwy4
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, archeologické oddělení, IDDS:
xw76538

