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Č.j.:             Výst. 1438/19/Be -3                             ve Žlebech, dne: 20.1.2020 
Vyřizuje: Lada Bereczová 
Telefon:  327398225 
e-mail:  stavebni@ouzleby.cz 
 
 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
koresp.adr.: 
ČEZ Distribuce a.s., Odbor Projekty, K. Nedělková, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 
Výroková část: 
 

ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, se sídlem, Teplická 874/8, 40502 Děčín (dále 
jen „žadatel“) podala dne 26.11.2019, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 
„IE- 12-6009276 - Žleby, U Studánky, část V Chalupách – obnova kNN, dem. NN“ na 
pozemcích st.p.č. 17, 16/1, 16/2, 15/4, 15/3, 201, 202/2, 202/1, 270, 10/2, 255, p.p.č. 966/2, 
1006, 155/4, 155/3, 1027/1, 155/2, 154/2, 155/26, 130/5, vše v kat. území Žleby (dále jen 
"stavba"). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.                                                   
 
 Stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno e), zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 
jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 76 a dále § 79 stavebního zákona  a dle zák. č. 
416/2009 Sb. o urychlení  výstavby vodovodní , a energetické infrastruktury a na základě tohoto 
posouzení vydává podle § 92 odst.1 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č.503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném 
znění 
 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 
 

„IE- 12-6009276 - Žleby, U Studánky, část V Chalupách – obnova kNN, dem. NN“ na 
pozemcích st.p.č. 17, 16/1, 16/2, 15/4, 15/3, 201, 202/2, 202/1, 270, 10/2, 255, p.p.č. 966/2, 
1006, 155/4, 155/3, 1027/1, 155/2, 154/2, 155/26, 130/5, vše v kat. území Žleby. 
 
Popis stavby 

Stavba obsahuje: 

 SO 01 – nové kabelové vedení NN (podzemní) 

 SO 02 – nové vrchní vedení NN 

 SO 03 – demontáž původního vrchního kabelového vedení. 

 

SO 01 – ze stávající trafostanice KH_0075 bude vyveden nový kabel AYKY-J 3 x 240+120 
mm2   povede přes nové přípojkové skříně do nové rozpojovací skříně R64 (SR 502) odtud 
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povede AYKY-J 3x 120-70 mm2 do nových rozpojovacích skříní R63, R66, R65. a z nich poté 
do přípojkových skříní.  Nové rozpojovací skříně R64 a R65 budou uzemněny paprskovým 
zemničem zhotoveným ze zemnícího pásku FeZn 30x4 v délce 25 m uloženého do výkopu pod 
přívodní kabely NN. U koncových skříní 173 a 186 bude uzemnění v délce 50 m. 

 

SO 02 – Sloupy 336 a 337 se vymění za nové JB 9/10 a bude postaven nový sloup č. 454 JB 
9/15. Na sloupu č. 336 bude umístěna rozpojovací skříň R63. Od sloupu 336 a přípojkové skříni 
200 bude natažen kabel AES 4x 50 mm2.  

Na novém sloupu 454 bude umístěna nová rozpojovací skříň R 66, z tohoto sloupu bude natažen 
kabel AES 4x16 mm2, který vede k přípojkové skříni 124. Stávající vrchní vedení AlFe 4x50 
se přesune na nový sloup č. 454. Nové rozpojovací skříně R63 a R66 budou uzemněny 
paprskovým zemničem zhotoveným ze zemnícího pásku FeZn 30x4 v délce 25 m uloženého do 
výkopu pod přívodní kabely NN. 

 

SO 03 – Od stávající trafostanice KH_0075 až po č.p. 202 a č.p. 200 bude stávající vrchní 
vedení NN včetně sloupů, konzolí a přípojkových skříní demontováno. 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na st.p.č. 17, 16/1, 16/2, 15/4, 15/3, 201, 202/2, 202/1, 270, 10/2, 
255, p.p.č. 966/2, 1006, 155/4, 155/3, 1027/1, 155/2, 154/2, 155/26, 130/5, k.ú. Žleby. 

2. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v souladu s předloženou 
projektovou dokumentací – zpracovanou firmou ČEZ Distribuce a.s., odb. Projekty DS,  
Teplická 874/8, Děčín; odpovědný projektant Ing. Ladislav Novák, ČKAIT 0401900 
z 11/2019. 
3.  Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu 
oprávněným. 
6. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny inženýrské sítě od jejich 
správců a bude zajištěna ochrana proti jejich poškození. 
7. Křížení a souběhy kabelů s ostatními inženýrskými sítěmi budou provedeny podle 
podmínek správců jednotlivých sítí a k závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy 
doklady dokazující kontrolu těchto správců k uložení kabelů. 
8. Bude zabezpečena ochrana práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických 
osob k nemovitostem. 
9. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních tech. zařízení budou prováděny jen za 
dodržení platných norem, bez použití mechanizmů – opatrně a ručně. 
10. Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech a 
zařízeních tomu určených, v souladu se zákonem č.7/2005 Sb. a č. 185/2001 Sb. 
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení vyhláška č.192/2005 Sb., 362/2005 Sb., 324/1990Sb., zákon 
č.309/2006 Sb. – a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, nařízení vlády č. 591/2006 SB. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zajistit ochranu zdraví a života osob na 
staveništi. 
12. Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTP). 
13. Při stavbě budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 363/2005 Sb. – o bližších požadavcích na 
bezpečnost, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy např. ČSN 
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34 3100, ČSN 33 2000, ČSN 33 3300, 34 3101,34 3101, 73 6006, 73 6005, 73 6962, 73 3050, PNE 
33 0000-1. 
14. Staveniště je přístupné z obecní komunikace (p.p.č. 966/2,1006, 155/4, 155/3,  168/12, 
k.ú. Žleby). 
15. Stavba bude zabezpečena proti úrazu cizích osob. 
16. Jedná se o liniovou stavbu, zařízení staveniště a uložení výkopku bude vymezeno na 
pozemcích obce Žleby, případně se souhlasem majitele na jiném okolním pozemku – poblíž 
výkopu. 
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.1.2025. 
18. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení). Vybraného 
dodavatele, před zahájením prací, doloží stavebník stavebnímu úřadu výpisem z 
obchodního rejstříku, osobu zodpovědnou za provádění prací – jméno, kontakt (číslo 
telefonu). 
19. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační 
údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením 
stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 
20. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí 
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 
do dvou let ode dne nabytí právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na 
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stanoví 
běh lhůty platnosti stavebního povolení. 
21. Zhotovitel stavby je povinen dle §157 stavebního zákona vést stavební deník nebo 
jednoduchý záznam o stavbě. 
22. Zhotovitel stavby o zahájení prací bude včas (min. 14 dnů předem) informovat 

majitele dotčených nemovitostí a projedná s nimi průběh práce! Dále zabezpečí 
vjezd a vstup k dotčeným nemovitostem. 

23. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena na základě výzvy stavebníka (stavebník 
vyzve stavební úřad k prohlídce v dostatečném předstihu): 
• po vytýčení trasy vedení a podzemních sítí, při zahájení provádění výkopových prací 
• před dokončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona, včas 

požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 
 

26.Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k projektové dokumentaci (součást 
PD): 
 CETIN a.s. – č.j. 605506/19, ze dne 30.4.2019 – souhlas za podmínek   - dojde ke střetu – 

budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK, přiložené k tomuto vyjádření. 
 SŽDC s.o. – n.z. S 12047/ U-35011/2019- SŽDC-OŘ PHA-OPS, 19.7.2019 – souhlas 

za podmínek: 
1/ Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a předpisy. 
2/ Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být 
narušena plynulost železničního provozu. 
3/ Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. 
V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a 
zařízení v majetku SŽDC. 
4/ Vzhledem ke vzdálenosti stavby k provozované koleji, požadujeme, aby stavby byla 
provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu 
dráhy. 
5/ Výkopové práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního 
tělesa nebo ohrožena funkce příkopu, nedošlo k sesutí zářezu nebo zemního tělesa. 
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Pokud dojde v důsledku realizace akce k poškození drážního zařízení nebo objektu, 
k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou 
náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby. 
6/ Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních 
odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a 
mimo drážní odvodňovací zařízení. 
7/ Veškeré zásahy do infrastruktury SŽDC budou prováděny podle Technických 
kvalitativních podmínek staveb státních drah v platném znění. Organizace provádějící 
stavební práce související s výše uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení 
příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, ČSN a 
Technických norem železnic. 
8. Správa pozemních staveb (SPS), OŘ Praha eviduje objekt ic5000107829 příjímací 
budovu č.p. 200, stojící na pozemku č. st. 255, k.ú. Žleby ve své operativní správě 
v zájmovém území stavby. Objekt je napojen na rozvod vody. Ostatní inženýrské sítě 
nejsou ve správě SPS OŘ Praha. Je nutné splnit následující podmínky SPS OŘ Praha: 
- Termín zahájení a ukončení prací nahlásit místnímu správce SPS OŘ Praha p. Penovi 
Pavlovi, tel. 725 504 673. 
- Vodovodní přípojka nesmí být porušena ani poničena. 
- Porušené plochy omítek zednicky začistit a zpevněné plochy uvést do původního stavu 
- Po celou dobu stavby musí být zachován bezpečný přístup do objektu příjímací budovy 
a na nástupiště. 
9/ Jedná se o instalaci nového venkovního KNN místo stávajícího na stávající sloupy a 
přípojkové skříně. Stavbou bude dotčena část pozemku SŽDC parc. č. 130/5 a budova 
SŽDC (připojení ke stávající přípojkové skříni) č.p. 200 na pozemku parc.č.st. 255 vše 
v k.ú Žleby. 
Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně: 
- Investor před zahájením prací doloží existenci zřízení služebnosti ze zákona – 

kontakt OŘ Praha – OPS, p. Kubeček Martin, tel. 972224613, e-mail: 
KubecekM@szdc.cz. 

- Pokud není zřízena služebnost ze zákona, bude zřízena služebnost za úhradu podle 
metodiky SŽDC – výstavba technické infrastruktury v minulosti za jednotnou 
částku 10.000, -- Kč. 

- Před vydáním stavebního povolení požádá investor písemně o uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti prostřednictvím OŘ Praha, odd. právní, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, kontakt: Markéta Štěrbová, tel. 972 245 005, e-
mail: Sterbova@szdc.cz. Podkladem pro uzavření vkladové smlouvy o zřízení 
služebnosti bude GP se zaměřením a vyznačením služebnosti podle skutečného 
uložení infrastruktury, který zajistí na své náklady investor. 

- Jako podklad pro uzavření smlouvy je třeba předložit v tištěné podobě: 
1 – žádost o předložení smlouvy o poskytnutí plnění mající povahu služebnosti, 
2 – výřez ze situace, který bude zřetelně zachycovat zátěž nemovitosti(í) SŽDC 

s hranicemi a parcelními čísly pozemků, 
3 – toto souhrnné stanovisko SŽDC, 
4 – stanovisko Drážního úřadu, kterým vydává souhlas se stavbou. 

10/ Zahájení prací bude v dostatečném předstihu (min. 14 dní předem) oznámeno 
písemně OŘ Praha na e-mail: ePodatelnaORPHA@szdc.cz. Technologický postup 
(především s ohledem na bezpečnost dráhy a drážní dopravy), časový harmonogram 
prací a odborný dozor při provádění prací v blízkosti železničního tělesa je nutno 
projednat, před zahájením prací v tomto prostoru, se SŽDC, OŘ Praha, Správa tratí 
Praha východ (vedoucí TO Kutná Hora, pan Zajíc Karel, tel 725 042 110, při 
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komunikaci uvádějte číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska). 
11/ Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ 
Praha týkající se bezpečnosti železniční dopravy a železničního zařízení vyplývající 
z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu stavby. 
12/ Po dokončení stavy požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu do 
původního stavu a odvozem veškerého zbytkového materiálu. 
13/ Investor požádá o prohlídku dokončené stavby před zahájením kolaudačního 
řízení a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Podmiňujícím dokladem 
k vydání kolaudačního rozhodnutí/ souhlasu je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha. 

 Drážní úřad – č.j. DUCR-42948/19/Ka,12. srpna.2019 – souhlas za podmínek: 
1/ Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
2/ Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3/ Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
4/ Při provádějí stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná 
opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a 
provozovatelem dráhy. 
5/ Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení prací výše uvedené 
stavby. 
6/ Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, 
který Drážní úřad vydá podle § 7 odst. 3 zákona o drahách. 

 Povodí Labe s.p. –č.j. PLa/2019/024853, ze dne 28.6.2019 – souhlas za podmínek: 
1/ Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou toku Doubrava 
a/ Při hloubení rýhy pro uložení kabelu nesmí dojít k porušení nábřežní zdi, která je v majetku 
Povodí Labe s.p. V případě porušení budeme požadovat navrácení do původního stavu. 
b/ Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečistění 
povrchových vod. 
c/ V záplavovém území požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude 
navyšován) a materiál ukládaný do výkopové rýhy po uležení vedení řádně zhutnit po vrstvách. 
Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán v záplavovém území. 
d/ Doporučujeme objekty, které mohou být ohroženy povodňovými průtoky, umístit v rámci 
možností nad hladinu stoleté vody. 
e/ Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe s.p. – Provozní středisko Čáslav 
(úsekový technik Jan Linhart – tel.: 327 313 341, mob.: 602 124 385, email: linhartj@pla.cz) 
f/ Požadujeme být přizváni ke kolaudaci stavby.  
2/ Z hlediska majetkoprávních vztahů 
Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu 
s ustanovením § 184 a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), je majetkoprávní vypořádání 
záměrem dotčeného majetku státu. 
 MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí – č.j. MěÚ/19565/20129/ŽP, ze dne 8.srpna 2019 – 

koordinované stanovisko: 
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, příslušný podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech sděluje, že k akci z hlediska nakládání s odpady nemá připomínky. Odpady 
vzniklé z realizace stavby budou odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených. Přebytečná 
nebo znečištěná zemina bude odvezena na skládku. O množství a následném nakládání s odpady bude 
vedena průběžná evidence, která bude předložena stavebnímu úřadu spolu s žádostí o kolaudační 
souhlas. 
Vodoprávní úřad – sděluje, že provádění stavby a činnosti s tím spojené, nepodléhají vydání souhlasu 
podle § 17 a ani vydání vyjádření podle §18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
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zákonů (vodní zákon). Zemními pracemi nesmí být porušeno žádné vodohospodářské dílo, jako 
vodovod, kanalizace ale i povrchová kanalizace pro přirozený odtok povrchových vod. 
Orgán státní správy lesa – příslušný podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů sděluje, že není námitek. 
Orgán ochrany přírody a krajiny –příslušný podle §65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, není dotčeným orgánem v dané věci. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu –příslušný podle § 15, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, sděluje, že vzhledem k tomu, že plánované sítě přecházejí zemědělské 
pozemky jen v krátkých úsecích, není třeba žádat o souhlas s trasou. 
Orgán ochrany ovzduší – příslušný podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší sděluje, 
že během výstavby je nutné dodržovat omezení prašnosti pravidelným zkrápěním, odstraňováním 
zeminy, mytím komunikace a přepravujících vozidel, zejména za suchého počasí. 
 Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i. – č.j. ARUP – 3511/2019, ze dne 29.4.2019- nemá 

námitek za dodržení podmínek: 
1/ zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o 
provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým ústavem AV 
ČR, Praha, v.v.i. 
2/ ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení, na adresu: 
ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., Pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, 
tel. 327511730. 
3/ oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 
týdny před termínem na adresu uvedenou v bodu 2. 

 Obec Žleby – ze dne 7.5.2019 – souhlasí za podmínek: 
1/ Žádáme o uvedení povrchů komunikace do původního stavu. 
2/ V případě, že dojede ke křížení s dešťovým a splaškovým kanalizačním řadem nebo vedením 
veřejného osvětlení, bude vše řádně zdokumentováno, před záhozem obsypáno pískem a bude 
přizván zástupce obce, a to Záklasníková Ludmila, tel. 737750193.  
2/ Žádáme o uvedení povrchů komunikace do původního stavu. 

 VHS Vrchlice – Maleč a.s., Kutná Hora – č.j. 350/19/TPČ, ze dne 22.5.2019 – souhlas 
za podmínek: 
1/ požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 
odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
2/ v souběhu pokládky kabelového vedení se stávajícím vodovodním řadem bude kabel 
uložen mimo ochranné pásmo vodovodu, 
3/ před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodní přípojky vytýčit přímo 
na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší 
společnosti – p. Buriánek, tel. 602493715, email: burianek@vhskh.cz, 
4/ v případě realizace podvrtů komunikací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme 
provést sondy na vodovodním potrubí na náklady investora z důvodu zjištění skutečné 
hloubky uložení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu za přítomnosti 
odpovědného pracovníka vodovodů přímo na místě, 
5/ při křížení bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 
6005, 
6/ křížení sítí bude provedeno kolmo v chráničce, včetně přípojek, 
7/požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez 
použití mechanizace, 
8/při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené 
opatrnosti z důvodu jeho možného poškození, 
9/ požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při 
realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození, 
10/ před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel 
stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek 
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prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 
274/2001 Sb. a kolmého křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být potrubí vodovodu zasypáno, 
11/ v případě, že nebude možné dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě 
samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti, 
12/ odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, 
nebo jím pověřený pracovník, 
13/ požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací. 

 GridServices s.r.o. – n.z. 5001932080, ze dne 10.6.2019 – dojde ke střetu – budou dodrženy 
tyto podmínky: 
1/ při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 
2/ před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ viz odst. 3, během stavby kontrola PZ 
3/ poskytnutý zákres je pouze orientační 
4/ v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy 
staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; 
PZ musí být volně přístupné 
5/ souběh kNN s STL plyn. zařízením bude mini. 0,6 m dle ČSN 736005 
6/ při křížení musí být kabel uložen v chráničce s přesahem 1 metr na každou stranu 
7/ nový pilíř NN umístit mimo ochranné pásmo PZ 
8/ budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti, které jsou součástí tohoto 
vyjádření 
 

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude užívána po vydání kolaudačního souhlasu. 
2. K vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží zejména: EI revizi el. přípojky, výkresy 

skutečného provedení včetně geodetického zaměření, převzetí úpravy povrchů od majitelů 
(správců) pozemků, potvrzení správců sítí, že nedošlo k poškození, kopii stavebního deníku 
atd. 

 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
 Nebyly vzneseny. 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
 Dne 26.11.2019   podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu.  
 V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění (zákon o poplatcích) 
vyzval stavební úřad opatřením ze dne 4.12. 2019, č.j. Výst 1438/19/Be – 1 k zaplacení správního 
poplatku. 

V souladu s ustanoveními § 87 a §89 stavebního zákona stavební úřad opatřením dne 10.12.2019 
oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a dotčeným 
orgánům a stanovil lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. 

Stavební úřad upustil od místního šetření, neboť je mu staveniště známo a předané podklady 
byly dostačující. 
 Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění 
odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanoveným 
vyhláškou č.268/2009 Sb. 

Oznámení o zahájení řízení bylo dotčeným orgánům a stavbou dotčeným fyzickým osobám bylo 
zasláno doporučeně.  

 
 Ke své žádosti žadatel doložil: 

• 2 x projektovou dokumentaci zpracovanou firmou ČEZ Distribuce a.s., odb. Projekty DS, 
Teplická 874/8, Děčín; odpovědný projektant Ing. Ladislav Novák, ČKAIT 0401900 
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• vyjádření dotčených orgánů. 

 
 Stavební úřad předložený záměr umístění stavby, který byl v souladu s ustanovením § 3 
vyhlášky č.503/2006 Sb., vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území posoudil, podle § 90 stavebního zákona a 
shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a vyhovuje technickým 
požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Umístění stavby je v souladu se stavebním zákonem. 
  
 Stanoviska sdělili: 
MěÚ Čáslav, OŽP; MěÚ Čáslav, OD; Obec Žleby; VHS Vrchlice – Maleč a.s.; CETIN a.s.; GridServices 
s.r.o.; ČEPRO a.s.; České radiokomunikace a.s.; Infotel s.r.o.; Vodafone Czech Republic a.s.; T-Mobile 
a.s.; MERO ČR a.s.; Ministerstvo obrany SNMMO, OOÚZ; SŽDC s.p.; ČD Telematika a.s.; Drážní 
úřad; AÚAV ČR v.v.i, pracoviště Kutná Hora; Povodí Labe s.p.. 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: SŽDC s.p. 
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace: Obec Žleby 
 

P o u č e n í 
 
 Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. 
 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. 
 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu 
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu 
Středočeského kraje k rozhodnutí 

 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o 
tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části 
„Odůvodnění“ je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným 
počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

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

 Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 staveb. zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území 
pro stanovený úkon. 

 Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo 
užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

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

 Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a toto rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. 
 
 
 
 
 

          Lada Bereczová 
                                                                                                   vedoucí stavebního úřadu 
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Stavebník: 
Správní poplatek byl stavebníkovi vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky 17 
písm. e) 1000,-- Kč.  Poplatek byl uhrazen bankovním převodem dne 5.12.2019. 
 
Obdrží: 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1) písm.a), b)  a odst.2) písm.a), b) stavebního zákona 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. - jednotlivě: 
ČEZ Distribuce a.s. – stavebník, ( koresp.adr.: ČEZ Distribuce a.s., Odbor Projekty, K. Nedělková, 
Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň) 
Obec Žleby – p.p.č. 966/2,1006, 155/4, 155/3, 125/1, 183/1, 168/12- vyjádření ze dne 
7.5.2019, rozhodnutí č.j. 774/2019, ze dne 3.7.2019, 

Povodí Labe – p.p.č.1027/1, stanovisko č.j. PLa/2019/024853, ze dne 28.6.2019, 

SŽDC s.o. – p.p.č. 130/5, st. 255 – stanovisko n.z. S 12047/U-35011/2019-SŽDC-OŘ-PHA – 
OPS, ze dne 19.7.2019, 

 

vlastníci a správci inženýrských sítí  

CETIN, a.s. – vyjádření č.j.605506/19 ze dne 30.4.2019, 

VHS Vrchlice – Maleč a.s. – vyjádření č.j. 0350/19/TPČ ze dne 22.5.2019 

GridServices s.r.o. – stanovisko zn.5001932080 ze dne 10.6.2019,   

ČEPRO a.s. – vyjádření zn. 12139/19, ze dne 19.11.2019 

České Radiokomunikace a.s. – vyjádření n.z. UPTS/OS/233159/2019, ze dne 19.11.2019 

InfoTel s.r.o. – vyjádření č.ž. E006198/19, ze dne 24.4.2019 

Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření n.z. MW9910140550142231, ze dne 19.11.2019 

T-Mobile Czech Republice a.s. – vyjádření n.z, E45389/18, ze dne 13.12.2018 

MERO ČR a.s. – č.j. 2019/000313/1, ze dne 16.4.2019 

ČD – Telematika a.s. – vyjádření č.j. 1201919541, ze dne 19.11.2019 

SNM MO, odb. OÚZ – stanovisko sp.zn. 78655/2019-1150-OÚZ-PCE, ze dne 22.5.2019 

 

dotčené orgány 
Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče – vyjádření č.j. 
MěÚ/10750/2019/ŠKP,  spis.126/2019 – pob,  ze dne 26.4.2019,  
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí– vyjádření č.j. MěÚ/10754/2019/ŽP, 
spis.61/19, ze dne 3.5.2019 
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy – vyjádření č.j. MěÚ/10753/2019/DOP, spis.1869/2019, 
ze dne 23.4.2019 
Drážní úřad- závazné stanovisko – čj. DUCR-42948/19/Ka, sp.zn. MP-SOP1704/19-2/Ka, ze 
dne 12.8. 2019 

na vědomí: 

AÚAV ČR v.v.i. – č.j. ARUP3511/2019, ze dne 29.4.2019 

 

spis SÚ 
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veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení podle § 85 odst.1, 2 písm. b), § 144 odst.6 
správního řádu a podle zákona č. 416/2009 Sb. 

 

 rozhodnutí osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům,  

st.p.č. 17, 16/1, 16/2 15/3, 201, 202/2, 202/1, 270,10/2, k.ú. Žleby 

p.p.č. 15/4,155/2,154/2, 155/26, k.ú. Žleby 

 osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům,  
p.p.č.153/3, 155/1, 171/1, 183/1, 172, 168/10, 167/5; st.p.č.11, 12, 269, 199, 15/2, 404; k.ú. 
Žleby 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:                                                    Sejmuto dne:   

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Žleby    -  s prosbou o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a o podání 
zprávy o datu vyvěšení a sejmutí  
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