Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí

vodoprávní úřad
č.j.: OŽP/40384-18/4147-18/jahs

Zpracovatel: Šárka Jahodová

Datum: 19.10.2018

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ
VÝROK
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a současně podle § 106 odst.1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor
životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po
posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení uděluje právnické osobě –
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov dle
ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení
na stavbu vodního díla: „Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově,
Luční ul., - II. etapa“ umístěnou na p. p. č. KN 1884/1, 651/3, 2822/1, 2822/2, 2685/4,
2700/2, 2700/3, 2701/2 vše v k. ú. Šluknov.
Stavba bude obsahovat:
• SO 01 – Oprava koryta – Oprava zdi na obou březích bude provedena v délce 77,15
m, tj. od začátku stavby až po silniční most k č.p. 839. Oprava opevnění představuje
po rozebrání stávajícího zdiva realizaci zdiva betonového s kamenným obkladem.
• koryta - rekonstrukce opevnění je založena na výměně fragmentů původní nízké
pravobřežní zdiv délce 50 za kamennou rovnaninu. Součástí stavby je stabilizace
dna, kterou budou zajišťovat 4 ks zděných kamenných prahů ve dně. Dále bude
provedena oprava stávající rovnaniny ve dne, která bude dotčena výkopovými
pracemi.
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•

SO 03 – Rekonstrukce komunikace – levobřežní obousměrná jednopruhová
asfaltová komunikace bude na závěr stavby rekonstruována v délce 65,8 m a min.
šířce 2,75 s jednostranným příčným sklonem do 4 % ve směru ke korytu.

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Ing.
Janem Jiráskem (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství) z 01/2017.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2019
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
(např. stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na
zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití
či zneškodnění odpadů.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních
sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd
k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před
zahájením stavebních prací.
8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán.
9. Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích p. p. č. 2699 v k. ú.
Šluknov.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:
A) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší,
závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/8511-18/5-18/mat ze dne
03.05.2018:
• V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární
prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích,
kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu
např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) Dopravní
prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a
přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po
okraj, popř. zaplachtováním.
B) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství, závazné stanovisko ke stavebnímu řízení
č. j. OŽP/8511-18/5-18/got:
• Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na
terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě
k odstranění.
• V případě návozu nové zeminy z jiného místa sdělujeme, že na terénní úpravy (na
jiném pozemku, než na kterém vznikla), je nutné dodržet požadavky vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podmínkách ukládání
odpadů“), která stanoví limity pro uložení odpadů na povrchu terénu.
Odpady využívané na povrchu terénu musí splňovat podmínky stanovené v bodě 3
přílohy č. 11 vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů. Obsahy škodlivin v sušině
odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu
nesmějí překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky
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o podmínkách ukládání odpadů. Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin jsou
uvedeny v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 a v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10, kde jsou
stanoveny požadavky na výsledky ekotoxikologických testů, vyhlášky o podmínkách
ukládání odpadů.

•
•
C)
•
•
•
•
•
•
•
•
D)
•
•

•
•
E)

Pokud výkopová zemina nebude splňovat požadavky na obsah škodlivin uvedených
ve vyhlášce o podmínkách ukládání odpadů, musí být předána oprávněné osobě,
která ji uložení v té době na úředně povoleném zařízení, která má udělen souhlas
příslušného krajského úřadu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech /skládka odpadů/.
Veškeré vyprodukované odpady budou předávány pouze oprávněné osobě (§ 12
odst. 3 zákona o odpadech).
Po dokončení stavby předloží stavebník, případně jím pověřená osoba na Městský
úřad Rumburk, odbor životního prostředí doklady, o využití nebo odstranění odpadů
vzniklých realizací výše uvedené stavby.
Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody,
souhlas se zásahem do významného krajinného prvku č. j. OŽP/8511-18/418/mle ze dne 21.03.2018:
Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce
významného krajinného prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení.
Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu
nezbytně nutném k realizaci a existenci stavby „Oprava a rekonstrukce zdiva na
Stříbrném potoce, Luční ul. – II. etapa“ a to dle původní dokumentace.
Kácení dřevin rostoucích mimo les (zapojený porost v celkové ploše cca 50m2) bude
posuzováno podle § 8 zákona.
Stavební práce nesmí být prováděny v době reprodukčního období (od 1.3. do 30.6.)
Práce nebudou realizovány v obdobích s možným kyslíkovým deficitem způsobeným
malými průtoky vodního toku.
Bude postupováno podle § 5 odst. 3 zákona, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu
rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
Během prací nebude ve vodním toku přerušen průtok vody.
Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy apod.)
Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1, 407 77
Šluknov, koordinované závazné stanovisko, zn. ORZP/1658/2018/89/2018/nab ze
dne 21.02.2018:
V případě znečištění či poškození přilehlých komunikací je stavebník povinen dodržet
ustanovení § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
Stavebník si požádá 30 dni před zahájením stavebních prací, ve smyslu ustanovení §
25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona a ve smyslu ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997
sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacím o zvláštní
užívání místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Šluknov).
V případě omezení provozu na místní komunikaci je stavebník povinnen požádat ve
smyslu § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, o
omezení obecného užívání u příslušného silničního správního úřadu (MěÚ Šluknov).
Prostor mezi rubem zdi a komunikací bude zpevněn asfaltovou drtí v šíři cca 50 cm
od kraje vozovky.
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko:
• Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby
kontrola PZ.
• V ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1m na každou stranu) nebude
prováděna skládka materiálu a výkopová úprava terénu.
• Stavební činnost provádět tak, aby nedošlo k poškození či narušení provozu
plyn. Zařízení.
• Musí být zachován pískový obsyp plyn. zařízení.
• Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
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•

Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
• Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí
stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců
s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba
věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací
odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
Dále je potřeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a
navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
• Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce
v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
které činní 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek.
Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a
musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz
uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
•
V zájmovém území nebo jeho blízkosti se nachází plynárenské zařízení: STL
plynovod.
•
V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebude
prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu: PZ musí být volně přístupné.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012
•
Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto
důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost
•
stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
•
předpisů.
•
Při realizace uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební
činnosti:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i
bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud
by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost
bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná
provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon 458/2000Sb., ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a
těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
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zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození,
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavební je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné
folie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní
přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je
stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci a
nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo
provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským
zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena
výstražná fólie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702
04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě
přejezdu plynárenského zařízení.
F) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č. j.
722016/17 ze dne 20.09.2017 s platností do 20.09.2019:
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení
důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., následující Vyjádření:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo
její ochranné pásmo
existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Ochranné pásmo SEK je
v souladu s ustanovením § 102 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m
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po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové
mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,vyznačeno.
(1)
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem,
jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené,
změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného
v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo
pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době
bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém
území stále odpovídá skutečnosti, to vše závisí na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2)
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3)
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech
z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
b) Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou
žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK,
nebo zasahuje do Ochranného pásma Sek, vyzvat písemně společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to
prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.pověřeného ochranou sítě.
(4)
Přeložení SEK zajistí její vlastník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,.
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení.
(5)
Pro účely přeložení SEK (dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s..,Smlouvu o realizaci
překládky SEK.
(6)
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.., prohlašuje, že žadateli
byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání
shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7)
Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a
data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn
poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak
užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
I. Obecná ustanovení
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k
poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou
chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení
činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
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- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození
nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí
osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za
veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny pro uplynutí doby platnosti tohoto
vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o
vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat,
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno,
vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož
účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou
polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení
středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit
práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve
poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce
v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických
a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví
a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához
je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti
Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
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je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních
a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od
NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat
a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným
zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit
POS.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv
prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK,
prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod
ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK,
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační
atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná
míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná
opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu
radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje
výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení
staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájení správního řízení
ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m pro osobu
stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího
radiového zařízení.
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- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN)
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k
činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením
stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných
pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková
opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného
plamene a podobných technologií.
VI. Křížení a souběh se SEK
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se
sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami,
vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit
PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení.
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě,
kdy hodlá umístit stavu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit
tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické
nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi,
podezdívky, apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od
krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit
(např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
− pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS v
příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti
kratší než 2 m,
− neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
− předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
− nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
− projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce,
které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory
a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než
1,5 m od kabelovodu.
G) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
vyjádření č.j.O18610273203/UPTCUL/Se ze dne 18.10.2018:
• Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo na e-mailovou poštou
oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele
stavby.
• Před započetím prací požádá stavebník, v případě potřeby, o vytýčení
vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho následné zakreslení do
situace je nutné objednat na tel. 840 111 111, info@scvk.cz
• V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského
zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na
vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
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• Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto
stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona 274/2001
Sb., Zákona o vodovodech a kanalizací v platném znění), se žádostí se o informaci
přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky
budou stavbou dotčeny.
• Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. Sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb,
včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné
pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o
vodovodech a kanalizacích v platném znění.
• Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení
naší společnosti před dalším postupem prací.
• V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského
zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné
jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
• Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
zařízení.
• Požadujeme, aby byly stavební práce v těchto místech prováděny ve spolupráci
s pracovníky provozů vodovodů (kontaktní osobou je p. Fučík, tel.: +
420 412 386 231).
H) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení, zn. 0100972386 ze dne
17.08.2018:

Podmínky pro provádění činností
vedení

ochranných pásmech nadzemních

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj.
zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů {dále jen
„energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedeni, které činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů {resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.
1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data
činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.
1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným
pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet
vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9)
energetického zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k
těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
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Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního
vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat
následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí
osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížil k živým částem - vodičům
blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedeni, a musí být zamezeno vymrštění
lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních
vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena
stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na
stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN
EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní
útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení {zajištění odborného dohledu
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č.50/1978 Sb., vypnutí a
zajištěni zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již
součástí jiného vyjádřeni ke konkrétní stavbě.
2. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu prováděni prací je nutné
požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem
nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu
příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních
vedení
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení
řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000
Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst.(8) a (10)
energetického zákona zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a
jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly
přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního
vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
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V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat
následující podmínky:
1. ·Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení
a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit
na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být
prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost
snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být
dodrženo Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být
vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2,
ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy
zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je
třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti
mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí
být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny
výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864 .
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole
uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje
si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu
odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a
provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy
nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě
nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením
ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o
práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné
opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy
provádět na výjimku ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto
pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem
nebo Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného
ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti
v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
I)

ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření, zn. 01100495200 ze
dne 21.09.2018:
• Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržena minimální
vzdálenost 1 metr od živých částí.
• Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení
uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení
přeložit.
• Stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení.
• Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu, svodového vedení,
pojistkové skříně a manipulaci v ní.
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•
•

Stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší
skříně.
Naše společnost nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které
vzniknou za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených
podmínek.

Název vodního toku: Stříbrný potok (Stříbrnohorský); Identifikátor vodního toku: 10101808;
Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0490-0-00; Název vodního útvaru povrchových
vod tekoucích: Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree; Kód vodního útvaru:
OHL_1230; Přímé určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X /
Y: Začátek úseku: 942589/727389, Konec úseku: 942564/727331.
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 27 odst. 1) písm. a) zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:
1. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ODŮVODNĚNÍ
Dopisem doručeným dne 09.07.2018, podal stavebník - právnická osoba Povodí Ohře, státní
podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov žádost o stavební povolení k vodnímu dílu:
„Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově, Luční ul., - II. etapa“
umístěnému na p. p. č. KN 1884/1, 651/3, 2822/1, 2822/2, 2685/4, 2700/2, 2700/3, 2701/2
vše v k. ú. Šluknov.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve
smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecným úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor
životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po
posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů svým dopisem č.j. OŽP/31940-18/4147-18/jahs ze dne 13.09.2018
oznámil ve smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.
V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 13.09.2018 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou
oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne
oznámení tohoto dopisu písemnou formou.
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Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení
cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 13.09.2018.
Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem
nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska
mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a
doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily
podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší
podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo
jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se
k nim nepřihlíží.
V rámci správního řízení se ke stavbě vyjádřil správce povodí, Povodí Ohře, státní podnik,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího
povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe s tím, že uvedený záměr je možný,
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací
záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvantitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice
2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše
uvedenými dokumenty.
V případě vzdouvajícího objektu v km 1,857 43 správce povodí, Povodí Ohře, státní podnik,
ve vyjádření prohlásil, že uvedený vzdouvající objekt je opuštěné vodní dílo, které pozbylo
využití. Dílu historicky nepřísluší povolení k nakládání s vodami (vzdouvání, odběr PV).
Během stavby dojde k jeho zrušení bez náhrady a na stejném místě bude dno stabilizováno
kamenným zděným prahem, jak je uvedeno v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
Účastníci stavebního řízení:
Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:
a) stavebník:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:
---------c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:
---------d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:
---------e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Milan Machač, č.p. 144, 463 62 Bílý Potok
Ludmila Machačová, Stříbrnohorská č.e. 143, 407 77 Šluknov
HOGGA a.s., Knížecí 836, 407 77 Šluknov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Grid Service, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu
----------
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Dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis - dle ustanovení § 115 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů jsou účastníky řízení též obce, v jejichž územním obvodu může dojít
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí:
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Při stanovení okruhu účastníků vodoprávního (stavebního) řízení stavební úřad vycházel
rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a
jejího předpokládaného účinku na okolí.
Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 13.09.2018 uvedeno, že pokud tak účastníci
řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to,
že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.
Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle §
38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nahlédnout na
Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době
od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.
Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námitky, resp.
připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:
1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům doručena dne 09.07.2018
2. 3x dokumentace ke stavebnímu řízení s částí E dokladová část
3. Pověření Ing. Blanky Všetečkové
4. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 22.08.2018
5. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rumburk č.j. OŽP/1470418/1346-18/ko,lat ze dne 16.04.2018
6. Vyjádření Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov č.j.
OSÚ/5913/2018/1408/2018/muj ze dne 30.06.2018
7. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, vyjádření zn.
POH/08592/2018 ze dne 20.02.2018
8. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, vyjádření ze dne
10.10.2018
9. Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, koordinované stanovisko
zn.ORZP/1658/2018/89/2018/nab ze dne 21.02.2018
10. Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, vyjádření ke stavbě
zn.ORZP/1658/2018/89/2018/nab ze dne 21.02.2018
11. GridServices, s. r. o.,Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko zn.
5001671930 ze dne 12.03.2018.
12. NET4GAS, s. r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P. O. BOX 22, 140 21 Praha 4-Nusle,
vyjádření zn.7957/OVP/N ze dne 20.09.2017
13. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Teplice, sdělení zn. 0100972386 ze dne
17.08.2018
14. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření zn. 1100495200 ze
dne 21.09.2018
15. Telco ProServices, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, sdělení zn. 200794183 ze
dne 17.08.2018
16. Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
vyjádření č.j. 722016/17 ze dne 20.09.2017 platné do 20.09.2019 .
17. T – Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, vyjádření zn.
E33003/2017 ze dne 20.09.2017
18. ČEPRO, a. s., Dělnická 213, 170 04 Praha, vyjádření zn.7444/17 ze dne 19.10.2017
19. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
vyjádření zn.018610000486/UTPCUL/SE ze dne 2.1.2018
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20. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
vyjádření zn O18610273203/UTPCUL/Se ze dne 18.10.2018
21. UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, vyjádření ze dne
20.09.2017
22. KŘP Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín,
sdělení č.j. KRPU – 40960-1/ČJ-2018-040206 ze dne 21.02.2018
23. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) –dočasný zábor ze dne 29.12.2017 –
HOGGA s. r.o., Šluknov
24. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) – dočasný zábor ze dne 27.12.2017 –
Ing. Petr Hamáček, Šluknov
25. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) – dočasný zábor ze dne 18.12.2017 –
Milan Machač, Bílý potok
26. Souhlas vlastníka nemovitých věcí (pozemků) – dočasný zábor ze dne 08.12.2017 –
Ludmila Machačová, Šluknov
27. Vyjádření vlastníka k dočasnému omezení přístupu v souvislosti s realizací stavby ze
dne 29.12.2017– Jitka Běhunčíková, Šluknov
28. Vyjádření vlastníka k dočasnému omezení přístupu v souvislosti s realizací stavby ze
dne 29.12.2017– Marie Šedivá, Šluknov
29. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.576/2018 ze dne 12.09. 2018 – HOGGA s.
r. o., Šluknov
30. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.575/2018 ze dne 13.09.2018 – manželé
Ing. Petr Hamáček a Věra Hamáčková, Šluknov
31. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.580/2018 ze dne 28.06.2018 – Město
Šluknov
32. Smlouvy o podmínkách realizace stavby č.579/2018 ze dne 20. 06. 2018 – manželé
Machačovi, Šluknov
33. Kupní smlouva č. 548/2018 ze dne 28.05.2018 – HOGGA s. r. o., Šluknov
34. Kupní smlouva č. 10/KS – 2018 (č.662/2018) ze dne 11.06.2018 – Město Šluknov
35. Kupní smlouva č. 366/2018 ze dne 24.05.2018 – manželé Machačovi, Šluknov
36. Geometrický plán č.1904-11/2018 ze dne 12.03.2013 – GEODETA – TC, spol. s r. o.,
Teplice
37. Výpisy z nahlížení do KN
Výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ

ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle
ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle
ustanovení § 81 odst. 1) a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v počtu 11 kusů stejnopisů.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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POUČENÍ
Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být
provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
O průběhu stavby bude veden stavební deník.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních prací a zajistí ochranu zdraví a života osob na staveništi.
Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci
sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen
provádět stavebník.
Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady § 18i odst. 1
Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:
• Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována vyžadována
(orgán ochrany ovzduší)
• Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
• Geodetické zaměření stavby
• Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
• Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
• Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk
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Rozdělovník k udělení stavebního povolení:
Stavebník (do vlastních rukou):
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na:
Povodí Ohře, státní podnik, provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa)
Účastníci řízení (do vlastních rukou):
1. Město Šluknov, nám. Míru 1 , 407 77 Šluknov
2. Milan Machač, č.p. 144, 463 62 Bílý Potok
3. Ludmila Machačová, Stříbrnohorská č.e. 143, 407 77 Šluknov
4. HOGGA a.s., Knížecí 836, 407 77 Šluknov
5. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
7. Grid Service, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
9. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
10. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51,
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Šluknov - stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
2. Městský úřad Rumburk - obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany
ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad
Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
3. Městský úřad Rumburk - obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany
zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se
na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408
01 Rumburk)
4. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné
správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
(Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května
1366/48, 408 01 Rumburk)
5. Městský úřad Rumburk - obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany
přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad
Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
6. Městský úřad Šluknov - orgán ochrany obyvatelstva, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
7. Městský úřad Šluknov - silniční správní úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

•

2x vlastní

Vypraveno dne:
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