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ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 519 441 011  e-mail: stavebni@hustopece.cz
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Č.j. MUH/ 18590/21/22
SPIS. ZN.: výst/2340/21/22

v Hustopečích dne 29.03.2021

Tagnet s.r.o.
Přibická 516,
691 25 Vranovice
IČO 08141312
v zastoupení
Ing. Petr Janík, nar. 10.11.1979
Libušina 544
690 02 Břeclav

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í č. 9/2021
VEŔEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:
Společnost Tagnet s.r.o., Přibická 516, 691 25 Vranovice, IČO 08141312 v zastoupení na základě plné
moci Ing. Petrem Janíkem, nar. 10.11.1979, Libušina 544, 690 02 Břeclav (dále jen "žadatel") podala dne
08.02.2021 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvanou dle projektové dokumentace „ROZVOD OPTICKÉ SÍTÉ V OBCI STAROVIČKY“ na pozemcích
parc. č. 4755, 4799, 4784, 4851, 4663, 4601, 4602, 3628, 4312, 4313, 4316, 4317, 4311, 110/1, 114/1,
115/3, 117/3, 122/6, 178, 122/2, 176/2, 177/1, 227/3, 282/1, 4254, 4256, 4255, 4069, 4250, 179/1, 578/1,
109/1, 4178, 296/1, 293/2, 267, 203, 328/1, 345/3, 202, 577, 576/2, 576/3, 575, 573, 572, 537/2, 536/2,
595/1, 587, 675/13, 683/3, 644/1, 644/2, 644/4, 579/25, 39, 50/1, 49/1, 968/5, 664/8, 644/6, 645/2, 645/1,
645/3, 674/3, 674/2, 674/1, 3603, 3696, 3701, 111/2, 3/1, 93, 957/6, 4315, 76/17, 82, 89/1 a 90 (vlastník
LV 10001 obec Starovičky, č.p. 43, 69168) a pozemky parc. č. 579/1, 576/1, 579/16, 579/3, 3602 (vlastník
LV 1983-Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 620 00 Brno) a pozemky parc. č. 667/2 a
1012/1 (vlastník ČR, přísl. hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2) v kat. území Starovičky a pozemek parc. č. 4854/1 (vlastník ČR, přísl.
hospodařit Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1) a pozemky parc. č. 5008/22, 5008/63,
5008/80, 5008/64, 5008/44, 5008/29, 5008/28 (vlastník obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí) a pozemky
parc. č. 5008/24 a 5008/23 (vlastník ČR, přísl. hospodařit Lesy České republiky s.p. Přemyslova
1106/19, 50008 Hradec králové) v katastrálním území Zaječí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení. Jedná se o řízení s velkým počten účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb. (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou
dle §144 odst. 2 správního řádu.
Městský úřad v Hustopečích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a na
základě ustanovení dle § 13 odst. 4 zákona do KÚ JmK Brno, odboru územního plánování a stav. řádu,
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 návrh podle § 90 stavebního zákona žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a § 1 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací na
základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
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rozhodnutí o umístění stavby
nazvanou dle projektové dokumentace „ROZVOD OPTICKÉ SÍTÉ V OBCI STAROVIČKY“ na pozemcích
parc. č. 4755, 4799, 4784, 4851, 4663, 4601, 4602, 3628, 4312, 4313, 4316, 4317, 4311, 110/1, 114/1,
115/3, 117/3, 122/6, 178, 122/2, 176/2, 177/1, 227/3, 282/1, 4254, 4256, 4255, 4069, 4250, 179/1, 578/1,
109/1, 4178, 296/1, 293/2, 267, 203, 328/1, 345/3, 202, 577, 576/2, 576/3, 575, 573, 572, 537/2, 536/2,
595/1, 587, 675/13, 683/3, 644/1, 644/2, 644/4, 579/25, 39, 50/1, 49/1, 968/5, 664/8, 644/6, 645/2, 645/1,
645/3, 674/3, 674/2, 674/1, 3603, 3696, 3701, 111/2, 3/1, 93, 957/6, 4315, 76/17, 82, 89/1 a 90 (vlastník
LV 10001 obec Starovičky, č.p. 43, 69168) a pozemky parc. č. 579/1, 576/1, 579/16, 579/3, 3602
(vlastník LV 1983-Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 620 00 Brno) a pozemky parc.
č. 667/2 a 1012/1 (vlastník ČR, přísl. hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2) v kat. území Starovičky a pozemek parc. č. 4854/1 (vlastník
ČR, přísl. hospodařit Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1) a pozemky parc. č. 5008/22,
5008/63, 5008/80, 5008/64, 5008/44, 5008/29, 5008/28 (vlastník obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí) a
pozemky parc. č. 5008/24 a 5008/23 (vlastník ČR, přísl. hospodařit Lesy České republiky s.p.
Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec králové) v katastrálním území Zaječí.
Popis staveniště
Stavba je situována v nezastavěných územích obcí Starovičky, Zaječí a zastavěné části obce Starovičky.
Druh a účel stavby
Stavební pozemky budou využívány k položení HDE trubek s následným zafouknutím optického kabelu.
Optický kabel bude soužit k přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize, multimediální
služby).
Umístění a prostorové řešení stavby
Jedná se o podzemní liniovou stavbu - sdělovací optický kabel uložený do výkopové rýhy šířky 0,25m,
hloubky 0,5-1,2m. Kabel bude uložen do chráničky Ø 10mm – 40mm. Optický kabel bude sloužit k
přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize, multimediální služby).
Výstavba nového rozvodu optické sítě bude provedena v celé obci Starovičky a částečně v k. ú. Zaječí.
Součástí stavby budou páteřní trasy s vyvedením na okraje k. ú. Kurdějov a Šakvice s napojením na
páteřní trasy do obcí, Kurdějov, Šakvice a Popice. V k. ú. Zaječí bude provedeno napojení na konektivitu
společnosti internet4you.
Všechny páteřní trasy vedou v extravilánu převážně podél a účelových komunikací a částečné přes ornou
půdu případně trvalý travní porost. V extravilánu bude hloubka uložení min.1m pod terénem, v intravilánu,
0,6 pod volným terénem, 0,4m pod chodníkem a 0,9- pod vozovkou místní komunikace, 1,5m pod
vozovkou I-III třídy.
Páteřní trasa do z Kurdějova začíná v extravilánu na pozemku p.č.4755, kde bude napojena na páteřní
trasu v k.ú. Kurdějov. Trasa vede podél účelových komunikací a přes zeleň, až do intravilánu na pozemku
p.č. 4313. Trasa kříží VTL plynovod a před vstupem do intravilánu kříží dálnici vč. potoku ve stávajícím
podjezdu řízeným protlakem dn50mm v hloubce min. 2m pod stávající krajnicí místní komunikace s
vložením chráničky dn40mm.
Páteřní trasa do Zaječí začíná v extravilánu na pozemku p. č.4255 a vede podél účelové komunikace a
zeleň až na hranici k. ú. Zaječí. Trasa křižuje soustavu VTL plynovodů a optických sítí společnosti
Net4gas a Dial telecom a také optické sítě Telia Carrier překopem s uložením chráničky dn40mm. Trasa v
k. ú. Zaječí začíná křížením dráhy řízeným protlakem v hloubce min. 2m pod ložnou plochou pražce s
vložením chráničky dn40mm. Trasa se na pozemku p. č.5008/22 dělí na větev vedoucí po účelové
komunikaci podél dráhy do k. ú. Šakvice (budoucí napojeni obce Popice) a na větev vedoucí podél lesního
pozemku v účelové komunikaci. Před vodním tokem Zaječí potok se trasa dělí. Jedna větev vede podél
potoku po účelové komunikaci až na hranici k. ú. Šakvice. Před vstupem do k. ú. Šakvice křižuje řízeným
protlakem pozemek lesa.
Druhá větev vede podél potoku k místu napojení na pozemku p. č. 5008/63 na konektivitu společnosti
internet4you. Trasa křižuje VTL plynovod a bezejmenný vodní tok překopem nad propustkem s vložením
chráničky dn40mm.
Výstavba rozvodu sítě v intravilánu bude provedena obecně převážně pod volným terénem zelených pásů,
částečně pod úrovní stávajících chodníků s občasným křížením pod vozovkou protlakem dn50mm s
vložení chráničky dn40mm.
V obci Starovičky bude trasa křížit 12x silnici II/425 a 3x silnici III/4203 (protlakem v hl. min, 1,5m pod
vozovkou), dále pak bezejmenný potok 1x uložením chráničky na konstrukci mostku a 3x překopem
(uložením chráničky dn40mm nad zatrubněným potokem). Při míjení památek bude trasa vzdálená min.2m
od památek (božích muk apod.).
Bude položeno cca 28890 m HDPE trubek. Technologie kapacitně umožňuje připojen í všem
potencionálním odběrným místům v obci Starovičky (cca 400 přípojek). V budoucnu nebude problém
s připojením dalších nových odběrných míst.
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Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí- celková situace stavby výkres č. 01
1:20000, kterou zpracoval autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb Ing. Milan Farář,
ČKAIT1301796. Případné změny budou předem projednány a schváleny zdejším stavebním úřadem.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují výše uvedené pozemky v kat. území Starovičky a
Zaječí, jako pozemky stavební a zařízení staveniště. Stavba bude v souladu s výkresovou dokumentacízákresy v katastrálních mapách, které jsou nedílnou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Stavba nepodléhá vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavby. Stavební úřad proto již v rámci
územního rozhodnutí stanovuje podmínky i pro provádění stavby.
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami.
Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
5. Při výstavbě nové optické sítě budou respektována všechna ochranná pásma dle ČN 73 6005 a TPG
702 04.
6. Před započetím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich
správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zjistit plnění podmínek ze doložených
vyjádření správců inženýrských sítí. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat
pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu. Podmínky z doložených vyjádření
budou splněny v celém rozsahu.
7. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník písemně termín zahájení Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009Sb., technických požadavcích na stavby a
příslušné technické normy, zvl. se klade důraz na dodržení §8 a §9 této vyhlášky a § 24e vyhl. č.
501/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zákon č.262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006Sb., o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bezpečnosti a
ochraně zdraví a života osob na staveništi.
10. Při provádění stavby bude dodržen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhl. č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění.
11. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození
sousedních staveb a pozemků. Pokud dojde v průběhu výstavby k zásahu do cizích pozemků, staveb,
komunikací nebo vedení sítí technického vybavení, bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na
náklad investora. Navrženou stavbou nebude narušena hranice se sousedními pozemky.
12. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), v platném znění, k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem
k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií.
13. Zemní práce nesmí narušit stabilitu popěrných bodů vedení NN.
14. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
15. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy
budou stavbou dotčeny. V případě nebezpečí budou výkopy osvětleny.
16. Průchody pod přístupovými cestami k pozemkům budou prováděny prioritně protlakem. Výkopy pro
protlaky budou prováděny přednostně na plochách s minimálním vlivem na stávající stavební a zahradní
architekturu k zamezení škod.
17. Umístění přípojek k jednotlivým objektům bude konzultováno s majiteli objektů v dostatečném časovém
předstihu.
18. Mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, po pracovní době musí být odstaveny
na zpevněné ploše a zajištěny proti úniku a úkapům ropných látek.
19. Po celou dobu výstavby bude dbáno na maximální omezení hluku a prašnosti stavby. Práce budou
organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno řádné zabezpečení výkopů
proti pádu osob. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob. Práce na stavbě,
které vytvářejí hluk, nebudou prováděny v době nočního klidu. Případné škody budou investorem
majitelům uhrazeny podle platných předpisů.
20. Budou dodrženy povinnosti stavebníka dle § 152 stavebního zákona.
21. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení prací na stavbě
a současně předloží název dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění prací. Dále zabezpečí, aby
práce na stavbě, k jejímž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
22. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
23. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen kdykoliv při kontrolní prohlídce stavby.
24. Dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
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25. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
26. Stavebníkovi se ukládá v souladu s §156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují,
že stavby při správném pro vedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní
požadavky stavby.
27. Pokud si stavební práce vyžádají omezení silničního provozu (i částečné), musí být dopravní značení
odsouhlaseno Policií DI Brno, SÚS JmK Brno a povoleno MěÚ Hustopeče, odborem přestupků a silničního
hospodářství.
28. V souladu s § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009Sb., Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací: k užívání stavby infrastruktury
elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního
zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu
údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové
dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.
29. Veškeré povinnosti vyplývající z podmínek doložených vyjádření a stanovisek správců inženýrských
sítí, dotčených orgánů státní správy a jiných orgánů a organizací budou zajištěny a vypořádány před
uvedením stavby do užívání a předložení zahájení užívání stavby stavebnímu úřadu.
30. Bude dodrženo stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 11.08.2020 zn. OZP/8731/20/1:
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“):
Budou dotčeny pozemky, které spadají do ochrany ZPF. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu
k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům pro dobu kratší
než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení
nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dnem předem písemně oznámen orgánu
ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
• Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků.
• Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského
využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF-MěÚ Hustopeče.
• Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu.
• Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se
zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.
• Investor, bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.
• V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou
stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po
předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěU Hustopeče.
• Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční
vrstvy s podložím. Žadatel proto zajistí řádné uskladnění skrývky ornice a podorniční vrstvy pro
účely zpětné rekultivace.
• Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným zhutněním
výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén,
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Pokud si práce spojené s budováním stavby
vyžádají odnětí ze ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených
pozemků do původního stavu, je žadatel povinen podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona požádat
orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPGF.
31. Bude dodrženo souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí ze dne
17.08.2020 č.j. MUBR 113076/2020:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodí zákon), ve znění pozdějších předpisů:
• Navrhovaným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.
• Provádění stavby musí být vedeno, tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti
povrchových nebo podzemních vod v daném území, zejména používané mechanizační prostředky
musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění
případných úniků ropných látek.
• Z důvodu, že se jedná o záměr, který se bude realizovat na pozemcích sousedících s pozemkem,
na němž se nachází koryto drobného vodního toku Zaječí potok, je nutno před vydáním stavebního
povolení požádat vodoprávní úřad o souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního
zákona.
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Žádost o vydání souhlasu bude doložena předepsaným způsobem podle ustanovení §16 vyhl. č.
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů a bude předložena na
vyplněném formuláři (Příloha č.11). K žádosti budou doloženy doklady vyjmenované v § 16 vyhl. č.
183/2018Sb. a doklady vyjmenované v příze č. 11. Formulář žádostí jsou ke stažení na
internetových stránkách WWW.breclav.eu- Úřad a radnice- Formuláře a žádosti- Vodní
hospodářství-Žádost o udělení souhlasu.

32. Bude dodrženo závazné stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 29.07.2020 zn. ozp/8420/20/118:
• Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janíkem
v červnu 2020. Odpovědný projektant Ing. Milan Farář, autorizace ČKAIT 1301796-technologická
zařízení staveb.
• Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno- jako správce povodí a správce
DVT Zaječí potok IDVT 10192419 a bezejmenného zatrubněného toku IDVT 10204002 zn: PM23199/2020/5203/IN ze dne 22.07.2020
• Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje
(ustanovení § 24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených
útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenicálu.
• Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty
• Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav vodního útvaru.
Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek správce toku
• Při provádění musí být dodržena norma ČSN 75 02130.
• Kabel bude uložen v chráničce.
• Zatrubnění není ve správě ani majetku PM. během stavby nesmí dojít k poškození zatrubnění• Na pozemku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl
být odplaven do VT ani spodních vod.
• Přímému správci toku tj. Povodí Moravy, s.p. provozu Dolní Věstonice (dolní Věstonice 142, Ing.
Martin Hemza, tel. 702 132 067) bud oznámeno, min. 10 pracovních dnů předem, zahájení a
ukončení stavebních prací (elektronicky na e-mail:provozvestonice@pmo.cz).
• Správce vodního toku bude přizván ke kontrole před zahrnutím výkopu.
• Po ukončení prací bude provozu Dolní Věstonice předán výkres se zaměřením skutečného stavu
křížení VT.
Upozorňujeme
• Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami ve smyslu § 39 zákona 25/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména
ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržovány
preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek.
33. Bude dodrženo stanovisko správce povodí a správce DVT Zaječí potok IDVT 10192419 a IDVT
1024002:
• Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje
(ustanovení § 24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených
útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenicálu. Toto hodnocení vychází
z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že
uvedený záměr vzhledem ke svému charakter, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního
útvaru.
Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001Sb. o vodách a o změněn některých
zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek správce toku:
• Při provádění musí být dodržena norma ČSN 75 02130.
• Kabel bude uložen v chráničce.
• Zatrubnění není ve správě ani majetku PM. během stavby nesmí dojít k poškození zatrubnění.
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Na pozemku nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl
být odplaven do VT ani spodních vod.
Přímému správci toku tj. Povodí Moravy, s.p. provozu Dolní Věstonice (dolní Věstonice 142, Ing.
Martin Hemza, tel. 702 132 067) bud oznámeno, min. 10 pracovních dnů předem, zahájení a
ukončení stavebních prací (elektronicky na e-mail:provozvestonice@pmo.cz).
Správce vodního toku bude přizván ke kontrole před zahrnutím výkopu.
Po ukončení prací bude provozu Dolní Věstonice předán výkres se zaměřením skutečného stavu
křížení VT.
Upozorňujeme
Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami ve smyslu § 39 zákona 25/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména
ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržovány
preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek.

34. Bude dodrženo závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 24.07.2020 zn.MO-SOO1006/20-2/Nv:
• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
• 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.
• Při provádění 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.
• Při provádění prací nesmí být ohrožen či omezen provoz dráhy a drážní dopravy. Obvod staveniště
bude řádně uzavřen, aby nedošlo k pádu jakýchkoliv předmětů, materiálů apod. na železniční trať.
• Při provádění stavebních prací v blízkosti kolejiště stavebník zajistí dodržování vyhlášky č.
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška“). V blízkosti kolejiště podle § 11 odst. 7 vyhlášky musí být zachován volný schůdný
a manipulační prostor v šířce 3 m od osy koleje. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno
stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod.
• Stavba se nachází v blízkosti reakčního vedení 25kV/50Hz. Při provádění prací v blízkosti
trakčního vedení je třeba dbát na dodržení minimálních vzdáleností od trakčního vedení, zvláště
při použití strojů, předmětů a osob přibližujících se k trakčnímu vedení.
• Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., Oblastní ředitelství Brno
č.j. 20480/2020-SŽ-OŔ-BNO-OPS ze dne 9.7.2020, mimo podmínek na uzavření smluv
soukromoprávního charakteru.
• Stavebník je povinen písemně oznámit drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
• Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní
úřad vydá podle §7 odst. 3 zákona.
35. Bude dodrženo souhrnné stanovisko Správy železnic státní organizace ze dne 09.07.2020 zn.
20480/2020-SŽ-OŘBNO-OPS:
• Stavebník je povinen projednat a uzavřít se Správou železnic „Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene“ ve smyslu ust. § 54a odst. 2 (zákona č. 266/1994 Sb. o drahách,
v platném znění. doklady potřebné k vyřízení uvedené smlouvy, souhrnné stanovisko Správy
železnic, OŘ Brno, katastrální mapu s vyznačením zařízení nemovitosti Správy železnic (se
zákresem stavby), souhlas drážního úřadu se stavbou dle ust. Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách,
výpis z katastru nemovitostí k zatížené nemovitosti, identifikační údaje a výpis z obchodního
rejstříku budoucího oprávněného.
Jedná se o část stavby s výpočtem finanční náhrady za zřízení věcného břemene:
Traťový
křížení s dráhou
žkm:
p.č., k.ú.
Sazba v Kč
Případ/ 1
bm
úsek
Křížení opt. kabelu s
dráhou
CELKEM

103,315

4854/1 Zaječí 2001

640, -/Ibm

cena: Kč

42,5

27.200,-

Směrnice
SM85

27.200,-
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Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu v uvedené výši 27.200,- Kč (+DPH).
Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena podle sazebníku Směrnice SŽDC SM85 čj.
3767/2019-SŽDC-GŘ-O25 ze dne 15.2.2019.
Uvedená částka byla stanovena dle projednané a odsouhlasené projektové dokumentace, přičemž je
orientační, konečný výpočet bude proveden na základě geometrického plánu a dokumentace skutečného
provedení stavby.
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost
drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a
drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a
zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace, vlivy elektrifikace
trati). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním
provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
Stavbou budou dotčeny sítě elektronických komunikací, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Servis a údržbu zajišťuje servisní organizace ČD- Telematika, a.s.(ČDT). Stanovisko ČDT č.j. 1202011236
ze dne 19.6.2020 je přílohou tohoto stanoviska.
Práce budou prováděny v blízkosti železniční trati, která je elektrifikovaná střídavou proudovou soustavou
25kV/50Hz. Při práci s mechanizmy v blízkosti trakčního vedení je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti dle
TNŽ 343109. V případě vedení protlaku odlišně od předložené dokumentace, nesmí být nijak dotčené
zařízení trakčního vedení. Především je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost od podpěr trakčního vedení,
aby nedošlo k narušení jejich stability.
V zájmové lokalitě dojde ke křížení s kabelovou trasou ve správě Správy železnic, Správy sdělovací a
zabezpečovací techniky Brno (SSZT). Jedná se o kabel TZZ Zaječí - Šakvice. Situace kabelové trasy SSZT
je přílohou tohoto stanoviska.
•
Před zahájením prací musí stavebník min. 14 dní předem požádat o přesné vytyčení kabelových tras
SSZT, kontaktní osoba: Ing. Lenka Mollinová, systémový specialista SSZT Brno, mobil 724 110 851, email mollinova@spravazeleznic.cz ; Ing. Mollinové bude předložena dokumentace protlaku se zákresem
kabelové trasy SSZT.
•
V místě kolize stavby se stávající kabelovou trasou ve správě SSZT požadujeme dodržet vzdálenosti
mezi stávající kabelovou trasou SSZT (typ provedení - sdělovací kabel a plánovanou kabelovou trasou
optického kabelu dle normy ČSN 73 6005 .
•
Stavební práce v blízkosti kabelů SSZT včetně ochranného pásma kabelů musí být prováděny ručně.
Obnažené kabely je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození, např. prověšením,
nepovolanou osobou apod. Při zpětném záhozu je třeba kabely řádně podsypat a trasu vyznačit
ochrannou fólií.
•
V případě pojezdu těžké mechanizace nad stávající kabelovou trasou ve správě SSZT požadujeme
navrhnout ochranu této kabelové trasy
•
Před záhozem musí být přizván ke kontrole křížení kabelových tras odpovědný zaměstnanec SSZT
Brno p. Churý Marek, vedoucí provozního střediska Veselí nad Moravou, tel. 728 876 468.
• Zahájení prací musí být oznámeno min. 14 dní předem zástupci Správy tratí Brno (ST), vedoucímu PSTO
Vranovice, p. Opluštil, tel. 724 286 854, s nímž budou dohodnuty kontroly prováděných prací a termíny
měření GPK.
• Protlak musí být proveden v souladu s ustanovením předpisu SŽDC S4 - Železniční spodek, kap. V.
Stavbou nesmí být narušen systém odvodnění žel. tělesa a funkčnost drážních odvodňovacích zařízení.
Montážní jámy musí být řádně paženy. Výkopové práce a zajištění výkopů musí být provedeno v souladu
s NV č.591/2006 Sb. Začátek a konec protlaku pod žel. tratí musí být označen značkovacími tyčemi.
• Po ukončení prací musí být terén a pozemek dráhy uveden v místě protlaku do původního a řádného
stavu (upraveno drážní těleso, vyčištěny drážní příkopy, odklizena zemina, odpad a materiál).
•
Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v
bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb.
•
Pro práce v blízkosti tratě a při křížení si stavebník minimálně 14 dní před zahájením prací na Správě
tratí Brno zažádá o zajištění technického dohledu, kontakt: pí. Pištěková, tel. 972 632 800.
•
V případě požadavku na zavedení bezpečnostní pomalé jízdy okolo pracovního místa si stavebník
minimálně 14 dní před zahájením prací na Správě tratí Brno požádá o zavedení pomalé jízdy, kontakt: pí.
Pištěková, tel. 972 632 800; dále na GŘ Správy železnic uzavře smlouvu o pomalých jízdách, kontakt: p.
Melich, tel. 972 244 184.
•
Vstup cizích osob (pracovníků zhotovitele apod.) do obvodu dráhy a provozované dopravní cesty Správy
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železnic je možný pouze na základě povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných podle
předpisu SŽDC Obl. Pro práce v obvodu dráhy musí být proškolen příslušný vedoucí pracovník
zhotovitele. Tento průkaz je možné získat na žádost zhotovitele stavby na GŘ Správy železnic,
odbor bezpečnosti (vzor žádosti je na www.spravazeleznic.cz). Vyplněnou žádost zašlete
elektronicky na e-mail: prukazy@spravazeleznic.cz min. 21 dnů před započetím stavby.
Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována
stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhl. 246/2001 Sb., vyhláška o požární
prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Minimálně 14 dní před zahájením prací provede zhotovitel
ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací na HZS Správy železnic, JPO Brno na tel. 972 624
065 v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

•

•

36. Bude dodrženo koordinované stanovisko Ministerstva dopravy ČR ze dne 17.09.2020 zn. 495/2020910-IPK/7:
• Po dokončení stavby, min.30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, předá
stavebník Samostatnému oddělení technické podpory provozu GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR,
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zamření. Geodetická
dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2 a
C1.Přecdepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na stránkách
www.rsd.cz. Protokol o předání doložit příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu.
37. Bude dodrženo souhrnné stanovisko ČD-TELEMATIKA a.s ze dne 25.05.2020 č.j. 1202009027:
Dotčená zařízení:
trasa sdělovacího kabelu DK 44 v majetku Správy železnic
trasa sdělovacího kabelu 15XN a optického kabelu 36vl. v majetku Správy železnic
trasa závěsného optického kabelu 72vl. v majetku ČD-T a.s.
Všeobecné podmínky ochrany:
• Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti
elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u
ČD - Telematika a.s. vytyčit.
• Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané
nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí
být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je
právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení
objednatele.
• Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese
www.cdt.cz/ vytyčeni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem
vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové
částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
• Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické
kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
•

•
•

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlaseni vystavovateli tohoto vyjádřeni další stupeň
dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti,
popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických
komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na
pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku
Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k
práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna
dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic:
• Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení
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týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni
projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou
směrnicí Správy železnic 11/2006. Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni
dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami
staveb státních drah.
• V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření
Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova
• 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.
Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:
• Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či
manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za
nezadatelné.
•

Další upřesňující podmínky:
• ZOK je zavěšen na trakčních stožárech podél trati (u stanice sveden do země).
38. Bude dodrženo stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 28.08.2020 zn.
10263/2020:
Podle předložené projektové dokumentace se jedná o uložení optického kabelu, bude dotčen majetek
Jihomoravského kraje, a to:
1) silnice II/425 v km staničení cca 25,450 - 26,690;
2) silnice llI/4203 v km staničení cca 0,000 - 0,326;
3) pozemek p. č. 579/1,579/3,579/16,579/25, 3602, 576/1,1028/45 v k. ú. Starovičky;
Silnice II/425 bude dotčena následujícím způsobem:
Optický kabel:
protlačením chráničky (9x) v celkové délce cca 118,0 m s min. krytím 150 cm od nivelety vozovky
(p. č. 579/1, 3602); startovací a cílové jámy budou mimo silniční těleso a pozemky JmK;
- podélné uložení v ostatní zelené ploše v délce cca 151,0 m (p. č. 3602, 579/16,579/25) s min.
krytím 1,0 m;
podélné uložení v odstavném pruhu v délce cca 5,5 m smin. krytím 150 cm od nivelety vozovky; (p.
č. 579/3);
Silnice Ill/4203 bude dotčena následujícím způsobem:
- protlačením chráničky (3x) (p.č. 576/1, 1028/45) v celkové délce cca 23 m s min. krytím 150 cm od
nivelety vozovky, startovací a cílové jámy budou mimo silniční těleso;
podmínky pro realizací uložení optického kabelu:
• Startovací a cílová jáma budou vyhloubeny min. 1,0 metr od krajnice vozovky mimo těleso pozemní
komunikace,
• Protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice,
• Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace v odstavném pruhu
požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP146 „Povolování a provádění výkopů a rýh
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ - skladba doplnění konstrukce: ŠD
200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max.
20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry
zhutnění a únosnosti (zásyp Is požadujeme provést nesedavým materiálem, nesmí být použito
výkopku). Na silniční pláni požadujeme min. únosnost Eder,2= 45 Mpa. Živičný povrch bude strojně
zaříznut a bude opraven min. v polovině vozovky po odfrézování. Budou-li přípojky řešeny výkopem
na obě strany, požadujeme obnovu povrchu vozovky v celé šířce. Jednotlivé vrstvy konstrukce
komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Stavební práce v sil. tělese
mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v silničním tělese krajské
silnice je min. 5 let.
• Ostatní zelená plocha bude uvedena do původního stavu, včetně ohumusování a osázení travním
semenem.
• Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru
nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků
Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti v příloze, ke stažení na stránkách
www.susjmk.cz). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před
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podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.
V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební
materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto
stavbou.
Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona
13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy
přechodné dopravní značení dle .Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním
správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR Dl a SÚS JMK.
zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Lubomír Výmola (kontakt:
mob. 737 237 131; e-mail: lubomir.vymola@susjmk.cz), silniční inspektor.
Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení
protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp.
se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému
úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice
po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel
zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme
min. 36 měsíců od dokončení stavby).
Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění
výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku
Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s
probíhající zárukou stavby.
Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k vydání územního rozhodnutí
/souhlasu a následné realizací výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.
Toto vyjádření platí jeden rok ode dne vystavení, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel
stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

39. Bude dodrženo souhrnné stanovisko ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR ze dne 27.07.2020 zn.
BR410/20-12120:
Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že část plánované trasy se nachází v ochranném pásmu
dálnice D2 km 30,75 ve vzdálenosti cca 40m.
V případě potřeby poskytnutí našich sítí se obracejte na p. Pavla Dvořáka, Pavel.Dvorak2@rsd.cz.
Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlasí s uložením liniové stavby - kabelové datové optické sítě na akci
„Rozvod optické sítě v obci Starovičky v nové trase pod mostem dálnice D2 č. D2-034..1, v ochranném
pásmu dálnice D2 a dále s umístěním z hlediska § 32 a § 40 odst. 2, písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění při splnění těchto podmínek:
• Stavba bude provedena podle předloženého projektu. Jakékoliv změny projektové dokumentace
musí být s ŘSD ČR předem projednány a odsouhlaseny.
• Uložení chráničky s optickým kabelem bude ve vzdálenosti 5,8m oď líce mostní podpěry mostu ev.
č. D2-034..1.S krytím podzemního vedení min 2m dle podélného řezu:

•

•
•

Při realizaci nebude jakýmkoliv způsobem narušena stabilita ochranného pásma dálnice a
odtokové poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během
nebo po dokončení prací poruchy, investor akce bezodkladně sjedná nápravu.
Uživatel je povinen nahradit veškeré škody, které vzniknou jeho činností. V případě poškození
mostní konstrukce musí být zjednána okamžitá náprava na náklady zhotovitele.
Dopravní prostředky, strojní zařízení i osoby provádějící stavební práce související s touto akcí se
nesmí pohybovat po dálničních pozemcích a v těsné blízkosti dálniční vozovky, aby neohrožovaly
bezpečnost a plynulost provozu na dálnici
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Při výstavbě nesmí být umístěno žádné reklamní zařízení ani firemní označení bez povolení
příslušného silničního správního úřadu - Ministerstva dopravy.
Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno ze strany žadatele (investora) na Středisku
správy a údržby dálnice (SSÚD) 7 v Podivíně (Bc. Miroslav Veselý, tel. 519 344 390, 724145 966,
email: miroslav.vesely@rsd.cz) a ŘSD ČR, oddělení správy dálnic Morava (Ing. Ivana Karasová,
tel. 607 061432,e-mail: ivana.karasova@rsd.cz, Ing. Michal Šašek, tel.607 060 870, e-mail:
míchal.sasek @rsd.cz) min. 5 dní před zahájením realizace stavby, ukončení prací 3 dny před
koncem realizace. Investor provede fotodokumentaci stavu pozemků.
Po ukončení prací na předmětné stavbě bude vše v OP dálnice uklizeno, resp. uvedeno do
původního stavu. Bude provedena kontrola, ke které bude pozván zástupce ŘSD ČR, oddělení
správy dálnic Morava i SSÚD 7.
Zástupci ŘSD ČR budou přizváni ke všem správním řízením včetně kolaudačního. Po dokončení
stavby, nejpozději při oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby nebo při kolaudaci
předá investor akce na ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby (inženýrské sítě) v tištěné
a digitální formě na CD dle předpisu B2/C1 ŘSD ČR v rozsahu 100m ochranného pásma dálnice
(k dispozici na internetových stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz, Technické předpisy.
Upozorňujeme, že podle §32, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích lze provádět
stavby v ochranném pásmu dálnice jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem
(Ministerstvem dopravy) a za podmínek v povolení uvedených a dále podle § 25, zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích je třeba požádat o povolení zvláštního užívání dálnice D2 za účelem
umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních
komunikací.

40. Bude dodrženo vyjádření LESY ČR, s.p. ze dne 15.06.2020 č.j. LCR004/011907/2020:
S dočasným omezením pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) souhlasíme z pohledu vlastníka i
odborného lesního hospodáře na dobu životnosti stavby
S dotčením ochranného pásma PUPFL souhlasíme z pohledu vlastníka i odborného lesního hospodáře.
S uvedeným řešením stavby znázorněné na „situačním výkresu inž. síti -č. 13a“, jež je zároveň přílohou k
tomuto vyjádření, souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek:
• před zahájením zemních prací investor zajistí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s následujícími ujednáními:
• smluvní věcné břemeno v rozsahu max. ochranného pásma bude vymezeno v budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na základě přiloženém geometrickém plánu, jehož vyhotovení zajistí na
své náklady investor po provedení stavby, a který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene,
• věcné břemeno se zřídí za jednorázovou úplatu, jejíž výše bude stanovena dohodou, minimálně
150 Kč/m2 - nejméně však ve výši 5 000 Kč, kdy dohodnutá cena bude plně kompenzovat újmu za
celou dobu trvání věcného břemene,
• jednorázová úplata bude uhrazena na základě vystavené faktury ze strany Lesů České republiky,
s.p. a to ještě před podáním návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni na
příslušném katastrálním pracovišti KÚ, které zajistí na své náklady vlastník stavby (tedy příští
oprávněný z věcného břemene),
• stavebník zajistí uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene do 6 měsíců od nabytí
právní moci kolaudačního souhlasu či rozhodnutí předmětné stavby.
• smlouvy uzavřená na dotčenou část pozemku PUPFL bude uzavřena tak, aby vyhovovala
legislativě a vnitřním předpisům státního podniku dle obvyklých podmínek,
• na pozemcích nebude skladován žádný materiál v souvislosti se stavebními pracemi,
• výkopové práce musí být vedeny co nejšetrněji ke kořenovým systémům okolních dřevin,
• pozemek bude uveden do původního stavu a případné škody na pozemku ve vlastnictví České
republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., budou řešeny se zástupci polesí 11
Židlochovice a následně finančně vykompenzovány,
• požadujeme včasné oznámení zahájení prací na lesním pozemku vedoucímu polesí 11
Židlochovice (Ing. Milan Novotný, email: milan.novotnyl@lesycr.cz, tel. 724523284), kdy i případné
odstraňování dřevin, musí být taktéž předem ohlášeno a povoleno vedoucím polesí.
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41. Bude dodrženo vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 17.06.2020:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VVN
Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Podzemní sdělovací vedení
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si
písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit
předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.
591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku
nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
• Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace.
• Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN
73 6005 a PNE 33 3302.
•

•

•

•

Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále
jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 51939-4244, email:
libor.skrobacek@eon.cz. Vytýčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák, tel.: 54514-2940,
email: pavel.kyselak@eon.cz.
Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak.
Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení
stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a
bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a
PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

•

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy.

•

Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 22 55 77.

a vyjádření ze dne 16.07.2020:
Stavba a činnosti v ochranném pásmu:
Nadzemní vedení VVN
Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Podzemní sdělovací vedení
Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při
splnění těchto podmínek:
• Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), bude
řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného
zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
• Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
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Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do
hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí
stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECD).
Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad
terénem - 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení
min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního
deníku.
V rámci stavebních prací nesmí dojít k narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na
základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost 0,5 metru mezi kabelovým
rozvodem NN, VN a optickými kabely při uložení do betonových chrániček nebo technického
kanálu. Bez ochrany 1 metr.
V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle
platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD) nápravná
opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné
objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s
tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 metru od
kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
Zástupce ECD bude přizván ke kontrole všech křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. V
rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést
kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O
jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora
stavby.
Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít
jeho umístěním k znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č.
458/2000 Sb., v platném znění.
Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby
od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci
uvedené stavby.
V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného
souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se
konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
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.
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace,
s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného
pásma trvale informováni.
Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN,
NN zajistí Libor Skrobáček, tel.: 51939-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz. Vytýčení sdělovacího
vedení zajistí Pavel Kyselák, tel.: 54514-2940, email: pavel.kyselak@eon.cz.
Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak.
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou
a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další
podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními
a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301,
PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61
936-1, ČSN 73 6005.
Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
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zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti
nad 6t.
V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č.
26053996 s platností do 11.06.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a
provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru
tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů
předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nej později do 10. dne předchozího měsíce.

Podmínky pro provádění činností a prací v ochranném pásmu elektrického vedení:
Pro vymezení ochranného pásma vedení VN platí zákon č. 458/2000 v platném znění § 46. Ochranné
pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče
vedení na obě jeho strany:
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně -10 m
u venkovní stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV -10 m
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace - 7 m,
pro vodiče s izolací základní - 2 m,
pro závěsná kabelová vedení -1 m
u venkovní stožárové el. stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - 7 m
V tomto ochranném pásmu je zakázáno:
• zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
• provádět činností (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce s hořlavinami,
výbušninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
• vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:
Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti el. venkovních vedení NN, VN a VVN musí ten, kdo práci
organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky o nebezpečí práce v OP vedení. Při práci v
OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky ČSN EN
50110-1 ed.3 + doplňující technická normalizační informace TNI 343100 a déle dle požadavku PNE
330000-6.
• jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich
části mimo OP vedeni VN
• jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el. vedení, a to i v OP
vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě nemůže přiblížit k vodičům na
vzdálenost kratší než 3 m
• pří práci nebo pobytu v blízkosti el. zařízení NN nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost kratší než
1m
Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit. Vypnutí a zajištěni
vedení provede E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), na základě objednávky, uplatněné minimálně 25 dnů
předem.
U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích v majetku ECD) činí
OP od krajního kabelu na každou stranu 1m. V OP podzemního vedení je zakázáno mimo jiné vysazovat
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trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 61. Další podmínky pro provádění
činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECD, případně při vytýčení.
Upozorňujeme, že za případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů,
nepřebírá ECD žádnou odpovědnost.
42. Bude dodrženo vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 09.07.2020 zn. 5002165777:
K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblastí plánované stavby "Rozvod optické sítě v obci Starovičky"
(dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200, DN 500. Dále se zde
nachází regulační stanice plynu Starovičky [*]: VTL Hlavní. Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle
zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.
Při realizaci optického kabelu požadujeme dodržet následující podmínky:
• před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových
stránkách http:// www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
VTL PLYNOVOD: - ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
• nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při křížení je
0,3 m,
• optický kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od
plynovodu na obě strany;
• nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při
souběhu jsou 2 m;
• nad optický kabel (trubku HDPE) v místech styku s VTL plynovodem položit výstražnou folii;
• výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu)
provádět zásadně ručně;
• nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
• nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
• v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
• po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným
způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit
výstražnou páskou);
REGULAČNÍ STANICE (RS):
• V zájmovém území se nachází technologický objekt vysokotlaké regulační stanice plynu (dále jen
RS) Jedná se o výše uvedené RS.
Požadujeme proto dodržet následující podmínky:
• Dle zákona č. 458/2000, § 68a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní
pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.
• Ochranné pásmo kabelových přípojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré
činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
• Pří pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu
ČSN 73 6005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.
• V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejné tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další
stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy.
• Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební
mechanizace atd.).
• Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry.
• Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o.(obsluha RS) bezproblémový a
bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).
• Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS,
oplocení a nenarušit jejích statiku. Po ukončení stavby v oblastí požadujeme uvést stávající okolní
terén a zejména místní komunikací do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný,
bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.
• Upozornění-zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném
zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z
tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem
plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby je dodavatel - investor
povinný neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o- pohotovostní linka, tel. 1239 (v
tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).
• Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o. ke
kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku,
kontakty na http://www. gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
• GridServices, s.r.o. sí vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to
• okolností výstavby vyžadovaly.
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Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody (Oto Valehrach):
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ SIL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ
PŘÍPOJKY.
• Požadujeme dodržet minimální dovolené odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení od
vytyčeného plynovodu dle ČSN 736005 (souběh optických kabelů s plynárenským zařízením 400
• mm, křížení 100 mm).
• Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°.
Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však
60°.
• Nové kabelové zemní šachty, komory, rozvaděče situovat mimo ochranné pásmo plynárenského
zařízení - min. 1 m od vytýčeného plynovodu a přípojek.
• Případné kolizní situace budou řešeny s pracovníkem GridServices, s.r.o. před pokládkou HDPE
trubek!!
• 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 jejích
poloze a vlastnictví.
• 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 realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
• Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 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 dodrženi podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činností, považovány dle § 68
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Pří každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí)
je nutné požádat o nové stanovisko ktéto změně.
• Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11
33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
O provedeném 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. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
považujeme za zahájení stavební činnosti.
• Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
• 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 zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejích 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
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na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita
bezvýkopová technologie.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 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 (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 11 33 55). Pří žádostí uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské 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 o 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,
TPG702 01.TPG702 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.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní
vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktnisystem/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na
NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými
předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k
jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku 5002165777 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

43. Bude dodrženo vyjádření CETIN a.s. ze dne 02.07.2020 č.j. 666935/20:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s.
•
Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
•
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;
•
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky,
které byly stanovené ROS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
•
v souběhu s SEK Cetin neklást nové projektovanou optickou síť pod a nad SEK Cetin. V případě
protlaků a veškeré práce mechanizací v souběhu nebo křížení se sítí Cetin neprovádět v ochranném
pásmu tj. minimálně 1 metr od sítě Cetin; a
•
řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
•
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;
•
Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
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•
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.
•
Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich
osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními
předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné
na stránce https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaju.

44. Bude dodrženo vyjádření Vodovodů a kanalizací Břeclav, a.s. ze dne 05.08.2020 č.j. POZ-2020-003969:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. souhlasí s navrhovaným rozvodem optické sítě v obci Starovičky za
předpokladu dodržení následujícího postupu a požadavků:
•
Investor (stavebník) si musí před zahájením zemních prací objednat u provozního střediska
vodovodů Hustopeče (tel. č. 519 411 058 nebo 519 411 475) vytyčení řadů rozvodné vodovodní sítí v obci
a dotčených přiváděcích řadů. V případě, že nebude možné trasu vodovodu bezpečně určit, je investor
povinen zajistit upřesnění trasy vodovodního potrubí ručně kopanými sondami v místech podle pokynů
zástupce střediska vodovodů (upřesnění polohy podloženo zápisem ve stavebním deníku). Investor
seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
a se zjištěnou trasou vodovodního potrubí. Stavbou optické sítě nesmí být narušeny vodovodní řady
včetně vodovodních přípojek a rovněž nesmí být změněno krytí vodovodního potrubí.
•
Při pokládce zemního kabelu při křížení a souběhu s vodovodním potrubím je nutno respektovat
ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
•
Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu ve smyslu §23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění. Dále upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodní
přípojky dle ČSN 75 5411 "Vodovodní přípojky". Rozvaděče, pilíře, sloupy či jiné nadzemní objekty musí
být umístěny mimo zmiňované ochranné pásmo vodovodního potrubí.
•
Investor (stavebník) přizve zástupce střediska vodovodů Hustopeče ke křížení a souběhu sítí před
záhrnem a k dodržení ochranného pásma vodovodu při umísťování nadzemních objektů. O provedených
kontrolách budou pořízeny zápisy.
•
Za správnost dokumentace odpovídá dle §158 a §159 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona)
zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.
•
Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si
vyžádat nové stanovisko.
45. Bude dodrženo vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 02.09.2020 zn. 8305/20/OVP/Z:
Dotčené sítě:
Plynárenská zařízeni:
kabel protikorozní ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 1000
VTL plynovod nad 40 barů DN 1400
VTL plynovod nad 40 barů DN 800
2x VTL plynovod nad 40 barů DN 900
Plynárenská telekomunikační zařízení:
2x Metalický kabel
Optický kabel

Podmínky:
•
Upozorňujeme na stávající VTL plynovody DN 800, 2x DN 900, DN 1000 a DN 1400 ve správě
NET4GAS, s.r.o.
•
Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a
bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", viz https://www.net4qas.cz/cz/ospolecnosti/pro- dodavatele/obchodni-technicke-podminky.
•
Při křížení VTL plynovodů ve správě NET4GAS, s.r.o. je nutné dodržet TPG 702 04.
•
Při křížení kabelových rozvodů je nutné dodržet ČSN 73 6005.
•
Během stavebních prací nesmí dojít k poškození propojovacího objektu 142AS včetně kabelových
rozvodů navařených na jednotlivé VTL plynovody.
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Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí
být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od
sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v
podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
•
V zájmovém území stavby se nachází optická i metalická Telekomunikační síť NET4GAS.
•
Požadujeme 30 dní před zahájením stavby předložit časový harmonogram, který musí být
projednán a odsouhlasen servisní organizací NET4GAS pro zajištění provozu dálkových kabelů. Kontaktní
osobou je pan Ladislav Hess, email: ladislav.hess@fiberservices.cz, mobil: 603151951.
•
Před zahájením výkopových prací požadujeme vytýčeni Telekomunikační site NET4GAS servisní
organizaci Dial Telecom (resp. Fiber Services) pro přesné určení polohy kabelu NET4GAS.
• Při provádění stavby v ochranném pásmu kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS musí být dodržena ČSN 73
6005. v
i
• V místě křížení musí být dodržen vzájemný odstup sítí dle ČSN 73 6005.
• V místě křížení a 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 s.r.o.
• Pokládka nových HDPE trubek, bude pokládána pod optickou Telekomunikační síť NET4GAS.
•

Veškeré zemní práce v ochranném pásmu Telekomunikační sítě NET4GAS budou prováděny
ručně za přímého dozoru pracovníků naší servisní organizace Dial Telecom (resp. Fiber Services).
Pracovníci servisní organizace jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochránění
Telekomunikační sítě NET4GAS.
•
Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém
bude uveden sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále viz "Pokyny pro práce a
činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o."
http://www.net4qas.cz/cz/o- spolécnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
•
Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem
stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min.
30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš
(pavel.bartos@net4gas.cz).
•
Další závazné podmínky:
•
Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS
včetně PKO (protikorozní ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu.
•
-Veškeré 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
•
vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním 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.
•
Vytyčení podzemních zařízení a event, dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních
zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor
provozovatele je 1177,- Kč/1 hod./1 pracovník (bez DPH) v případě Regionu NET4GAS. V písemné
objednávce prací u firmy Fiber Services uveďte následující adresu: Fiber Services, a.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 plynárenským
zařízením.
•
Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro
každou plánovanou akci jednotlivě.
•
V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního
deliktu dle energetického zákona.
•
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.

•

46. Bude dodrženo vyjádření Internet4you.cz, spol. s.r.o. ze dne 16.06.2020 č.j. ZAJ-200616001:
Firma Internet4you.cz. spol. s r.o. Bratislavská 847/5, Podivín 691 45, souhlasí s výše uvedenou akcí,
kterou jsou dotčeny optické propoje ve vlastnictví firmy Internet4you.cz. spol. s r.o., dále jen DOP-I4Y, za
předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:
•
Zařízení DOP-I4Y je zakresleno v projektové dokumentaci.
•
Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou
trasou DOP-I4Y prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
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Vytýčení DOP-I4Y prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Menšíka, mobil 724 052
998, e-mail: internet@mntech.cz. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření.
•
DOP-I4Y je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek),
křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 600
•
Zákaz manipulace nebo přemisťování vedení a zařízení sítě elektronických komunikací, zákaz
pokládky nové sítě na síť elektronických komunikací ve vlastnictví firmy Internet4you.cz. spol. s r.o., zákaz
využívání chrániček, koryt a protlaků sítě elektronických komunikací ve vlastnictví firmy Internet4you.cz.
spol. s r.o.
•
K přeložení DOP-I4Y nedojde. Je nutno brát v úvahu, že uložení DOP-I4Y může byt v rozporu s
ČSN 736005 a ČSN 736006 a to v důsledku zvláštních okolností při výstavbě. Při zemních pracích v
blízkosti DOP-I4Y lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOP- I4Y. Zemní
práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOP-I4Y požadujeme provádět ručně. Pokud v průběhu stavby
místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy
Internet4you.cz. spol. s r.o. (p. Menšík, mobil 724 052 998, e-mail: internet@mntech.cz). Uveďte číslo
tohoto vyjádření.
•
V místech křížení inženýrských sítí s DOP-I4Y požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod
DOP-I4Y, do betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s
přesahem min. 1 m na každou stranu). DOP-I4Y rovněž uložte do betonového žlabu s přesahem min. 1m
na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy
Internet4you.cz. spol. s r.o. (kontakt - viz. bod č. 3).
Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
•
Uvědomit kontaktní osobu firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. o zahájení zemních prací 15 dní
předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
•
Po odkrytí D0P-I4Y jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
•
Nad DOP-I4Y dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke DOPI4Y.
•
Lože D0P-I4Y před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
•
Bez souhlasu firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod D0P-I4Y.
•
Před záhozem DOP-I4Y vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje zda není DOPI4Y mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt - viz. bod č. 3, uveďte
číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
•
Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy Internet4you.cz. spol. s r.o.
•
Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy.
Zaměření předejte (zašlete) Ing. Radku Menšíkovi, (internet@mntech.cz, tel. 724052998)), a to do 30 dnů
po skončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.
•
Pokud dojde při stavbě k poškození DOP-I4Y, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na
Dohledové centrum Intemet4you.cz. spol. s r.o., tel. 724052998. V pracích je možno pokračovat až po
projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem Internet4you.cz. spol. s r.o..
•
Při poškození zařízení DOP-I4Y, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada
veškerých vzniklých nákladů.
•
V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí spol. Internet4you.cz.
spol. s r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.
•
Toto vyjádření je platné dva roky.
•

47. Bude dodrženo vyjádření dmnet.cz ze dne 12.12.2020:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází síť elektronických komunikací (dále jen SEK) ve
správě firmy Martin Dostoupil, Starovičky 142, IČ: 74752197
Existence a poloha SEK je zakreslena na přiložené situační mapě. 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 po stranách krajního vedení SEK a není na přiložené
situační mapě vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
Souhlasíme s umístěním stavby a činností v ochranném pásmu SEK dle zákona 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Při realizací uvedené stavby budou dodrženy následující podmínky pro provádění stavební činnosti:
•
Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma SEK
•
Bude dodržena minimální dovolená odstupová vzdálenost při souběhu a křížení od vytyčené SEK
dle ČSN 73 6005.
•
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčeni trasy a přesné určeni uložení SEK.
Vytyčení trasy provede pracovník firmy (Tel. kontakt 775 676 614) O provedeném vytyčeni trasy bude
sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení SEK stavebníkem nesmí být vlastni
stavební činnosti zahájeny.
•
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou SEK, rozsahem
ochranného pásma a těmito podmínkami.
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Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu SEK, vč. přesného určení uložení SEK je
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození SEK nebo ovlivnění bezpečnosti a
spolehlivosti provozu.
•
Provádění zemních prací v ochranném pásmu SEK bude prováděno výhradně klasickým ručním
nářadím, bez použití jakýchkoli mechanismů, s nejvyšší opatrnosti, nebude-li provozovatelem SEK
stanoveno jinak.
•
Odkrytá trasa SEK bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti
poškození.
•
V případě použiti bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení SEK v místě křížení na náklady stavebníka V případě, že nebude tato
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
•
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození SEK (vč izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 775 676 614.
•
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu SEK bude provedena kontrola dodrženi
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu SEK a kontrola přípojek Kontrolu
provede příslušný pracovník (viz kontakt) Povinnost kontroly se vztahuje i na SEK, která nebyla odhalena.
O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být vedení SEK zasypána V
případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy
provozovatele SEK, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození SEK během
výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s vedením SEK.
•
SEK bude před zásypem výkopu řádně podsypána a obsypána těženým pískem, zhutněna a bude
osazena výstražná fólie oranžové barvy.
•
Případné zřizováni staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo SEK a přípojek SEK.
•
Bude zachována hloubka uložení SEK a přípojek SEK.
•
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd pres
trasu SEK a přípojek SEK uložením panelů v místě přejezdu SEK.
•
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 12 měsíců ode dne vydáni
(tel.775676614).
•

48. Bude dodrženo vyjádření itself s.r.o. ze dne 09.07.2020 č.j. 20/003245:
Firma itself s.r.o., Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s výše uvedenou akcí, kterou je dotčeno
optické propojení v majetku fy itself s.r.o. (dále jen DOK-ITSELF), za předpokladu splnění a dodržení
těchto podmínek:
• Zařízení DOK-ITSELF je zakresleno v projektové dokumentaci.
• Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou
trasou DOK- ITSELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
• Vytýčení DOK-ITSELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka. mobil 603
582 603. e• Po vytýčení DOK-ITSELF projednat s p.
• Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-ITSELF.
• DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
• K přeložení DOK-ITSELF nedojde.
• Při zemních pracích v blízkosti DOK-ITSELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti
větší než 1.5 m od DOK-ITSELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1.5 m od DOK-ITSELF
požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-ITSELF ve volném
terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení
kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt viz bod č. 3).
• Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní
mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění
přesné polohy a hloubky vedení. Stavebník je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu
trasy DOK-ITSELF, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením DOK-ITSELF a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
• Při souběhu nebo křížem' s DOK-ITSELF požadujeme dodržení prostorové normy ČSN 73 6005
„Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění. Pokud v průběhu stavby místní
podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy itself s.r.o.
(p.Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.
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V místech křížení inženýrských sítí s DOK-ITSELF požadujeme položit inženýrské sítě min, 0,3 m
pod DOK- ITSELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1
m na každou stranu). DOK-ITSELF rovněž uložte do chráničky s přesahem min. 1m na každou
stranu od místa křížení Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy itself s.r.o.
(kontakt - viz bod č.3).
Uvědomit kontaktní osobu firmy itself s.r.o. o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní
osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
Po odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
Nad DOK-ITSELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke
kabelu.
Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
Bez souhlasu fy itself nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-ITSELF.
Před záhozem DOK-ITSELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, ITSELF mechanicky poškozen
a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č,3. uveďte číslo tohoto vyjádření).
O kontrole bude sepsán protokol (zápis do stavebního deníku),
V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.
Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy.
Zaměření předejte Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339). Při předávání
nahlaste č. tohoto vyjádření.
Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na
Dohledové centrum itself, tel. 533383383. V pracích je možno pokračovat až po projednání a
schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
Při poškození zařízení DOK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada
veškerých vzniklých nákladů.

49. Bude dodrženo vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 24.06.2020 zn. CR802297:
V zájmovém území se nachází ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. Toto vedení je tvořeno HDPE
trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických
komunikací.
Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí/územního souhlasu za splnění níže uvedených podmínek a
požadavků pro realizaci stavby:
• Požadujeme do projektové dokumentace zapracovat stávající optické trasy společnosti Dial
Telecom, a.s.
• Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky
zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt:
vytyceni@dialtelecom.cz)
• zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve
vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou.
• Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společností Dial
Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.
• Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o
Elektronických komunikacích.
• Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybaven?'.
• Výkopové práce v ochranném pásmu (1m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně
ručně.
• Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné
zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
• Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván
zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého
vedení.
• případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude
postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.
50. Bude doloženo vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s. ze den 16.06.2020 zn. 1312001545:
Společnost Telia Carrier Czech Republic a.s.; se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice,
Praha 3, PSČ 130 00, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.; se sídlem Baarova 957/15, Praha 4,
PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke
střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné komunikační sítě (dále PV). V PV může
být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem - viz
příloha.
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Dotčené PV: BRNO2_NIED
Ke kontaktu s PV dojde: dle situace
Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení,
Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas, Územní řízení na výše uvedenou
stavbu, kterou je dotčeno PV za předpokladu, že;
• Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a
zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle přiložené situace)
a dodrží zejména tyto podmínky:
• V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV
zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
• Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti Telia
(SITEL) k odsouhlasení.
• V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném
souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti Telia (SITEL)
zaslána 8 týdnů předem.
• Zástupce Telia (SITEL) bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.
• Obecné podmínky:
• Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením,
které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing.
Rudolf Čihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz,
tel.267198362.
• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
• Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v
terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny
společnosti Telia (SITEL).
• Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat
nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
• Nad trasou PV nebudou umisťována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou
omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
• Pří křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí
technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v
Dokumentaci pro provádění stavby.
• Odkryté PV bude řádné zabezpečeno proti poškozeni při provádění práci, proti poškození třétí
stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
• Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Telia (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.
• Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena
odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným
způsobem) - bude řešeno
• v Dokumentaci pro provádění stavby.
• Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
• Jakékoliv-poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 196 123 nebo
267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol.
s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu
sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
• Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k
úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou
poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
• PV nebude překládáno ani jinak upravováno.
• V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:
• Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.
• Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL
včetně vypracováni Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (STTEL je
autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě).
• Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE),
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající
dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
• Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).
• Kontakt na ochranu-sítí': 267198126, 722485662, ochranasite@sitel.cz
• Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) stavebník
požádá o nové vyjádření k existenci PV ve vlastnictví společnosti Telia Carrier Czech Republic a.s.
51.

Bude dodrženo vyjádření OPTILINE a.s. ze dne 16.06.2020 zn. 1412001456:
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Společnost OPTILINE a.s.,Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o se
sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že při realizaci výše
uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné
komunikační sítě (dále PV).
V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným
pásmem - viz příloha.
Dotčené PV: CD 18
Ke kontaktu s PV dojde: dle situace
• Souhlasíme s vydáním pro tyto účely na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV za
předpokladu, že:
• Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a
zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma 1,5 m na každou
stranu (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:
• V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV
zohledněn© a řešeno jeho případné dotčení.
• Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti OPTILINE (SITEL) k
odsouhlasení.
• V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném
souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti OPTILINE (SITEL)
zaslána 3 týdny předem.
• Zástupce OPTILINE (SITEL) bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.
Obecné podmínky:
• Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením,
které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing.
Rudolf Čihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel.
267198362.
• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
• Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v
terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny
společnosti SITEL.
• Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat
nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky
• Nad trasou PV nebudou umisťována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou
omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru
• Pří křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí
technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v
Dokumentaci pro provádění stavby.
• Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí
stranou, popřípadě poškozeni obecné. O odkrytém PV bude stavebníkem zajištěna
fotodokumentace.
• Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce OPTILINE (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.
• Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena
odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným
způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
• Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
• Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo
267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemné na adresu SITEL, spol.
s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu
sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
• Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k
úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou
poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
• PV nebude překládáno ani jinak upravováno.
V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:
• Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.
• Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL
(servisní organizace spol. OPTILINE) včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na
objednávku Stavebníka.
• Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE),
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající
dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
• Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního
zákona, práva věcných břemen ap.).
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Kontakt na ochranu sítí: 267198126, 722485662, ochranasite@sitel.cz
Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné
požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti OPTILINE a.s.

52. Bude dodrženo vyjádření CNL INVEST s.r.o. ze dne 19.06.2020:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Turk Telekom International
CZ s.r.o.
• Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Turk
Telekom International CZ s.r.o.; a
• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
• Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Turk Telekom International CZ s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Turk
Telekom International CZ s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to
na úrovni stávajícího technického řešení; a
• Pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností
Turk Telekom International CZ s.r.o. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
• (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání
jakéhokoliv správního rozhodnutí, či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.
• 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) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání
žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí, či jiného rozhodnutí majícího obdobný
charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí, či jiného rozhodnutí majícího
obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření
uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v
Žádosti a/nebo iv^ porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
• Společnost CNL INVEST s.r.o. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené
a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Turk Telekom
International CZ s.r.o. ke dni podání Žádosti.
• Ze strany společnosti CNL INVEST s.r.o. a Turk Telekom International CZ s.r.o. může v některých
případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů
dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování
osobních
údajů
společností
CNL
INVEST
s.r.o.
jsou
dostupné
na
stránce
https://vww.cnlinvest.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaju.
• V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku tel.: +420 222 261 001 nebo
elektronicky e-mailem na tti@zadostj.cz
53. Bude dodrženo vyjádření obce Starovičky ze dne 28.07.2020 zn. 438/2020:
• Souhlasíme zároveň jako správce jednotné kanalizace a venkovního osvětlení s činností
v ochranném pásmu výše uvedených inženýrských sítí s podmínkou realizace výkopových prací
pouze ručně.
54. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajského úřadu JmK, Odboru územního plánování a stavebního
řádu ze dne 09.09.2020 č.j. JMK 123916/2020:
• Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací (A. průvodní zpráva a B.
souhrnná technická správa dat. 03.06.2020, 01-celková situace stavby, situace inž. sítí 01-18,
příloha 14-seznam dotčených pozemků, dat.06/2020), projektant Ing. Petr Janík, Libušina 544/3,
690 02 Břeclav.
Účastníky řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1
jsou - Tagnet s.r.o., Přibická 516, 691 25 Vranovice, IČO 08141312, obec Starovičky, 691 68 Starovičky
č.p. 43, obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí, Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 620
00 Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,
ČR, přísl . hospodařit Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, ČR, přísl .hospodařit Lesy České
republiky s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, GasNet Služby,
s.r.o.,Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, CETIN a.s.,Českomoravská č.p. 2510/19, 190
00 Praha 9-Libeň, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2, EG.D,
a.s.,Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2m NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II č.p. 1718/8, 140
00 Praha 4-Nusle, ČD - Telematika a.s.,Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov, Povodí Moravy,
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s.p.,Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci č.p. 546/56,
140 00 Praha 4-Nusle,T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
414, Internet4you.cz, spol. s. r.o., Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín, DMNET.cz, Starovičky č.p. 142,
691 68 Starovičky, itself s.r.o., Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha
86, Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice,
Optilinie a.s. zastoupena SITEL, spol. s r.o.,Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle, CNL INVEST
s.r.o., Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515.
Odůvodnění
Společnost Tagnet s.r.o., Přibická 516, 691 25 Vranovice, IČO 08141312 v zastoupení na základě plné
moci Ing. Petrem Janíkem, nar. 10.11.1979, Libušina 544, 690 02 Břeclav (dále jen "žadatel") podala dne
08.02.2021 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvanou dle projektové dokumentace „ROZVOD OPTICKÉ SÍTÉ V OBCI STAROVIČKY“ na pozemcích
parc. č. 4755, 4799, 4784, 4851, 4663, 4601, 4602, 3628, 4312, 4313, 4316, 4317, 4311, 110/1, 114/1,
115/3, 117/3, 122/6, 178, 122/2, 176/2, 177/1, 227/3, 282/1, 4254, 4256, 4255, 4069, 4250, 179/1, 578/1,
109/1, 4178, 296/1, 293/2, 267, 203, 328/1, 345/3, 202, 577, 576/2, 576/3, 575, 573, 572, 537/2, 536/2,
595/1, 587, 675/13, 683/3, 644/1, 644/2, 644/4, 579/25, 39, 50/1, 49/1, 968/5, 664/8, 644/6, 645/2, 645/1,
645/3, 674/3, 674/2, 674/1, 3603, 3696, 3701, 111/2, 3/1, 93, 957/6, 4315, 76/17, 82, 89/1 a 90 (vlastník
LV 10001 obec Starovičky, č.p. 43, 69168) a pozemky parc. č. 579/1, 576/1, 579/16, 579/3, 3602 (vlastník
LV 1983-Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 620 00 Brno) a pozemky parc. č. 667/2 a
1012/1 (vlastník ČR, přísl. hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2) v kat. území Starovičky a pozemek parc. č. 4854/1 (vlastník ČR, přísl.
hospodařit Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1) a pozemky parc. č. 5008/22, 5008/63,
5008/80, 5008/64, 5008/44, 5008/29, 5008/28 (vlastník obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí) a pozemky
parc. č. 5008/24 a 5008/23 (vlastník ČR, přísl. hospodařit Lesy České republiky s.p. Přemyslova
1106/19, 50008 Hradec králové) v katastrálním území Zaječí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení. Jedná se o řízení s velkým počten účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb. (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle §144 odst. 2 správního řádu.
V dalším kroku stavební úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování stavební
úřad postupoval dle ustanovení § 85 stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní
postavení přísluší:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní
postavení přísluší:
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona-žadateli: Tagnet s.r.o., Přibická 516, 691 25 Vranovice,
IČO 08141312
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: obec Starovičky, 691 68 Starovičky č.p. 43 a obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí,
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není- li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
nebo stavbě: obec Starovičky, 691 68 Starovičky č.p. 43, obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí,
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 620 00 Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, ČR, přísl . hospodařit Správa železnic, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1, ČR, přísl .hospodařit Lesy České republiky s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, GasNet Služby, s.r.o.,Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602
00 Brno 2, CETIN a.s.,Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2, EG.D, a.s.,Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602
00 Brno 2m NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle, ČD - Telematika
a.s.,Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov, Povodí Moravy, s.p.,Dřevařská č.p. 932/11, Veveří,
602 00 Brno 2, Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,T-Mobile
Czech Republic a.s.,Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414, Internet4you.cz, spol. s. r.o.,
Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín, DMNET.cz, Starovičky č.p. 142, 691 68 Starovičky, itself s.r.o.,
Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86, Telia Carrier Czech Republic
a.s.,K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice, Optilinie a.s. zastoupena SITEL, spol.
s r.o.,Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle, CNL INVEST s.r.o., Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5Stodůlky, 155 00 Praha 515.
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
katastrální území Horní Bojanovice: pozemky parc. č. 2528/1, 2528/2, 1528/3, 2528/4, 2528/6 a 2566
katastrální území Šakvice: pozemky parc. č. 3138, 3140, a 3173
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katastrální území Kurdějov: pozemky parc. č. 5033
katastrální území Zaječí: pozemky parc. č. 1011/1 , 4797/4 , 5001/46 , 5001/53 , 5002/2 , 5008/17 ,
5008/18 , 5008/19 , 5008/20 , 5008/21 , 5008/25 , 5008/26 , 5008/27 , 5008/30 , 5008/31 , 5008/32 ,
5008/33 , 5008/34 , 5008/35 , 5008/36 , 5008/37 , 5008/38 , 5008/39 , 5008/40 , 5008/41 , 5008/42 ,
5008/43 , 5008/45 , 5008/46 , 5008/47 , 5008/48 , 5008/49 , 5008/50 , 5008/51 , 5008/52 , 5008/53 ,
5008/54 , 5008/55 , 5008/56 , 5008/57 , 5008/58 , 5008/61 , 5008/62 , 5008/65 , 5898 , 5899 , 5900 a 5901
katastrální území Starovičky: pozemky parc. č. 1 , 10 , 101 , 1028/47 , 1028/54 , 1028/61 , 1028/67 ,
1034/50 , 1034/51 , 104 , 1075/1 , 108/3 , 11 , 110/2 , 111/3 , 111/4 , 112 , 113 , 117/1 , 117/4 , 118/1 ,
119/1 , 12 , 120/1 , 121 , 122/3 , 122/5 , 123/1 , 124 , 125 , 127 , 128/1 , 1285/2 , 129 , 1293/1 , 1293/10 ,
1293/11 , 1293/12 , 1293/13 , 1293/14 , 1293/15 , 1293/16 , 1293/17 , 1293/18 , 1293/19 , 1293/2 ,
1293/20 , 1293/21 , 1293/22 , 1293/23 , 1293/24 , 1293/25 , 1293/26 , 1293/27 , 1293/28 , 1293/29 ,
1293/3 , 1293/30 , 1293/31 , 1293/32 , 1293/33 , 1293/34 , 1293/35 , 1293/36 , 1293/37 , 1293/38 ,
1293/39 , 1293/4 , 1293/40 , 1293/41 , 1293/42 , 1293/43 , 1293/44 , 1293/45 , 1293/47 , 1293/5 , 1293/6 ,
1293/7 , 1293/78 , 1293/8 , 1293/80 , 1293/82 , 1293/83 , 1293/84 , 1293/85 , 1293/87 , 1293/9 , 1294/4 ,
1295/15 , 1295/16 , 13/3 , 13/4 , 13/5 , 130 , 131 , 132 , 134 , 135 , 136 , 138 , 139 , 14 , 140 , 141 , 143 ,
144 , 145 , 146 , 147 , 149 , 15 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 161 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 ,
17 , 170 , 171 , 172/1 , 173 , 175/1 , 176/1 , 177/2 , 18 , 180 , 182 , 184 , 186/1 , 186/2 , 187 , 188 , 189/1 ,
19 , 191 , 192 , 193/1 , 193/2 , 194/1 , 195/1 , 195/2 , 196 , 198 , 199 , 2 , 20 , 201 , 204 , 206 , 207 , 208 ,
209 , 21 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 217 , 218 , 219 , 22 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 ,
227/4 , 227/5 , 228 , 23 , 232 , 234 , 236 , 238 , 24 , 240 , 242 , 245 , 247 , 249 , 25 , 251 , 252 , 253 , 254 ,
255 , 256 , 258 , 259 , 26 , 260/1 , 261 , 262/1 , 262/2 , 262/3 , 263 , 264/2 , 265 , 266 , 268/1 , 269/1 , 271
, 273 , 275 , 277 , 279/2 , 280/2 , 280/25 , 280/5 , 281/1 , 281/2 , 282/5 , 284 , 286 , 287 , 289 , 290 ,
293/12 , 293/3 , 293/4 , 293/7 , 295/7 , 296/2 , 297 , 298 , 299 , 3/2 , 30 , 301 , 303 , 305 , 307 , 31 , 310 ,
312 , 313/1 , 315 , 317 , 319 , 32 , 321 , 323 , 324 , 325/2 , 325/4 , 326 , 327 , 328/2 , 328/3 , 329 , 33 , 330
, 331 , 333 , 337/3 , 34 , 346/1 , 346/2 , 347/1 , 347/2 , 348 , 349 , 35 , 350 , 352 , 353 , 354 , 355/1 , 356 ,
357/1 , 358 , 359 , 36 , 360 , 3604 , 3605 , 3609 , 361 , 3611 , 3613 , 3615 , 3617 , 3619 , 362 , 3620 ,
3621 , 3622 , 3623 , 3627 , 3629 , 363 , 364 , 365 , 3652 , 3653 , 3654 , 3655 , 366 , 367 , 369 , 3697 ,
3699 , 37 , 370 , 3700 , 3702 , 3712 , 3713 , 3714 , 3715 , 3716 , 3717 , 3718 , 3719 , 372 , 3720 , 3721 ,
3722 , 3723 , 373 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 38 , 382 , 383 , 384 , 385 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392
, 393 , 394 , 395 , 396 , 397/2 , 397/4 , 398 , 3989 , 3990 , 3992 , 3993 , 4 , 40 , 400 , 4008 , 4009 , 401 ,
402 , 4024 , 4025 , 4027 , 403 , 404/1 , 4042 , 405 , 4051 , 4052 , 4055 , 4056 , 4057 , 4058 , 4059 , 406 ,
4060 , 4061 , 4062 , 4063 , 4064 , 4065 , 4066 , 4067 , 4068 , 407 , 4070 , 408 , 4087 , 4088 , 409 , 4099 ,
41 , 410 , 4108 , 4109 , 411/1 , 411/2 , 4110 , 4111 , 412 , 4129 , 413 , 4137 , 4138 , 414 , 415 , 4155 ,
4156 , 4157 , 4158 , 4159 , 4160 , 4161 , 4162 , 4163 , 4164 , 4165 , 4166 , 4167 , 4168 , 4169 , 4170 ,
4171 , 4172 , 4173 , 4174 , 4175 , 4176 , 4177 , 4179 , 418 , 4180 , 4181 , 4182 , 4183 , 4184 , 4185 ,
4186 , 4187 , 4188 , 4189 , 419/3 , 4190 , 4191 , 4192 , 4198 , 4199 , 42 , 420 , 4200 , 4201 , 4202 , 4203 ,
4204 , 4205 , 422 , 4231 , 4232 , 4233 , 424 , 4246 , 4247 , 4248 , 4249 , 4251 , 4252 , 4253 , 4257 , 4258
, 4259 , 426 , 4278 , 4279 , 428 , 4292 , 4293 , 4294 , 4295 , 4296 , 4297 , 4298 , 4299 , 430 , 4300 , 4301
, 4302 , 4310 , 4314 , 4318 , 432 , 4322 , 4325 , 4326 , 4327 , 4328 , 434 , 4355 , 436 , 4361 , 4362 , 4363
, 4364 , 4365 , 4366 , 4367 , 4368 , 4369 , 4370 , 438 , 4383 , 4386 , 4387 , 439 , 4397 , 4399 , 44/1 , 44/2
, 4400 , 4401 , 4402 , 4403 , 4404 , 4405 , 4406 , 4407 , 4409 , 441/2 , 4410 , 442 , 4435 , 4436 , 4437 ,
4438 , 4439 , 444/2 , 4440 , 4441 , 4442 , 4443 , 4444 , 4445 , 4446 , 4447 , 4448 , 445/1 , 445/3 , 4450 ,
4451 , 4452 , 4453 , 4454 , 4455 , 4456 , 4457 , 4458 , 4459 , 446 , 4460 , 4461 , 4462 , 4463 , 4464 ,
4465 , 4466 , 4467 , 4468 , 4469 , 4470 , 4471 , 4472 , 4473 , 4474 , 4475 , 4476 , 4477 , 4478 , 4479 ,
448/2 , 4480 , 4481 , 4482 , 4483 , 449/1 , 449/2 , 450 , 4508 , 4509 , 452/2 , 4527 , 4528 , 453 , 4530 ,
4532 , 4534 , 4536 , 4538 , 454/1 , 454/2 , 4540 , 4543 , 4545 , 4546 , 4547 , 4549 , 455/2 , 4554 , 4556 ,
4558 , 4559 , 456/1 , 4560 , 4562 , 4564 , 4567 , 4569 , 457 , 4571 , 4573 , 4575 , 4577 , 4579 , 4582 ,
4584 , 4586 , 4588 , 4591 , 4594 , 4595 , 4596 , 4597 , 4598 , 4599 , 46 , 4600 , 4603 , 4604 , 4605 , 4606
, 4607 , 4608 , 4609 , 4610 , 4611 , 4612 , 4613 , 4614 , 4616 , 4617 , 4618 , 4619 , 4620 , 4621 , 4622 ,
4623 , 4624 , 4625 , 4628 , 4629 , 4630 , 4631 , 4632 , 4633 , 4634 , 4635 , 4641 , 4643 , 4644 , 4646 ,
4647 , 4650 , 4653 , 4654 , 4656 , 4657 , 4659 , 4660 , 4662 , 4664 , 4665 , 4666 , 4667 , 4668 , 4670 ,
4671 , 4696 , 4697 , 47 , 4704 , 4705 , 4706 , 4707 , 4708 , 4709 , 4710 , 4711 , 4734 , 4735 , 4736 , 4738
, 4751 , 4754 , 4756 , 4757 , 4759 , 4761 , 4763 , 4765 , 4766 , 4769 , 4770 , 4771 , 4772 , 4773 , 4774 ,
4775 , 4776 , 4777 , 4778 , 4779 , 4780 , 4781 , 4782 , 4783 , 4785 , 4786 , 4787 , 4788 , 4789 , 4790 ,
4791 , 4792 , 4793 , 4794 , 4795 , 4796 , 4797 , 4798 , 48 , 4800 , 4802 , 4804 , 4806 , 4808 , 4810 , 4812
, 4814 , 4816 , 4817 , 4861 , 4862 , 4863 , 4864 , 4865 , 4866 , 4867 , 4868 , 4885 , 49/2 , 49/3 , 494/4 , 5 ,
50/2 , 50/4 , 50/7 , 51 , 52 , 522/2 , 53 , 534/1 , 535/1 , 536/3 , 538/1 , 539 , 54/1 , 540 , 541 , 542/1 , 543 ,
544/2 , 545 , 546/2 , 547 , 549 , 55 , 551 , 552 , 553 , 554 , 555/1 , 556 , 558/1 , 558/2 , 56/1 , 560/1 , 560/2
, 560/3 , 561/1 , 561/2 , 563/1 , 563/2 , 563/4 , 566/1 , 566/2 , 568/1 , 568/2 , 57/1 , 57/2 , 570/1 , 570/2 ,
570/3 , 574 , 576/4 , 579/17 , 579/18 , 579/19 , 579/20 , 579/23 , 580 , 581/1 , 581/2 , 582 , 583 , 585 , 586
, 588 , 589 , 59 , 590 , 591 , 592 , 593 , 594 , 595/11 , 595/20 , 595/21 , 595/22 , 595/23 , 595/24 , 595/25 ,
595/27 , 595/28 , 595/29 , 595/30 , 595/31 , 595/32 , 595/33 , 595/34 , 595/35 , 595/4 , 595/5 , 595/6 ,
595/7 , 595/8 , 596 , 597/1 , 598 , 599 , 6 , 60/2 , 600/1 , 601/1 , 602/1 ,
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602/2 , 603 , 604 , 605 , 607 , 608 , 609 , 610 , 611 , 612 , 613/1 , 614 , 616 , 618 , 62 , 620 , 622/1 , 624 ,
626/2 , 628 , 630 , 631 , 632/1 , 635 , 636 , 637 , 638 , 639 , 641 , 644/9 , 646/1 , 646/2 , 646/3 , 647/1 ,
647/2 , 648/1 , 648/2 , 649/1 , 649/2 , 650/1 , 650/2 , 651 , 652/1 , 652/2 , 653 , 655 , 656 , 657/1 , 657/2 ,
658/1 , 658/2 , 659/1 , 659/3 , 660/1 , 660/2 , 661/1 , 661/6 , 662 , 663 , 664 , 665/2 , 666 , 668 , 670 , 672 ,
673/1 , 673/2 , 673/4 , 673/5 , 673/6 , 673/7 , 675/2 , 678 , 681/2 , 684/6 , 686 , 687 , 688/1 , 688/2 , 689 ,
690 , 691 , 692 , 693/1 , 693/2 , 693/3 , 693/4 , 694 , 696/1 , 697 , 698 , 7 , 700 , 701/1 , 703 , 704 , 706 ,
707 , 708/1 , 708/2 , 708/3 , 709/1 , 709/2 , 710 , 711 , 712 , 713 , 714 , 715/2 , 715/3 , 715/4 , 716 , 717 ,
719 , 720 , 721 , 722/1 , 723 , 724 , 725 , 726 , 727/1 , 728 , 729 , 730/2 , 731 , 732/1 , 733/2 , 733/3 ,
733/4 , 734 , 735 , 736 , 738 , 739 , 74/1 , 74/2 , 740 , 741 , 742/1 , 742/2 , 743 , 744 , 745 , 746/1 , 746/2 ,
748/1 , 748/2 , 749/1 , 749/2 , 749/3 , 75/1 , 75/3 , 75/6 , 750 , 751/3 , 751/6 , 752/2 , 753 , 754 , 755 ,
756/1 , 756/2 , 757 , 758 , 759 , 76/11 , 76/12 , 76/2 , 76/3 , 76/4 , 76/5 , 76/6 , 76/7 , 76/8 , 76/9 , 760 , 761
, 762 , 763 , 764 , 765 , 767 , 769/1 , 769/2 , 770 , 771/1 , 771/2 , 771/3 , 772/1 , 794 , 799/6 , 8 , 80 , 803/6
, 807/6 , 815/6 , 823/6 , 827/6 , 83 , 834/6 , 835/6 , 838/5 , 839/5 , 845/37 , 845/38 , 846/15 , 846/16 ,
846/17 , 846/21 , 846/38 , 846/40 , 846/44 , 846/48 , 846/59 , 849/26 , 85 , 850/1 , 850/49 , 850/53 , 850/55
, 850/59 , 850/62 , 850/63 , 850/73 , 850/74 , 850/75 , 86 , 87/1 , 87/2 , 88/1 , 89/2 , 89/4 , 94/2 , 957/1 ,
957/3 , 958/2 , 962/1 , 964/2 , 965/1 , 966/1 , 968/4 , 97 , 971/1 , 972/1 , 973 , 974/1 , 975/1 , 976/1 ,
987/105 , 987/108 , 987/109 , 987/112 , 987/113 , 987/116 , 987/117 , 987/120 , 987/121 , 987/124 ,
987/125 , 987/128 , 987/133 , 987/134 , 987/138 , 987/139 , 987/54 , 987/55.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) stavbám a pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím
dotčena.
Stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 03.03.2021 zahájení územního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání a ohledání na
místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144
odst. 2 správního řádu. Oznámení bylo pro účastníky územního řízení vyvěšeno dne 03.03.2021 a sejmuto
dne 19.03.2021 (na MěÚ Hustopeče také v elektronické podobě). Ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.
Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu § 89 stavebního zákona a také dal
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a
sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta od doručení pro podávání námitek
účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.
Během 15-ti denní lhůty pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení
stavební úřad neobdržel žádná závazná stanoviska ani námitky. Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti
dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 5denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení §
36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného
rozhodnutí došlo vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, včetně poučení.
Dotčené pozemky se nachází v současně zastavěném i nezastavěném území, v zastavitelných a
stabilizovaných plochách.,Orgán OÚPSŘ jako orgán územního plánování posoudil záměr podle § 96b
odst. 3 stav. zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Posuzovaný záměr je v souladu
s PÚR ČR, ZÚR JMK. V Územním plánu Starovičky se posuzovaný záměr nachází v zastavěném území v
plochách, ve kterých je umístění technické infrastruktury regulativy funkčního využití přípustné. V
nezastavěném území se nachází záměr v plochách Ze - zemědělské prvovýrobní plochy erozně ohrožené,
Zv - zemědělské prvovýrobní plochy trvalých kultur, Z - zemědělské prvovýrobní plochy orné půdy s
možností změny na trvalé kultury, Zd - zemědělské prvovýrobní plochy trvalých i netrvalých kultur v drobné
držbě, CH - ostatní plochy pro ochranu a stabilizaci přírodních systémů, Uz - plochy užitkové zeleně,
zahrady, extenzivní sady bez nadzemních staveb mimo oplocení, T- plochy pro technické vybaveni, Ds3 plochy silnic III. třídy, Ddo - úsek dálnice a Úses - plochy s režimem územního systému ekologické
stability. Ve všech dotčených plochách je umístění technické infrastruktury regulativy funkčního využití
přípustné.
Územní plán upřesnil koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať a nadregionální biokoridorem K
158T vymezené v ZÚR JMK, které posuzovaný záměr kříží. V případě posuzovaného záměru se jedná o
podzemní stavbu veřejné technické infrastruktury, podzemní stavba nemění charakter území ani nemá
podstatné vlivy na možnosti budoucího využití dotčených pozemků. Plochy budou po uložení optického
kabelu uvedeny do původního stavu a dřeviny nebudou káceny a stromy bude stavba obcházet tak, aby
dodržela ochranné pásmo stromu 2,5 m. Po posouzení záměru OÚPSŘ konstatuje, že záměr nemůže
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znemožnit nebo podstatně ztížit využití územní rezervy RDZ05 a nemá podstatný vliv na vymezený
nadregionálním biokoridorem K 158T.V Územním plánu Zaječí se posuzovaný záměr nachází v
nezastavěném území v plochách NL - plochy lesní, NK - plochy zeleně krajinné (nelesní), NVp - plochy
vodní a vodohospodářské - protipovodňová opatření, DU - plochy dopravní infrastruktury - účelové
komunikace, DZ - plochy dopravní infrastruktury - železniční doprava.
Ve všech dotčených plochách je přípustná veřejná technická infrastruktura.
Územní plán upřesnil koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať » nadregionální biokoridorem K
158T vymezené v ZÚR JMK. Koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať posuzovaný záměr kříží.
Nadregionální biokoridorem K 158T a vymezeného lokálního biocentra LBC1 se záměr dotýká okrajově.
V případě posuzovaného záměru se jedná o podzemní stavbu veřejné technické infrastruktury, podzemní
stavba nemění charakter území ani nemá podstatné vlivy na možnosti budoucího využití dotčených
pozemků. Plochy budou po uložení optického kabelu uvedeny do původního stavu a dřeviny nebudou
káceny a stromy bude stavba obcházet tak, aby dodržela ochranné pásmo stromu 2,5 m. Po posouzení
záměru OÚPSŘ konstatuje, že záměr nemůže znemožnit nebo podstatně ztížit využití územní rezervy
RDZ05 a nemá podstatný vliv na vymezený nadregionálním biokoridorem K 158T.
Předložený záměr je v souladu s uvedenými územními plány. Územními plány stanovené podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití připouští v daném území umístění záměru „Rozvod optické sítě
v obci Starovičky". Záměr byl zkoumán také z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. V tomto případě se orgán územního plánování zabýval
zejména posouzením souladu s § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1 písm. a), c) a e) stavebního zákona - tj. zda
záměr vyhovuje stávajícím podmínkám v území, zda s ním nejsou spojeny problémy a rizika s ohledem na
veřejné zdraví a na životní prostředí a jaký má vliv na veřejnou infrastrukturu. Záměrem je nový sdělovací
optický kabel, že předložený záměr je v souladu s charakterem předmětného území. Dle ustanovení § 18
odst. 1 stavebního zákona jsou záměrem zajištěny podmínky pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost
společenství obyvatel území, které uspokojuje potřeby generace současné, ale i budoucí. Opticky kabel
bude sloužit k přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize, multimediální služby). Záměr
je součástí řešení účelného využití a uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 stavebního zákona
a jsou tak koordinovány veřejné a soukromé zájmy v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 stavebního
zákona. Lze konstatovat (ve vztahu k § 19 odst. 1 písm. e stavebního zákona), že záměr nemá potenciál
změnit ani významně ovlivnit stávající charakter a hodnoty území, neomezí rovněž využitelnost
navazujícího území. V území, jímž záměr prochází, nebyly zjištěny střety záměru s limity využití území
takového charakteru, který by s ohledem na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,
veřejného zdraví nebo životního prostředí vylučoval možnost umístění záměru.
Vypořádání s námitkami účastníků:
- Z účastníků společného řízení neuplatnil nikdo námitky.

Vypořádání se k podkladům rozhodnutí:
- K podkladům rozhodnutí se vyjádřil Archeologický ústav AV ČR ze dne 04.03.2021 č.j. ARUB/1474/2021Poučení:
Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného
archeologického výzkumu na dotčeném území.
Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd
ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací.
Na oznámení lze využít formuláře dostupné na http://arub.cz/informace-pro-slavebnikx index.html. Mezi
náležitostí oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace
formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo
oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací,
případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní
podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě,
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uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst.
1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je
stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj.
především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního
zákona, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.
Dle § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad, zdaje záměr žadatele v souladu s požadavky:
tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. a):
Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění a to zejména:
-soulad s § 10 (plochy technické infrastruktury) - dotčené pozemky vyhovují ploše
-soulad s § 24 odst. 1 - navržené rozvodná zařízení el. komunikací jsou umístěna pod zem.
Záměr není v rozporu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména:
- stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8,

mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých
životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky;
- dle § 6 odst. 6 této vyhlášky musí být prostorové uspořádání sítí technického vybavení dáno normovými
hodnotami - záměr splňuje normové hodnoty dle ČSN 73 6005.
Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
-Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. b):
Záměr vyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. K dotčení stávající infrastruktury byla
doložena kladná závazná stanoviska jejich vlastníků. Konkrétně se jednalo o vyjádření Archeologický ústav
AV ČR ze dne 16.06.2020 zn. ARUB/3364/20, vyjádření MND a.s. ze dne 17.06.2020 č.j. 538/20, vyjádření
Lesy ČR ze dne 15.06.2020 č.j. LCR004/011907/2020, vyjádření E. ON Distribuce, a.s. ze dne 17.06.2020
vyjádření E. ON Distribuce, a.s. ze dne 16.07.2020, vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 09.07.2020 zn.
500216577, vyjádření CETIN a.s. ze dne 02.0.2020 č.j. 666935/20, vyjádření Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s ze dne 05.08.2020 č.j. POZ-2020-003969, vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s ze dne
12.06.2020 č.j. E25479/20, vyjádření Vodafone Czech Republic a.s ze dne 12.06.2020 zn. 2006121215181461, České Radiotelekomunikace a.s. ze dne 17.06.2020 zn. UPTS/OS/248590/2020, vyjádření
NET4GAS, s.r.o. ze dne 02.09.2020 zn. 8305/20/OVP/Z, vyjádření Internet 4you.cz., spol. s.r.o. ze dne
16.06.2020 č.j. ZAJ-200616001, vyjádření Martin Dostoupil, Starovičky 142, 661 68 za dmnet, vyjádření
ČEPS, a.s. ze dne 23.06.2020 zn. 157/BRN/633/20/14730, vyjádření itself s.r.o. ze dne 09.07.2020 č.j.
20/003245, vyjádření Dial Telecom, a.s. ze den 24.06.2020 zn.CR8002297, vyjádření Telia Carrier Czech
Republic a.s ze dne 16.06.2020 zn. 1312001545, vyjádření Optiline a.s. ze dne 16.06.2020 zn.
1412001456, vyjádření CNL INVEST s.r.o. ze dne 19.0.2020 č.j. TUTE00628/20 a vyjádření obec
Starovičky ze dne 28.07.2020 zn.438/2020.
Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu.
-Posouzení dle § 90 odst. 1 písm. c):
V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Konkrétně se jednalo o stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 11.08.2020 zn. OZP/8731/20/1 vyjádření
ze dne 26.02.2021 zn. OZP/2341/21/321, závazné stanovisko dle § 96 b odst. 3 SZ KÚ JmK Brno OÚP
ze dne 09.09.2020 č.j. JMK 123916/2020, vyjádření KÚ JmK Brno OŹP ze den 10.07.2020 č.j. JMK
97442/2020, souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav Odbor stavební a živ. prostředí a ochrany přírody ze dne
17.08.20250 č.j. MUBR 113076/2020, závazné stanovisko dle §14 odst. 2 č. 289/1995 Sb. o lesích
v platném znění MěÚ Odbor stavební a živ. prostředí a ochrany přírody ze dne 07.08.2020 č.j. MUBR

Č.j. MUH/ 11793/20/19

str. 31

113078/2020, závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v plat.
znění MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 29.07.2020 zn. ozp/8420/118, vyjádření MěÚ Hustopeče OÚP ze dne
11.08.2020 zn. 22.07.2020, rozhodnutí povolení zvl. užívání silnic II/425 a III/4203 MěÚ Hustopeče Odbor
přestupků a silničního hospodářství ze dne 19.10.2020 zn. ops/13380/20/352, rozhodnutí povolení zvl.
užívání místní komunikace OÚ Starovičky ze dne 24.08.2020 zn. 439/2020, souhlasné závazné stanovisko
Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územ. zájmů a stát. odborového dozoru ze dne
18.06.2020 zn. 102003/2020-1150-OÚZ-BR, vyjádření MŽP, odbor výkonu státní správy VII ze dne
11.06.2020 č.j. MZP/2020/560/1119, stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze den 22.07.2020 zn. PM23199/2020/5203/IN, závazné stanovisko Drážní úřad, sekce infrastruktury ze dne 24.07.2020 zn. MOSOO1006/20-/Nv, koordinované závazné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 17.09.2020 zn.
495/2020-910-IPK/7, souhrnné stanovisko Správy železnic ze dne 09.07.2020 zn. 20480/2020-SŽ-OŘ
BNO-OPS, souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. ze dne 22.05.2020 č.j. 1202009027, stanovisko
Správy a údržby silnic JmK Brno ze dne 28.08.2020 zn. 10263/2020 a souhrnné stanovisko ŔSD ČR ze
dne 27.07.2020 zn. BR410/20-12120
Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními
předpisy. Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená projektová dokumentace jsou v
souladu s technickými požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání územní, včetně změn. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné
zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Upozorňujeme na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů: Jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při
provádění zemních prací již od, doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu
Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné
organizaci" musí být umožněno provedení záchranného, archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2
památkové zákona).
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, misí být učiněno
oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23
odst. 2 památkového zákona a § 176 stavebního zákona).
K územnímu řízení byly předloženy následující doklady:
- plná moc k zastupování
- osvědčení Českého telekomunikačního úřadu č. 4556 ze dne 07.05.2019 č.j.ČTÚ-20714/2019-637-Šej
- výpis z OR
- výpisy z KN
- snímky z katastrální mapy
- stanovení stavebního úřadu dle § 13 odst. 4 SZ od KÚ JmK Brno OÚP ze dne 12.06.2020 pod č.j. JMK
81037/2020
- souhlasy vlastníků pozemků dle §184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkrese
- závazné stanovisko dle § 96 b odst. 3 SZ KÚ JmK Brno OÚP ze dne 09.09.2020 č.j. JMK 123916/2020
- vyjádření KÚ JmK Brno OŹP ze den 10.07.2020 č.j. JMK 97442/2020
- souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav Odbor stavební a živ. prostředí a ochrany přírody ze dne 17.08.20250
č.j. MUBR 113076/2020
- závazné stanovisko dle §14 odst. 2 č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění MěÚ Odbor stavební a živ.
prostředí a ochrany přírody ze dne 07.08.2020 č.j. MUBR 113078/2020
- stanovisko MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 11.08.2020 zn. OZP/8731/20/1 – + vyjádření ze dne 26.02.2021
zn. OZP/2341/21/321
- závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v plat. znění MěÚ
Hustopeče OŽP ze dne 29.07.2020 zn. ozp/8420/118
- vyjádření MěÚ Hustopeče OÚP ze dne 11.08.2020 zn. 22.07.2020
- rozhodnutí povolení zvl. užívání silnic II/425 a III/4203 MěÚ Hustopeče Odbor přestupků a silničního
hospodářství ze dne 19.10.2020 zn. ops/13380/20/352
- rozhodnutí povolení zvl. užívání místní komunikace OÚ Starovičky ze dne 24.08.2020 zn. 439/2020
- souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územ. zájmů a stát.
odborového dozoru ze dne 18.06.2020 zn. 102003/2020-1150-OÚZ-BR
- vyjádření MŽP, odbor výkonu státní správy VII ze dne 11.06.2020 č.j. MZP/2020/560/1119
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze den 22.07.2020 zn. PM-23199/2020/5203/IN
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- vyjádření Archeologický ústav AV ČR ze dne 16.06.2020 zn. ARUB/3364/20
- závazné stanovisko Drážní úřad, sekce infrastruktury ze dne 24.07.2020 zn. MO-SOO1006/20-/Nv
- koordinované závazné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 17.09.2020 zn. 495/2020-910-IPK/7
- souhrnné stanovisko Správy železnic ze dne 09.07.2020 zn. 20480/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. ze dne 22.05.2020 č.j. 1202009027
- stanovisko Správy a údržby silnic JmK Brno ze dne 28.08.2020 zn. 10263/2020
- souhrnné stanovisko ŔSD ČR ze dne 27.07.2020 zn. BR410/20-12120
- vyjádření MND a.s. ze dne 17.06.2020 č.j. 538/20
- vyjádření Lesy ČR ze dne 15.06.2020 č.j. LCR004/011907/2020
- vyjádření E. ON Distribuce, a.s. ze dne 17.06.2020
- vyjádření E. ON Distribuce, a.s. ze dne 16.07.2020
- vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 09.07.2020 zn. 500216577
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 02.0.2020 č.j. 666935/20
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s ze dne 05.08.2020 č.j. POZ-2020-003969
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s ze dne 12.06.2020 č.j. E25479/20
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s ze dne 12.06.2020 zn. 200612-1215181461
- České Radiotelekomunikace a.s. ze dne 17.06.2020 zn. UPTS/OS/248590/2020
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 02.09.2020 zn. 8305/20/OVP/Z
- vyjádření Internet 4you.cz., spol. s.r.o. ze dne 16.06.2020 č.j. ZAJ-200616001
- vyjádření Martin Dostoupil, Starovičky 142, 661 68 za dmnet
- vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 23.06.2020 zn. 157/BRN/633/20/14730
- vyjádření itself s.r.o. ze dne 09.07.2020 č.j. 20/003245
- vyjádření Dial Telecom, a.s. ze den 24.06.2020 znCR8002297
- vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s ze dne 16.06.2020 zn. 1312001545
- vyjádření Optiline a.s. ze dne 16.06.2020 zn. 1412001456
- vyjádření CNL INVEST s.r.o. ze dne 19.0.2020 č.j. TUTE00628/20
- vyjádření obec Starovičky ze dne 28.07.2020 zn.438/2020
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR ze dne 04.03.2021 zn. ARUB/1474/2021
- dokumentace
- doklad o zaplacení správního poplatku
- souhlas vlastníka pozemku dle §184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkrese
Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním stavby nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků
řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv. Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených
závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí. Vzhledem k tomu, stavbou nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí,
ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu
s platným územním plánem obce, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Na územní řízení pro výše uvedenou stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů, neboť se jedná o stavbu uvedenou v ustanovení § 1 odst. 5 tohoto zákona.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat
údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není - li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává potřebnými 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.
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou
dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo
16 také stavebnímu úřadu, příslušnému k povolení stavby.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci,
nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno
pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních
právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru; b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v
případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; c) vzniklo-li na základě oznámení
stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební
záměr realizovat, nebo d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
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.
V souladu s § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb.,zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací: K užívání stavby infrastruktury elektronických
komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona.
Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje
určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové
dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Otisk úředního razítka
Ing. Vondráčková Růžena
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách. Na MěÚ
Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední
desce MěÚ Hustopeče)
Vyvěšeno dne ............................................. Sejmuto dne ...........................................
Vyvěšeno v elektronické podobě dne…..…….
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznáme

Obdrží:
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních
rukou
Tagnet s.r.o., IDDS: 5ed4wrv, sídlo: Přibická č.p. 516, 691 25 Vranovice zastoupen Ing. Petrem
Janíkem, IDDS: kj3e3h6 místo podnikání: Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav 2
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních
rukou
Obec Starovičky, IDDS: x69ane9
sídlo: Starovičky č.p. 43, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Zaječí, IDDS: 3iwbjwr
sídlo: Školní č.p. 401, 691 05 Zaječí
účastníci řízení dle § 85 odst. 2) písm. a)stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do
vlastních rukou
Obec Starovičky, IDDS: x69ane9
sídlo: Starovičky č.p. 43, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Zaječí, IDDS: 3iwbjwr
sídlo: Školní č.p. 401, 691 05 Zaječí
Jihomoravský kraj, Majetkový odbor, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28Lesy České republiky, s.p.,
IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414
Internet4you.cz, spol. s r.o., IDDS: sutcim2
sídlo: Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín
DMNET.cz, Starovičky č.p. 142, 691 68 Starovičky
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a
sídlo: K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice
Optilinie a.s. zastoupena SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
CNL INVEST s.r.o., IDDS: 2mqv6yw
sídlo: Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
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účastníci řízení dle § 85 odst. 2) písm. b)stavebního zákona, (dodejky)
Obec Šakvice, IDDS: r8sa25x
sídlo: Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice
Obec Kurdějov, IDDS: nsba2nc
sídlo: Kurdějov č.p. 1, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi
sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna
účastníci řízení dle § 85 odst. 2) písm. b)stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 87
odst. 3 stav. zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno)
katastrální území Horní Bojanovice: pozemky parc. č. 2528/1, 2528/2, 1528/3, 2528/4, 2528/6 a 2566
katastrální území Šakvice: pozemky parc. č. 3138, 3140, a 3173
katastrální území Kurdějov: pozemky parc. č. 5033
katastrální území Zaječí: pozemky parc. č. 1011/1 , 4797/4 , 5001/46 , 5001/53 , 5002/2 , 5008/17 ,
5008/18 , 5008/19 , 5008/20 , 5008/21 , 5008/25 , 5008/26 , 5008/27 , 5008/30 , 5008/31 , 5008/32 ,
5008/33 , 5008/34 , 5008/35 , 5008/36 , 5008/37 , 5008/38 , 5008/39 , 5008/40 , 5008/41 , 5008/42 ,
5008/43 , 5008/45 , 5008/46 , 5008/47 , 5008/48 , 5008/49 , 5008/50 , 5008/51 , 5008/52 , 5008/53 ,
5008/54 , 5008/55 , 5008/56 , 5008/57 , 5008/58 , 5008/61 , 5008/62 , 5008/65 , 5898 , 5899 , 5900 a
5901
katastrální území Starovičky: pozemky parc. č. 1 , 10 , 101 , 1028/47 , 1028/54 , 1028/61 , 1028/67 ,
1034/50 , 1034/51 , 104 , 1075/1 , 108/3 , 11 , 110/2 , 111/3 , 111/4 , 112 , 113 , 117/1 , 117/4 , 118/1 ,
119/1 , 12 , 120/1 , 121 , 122/3 , 122/5 , 123/1 , 124 , 125 , 127 , 128/1 , 1285/2 , 129 , 1293/1 , 1293/10 ,
1293/11 , 1293/12 , 1293/13 , 1293/14 , 1293/15 , 1293/16 , 1293/17 , 1293/18 , 1293/19 , 1293/2 ,
1293/20 , 1293/21 , 1293/22 , 1293/23 , 1293/24 , 1293/25 , 1293/26 , 1293/27 , 1293/28 , 1293/29 ,
1293/3 , 1293/30 , 1293/31 , 1293/32 , 1293/33 , 1293/34 , 1293/35 , 1293/36 , 1293/37 , 1293/38 ,
1293/39 , 1293/4 , 1293/40 , 1293/41 , 1293/42 , 1293/43 , 1293/44 , 1293/45 , 1293/47 , 1293/5 , 1293/6
, 1293/7 , 1293/78 , 1293/8 , 1293/80 , 1293/82 , 1293/83 , 1293/84 , 1293/85 , 1293/87 , 1293/9 , 1294/4
, 1295/15 , 1295/16 , 13/3 , 13/4 , 13/5 , 130 , 131 , 132 , 134 , 135 , 136 , 138 , 139 , 14 , 140 , 141 , 143
, 144 , 145 , 146 , 147 , 149 , 15 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 161 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169
, 17 , 170 , 171 , 172/1 , 173 , 175/1 , 176/1 , 177/2 , 18 , 180 , 182 , 184 , 186/1 , 186/2 , 187 , 188 ,
189/1 , 19 , 191 , 192 , 193/1 , 193/2 , 194/1 , 195/1 , 195/2 , 196 , 198 , 199 , 2 , 20 , 201 , 204 , 206 ,
207 , 208 , 209 , 21 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 217 , 218 , 219 , 22 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 ,
225 , 226 , 227/4 , 227/5 , 228 , 23 , 232 , 234 , 236 , 238 , 24 , 240 , 242 , 245 , 247 , 249 , 25 , 251 , 252
, 253 , 254 , 255 , 256 , 258 , 259 , 26 , 260/1 , 261 , 262/1 , 262/2 , 262/3 , 263 , 264/2 , 265 , 266 , 268/1
, 269/1 , 271 , 273 , 275 , 277 , 279/2 , 280/2 , 280/25 , 280/5 , 281/1 , 281/2 , 282/5 , 284 , 286 , 287 ,
289 , 290 , 293/12 , 293/3 , 293/4 , 293/7 , 295/7 , 296/2 , 297 , 298 , 299 , 3/2 , 30 , 301 , 303 , 305 , 307
, 31 , 310 , 312 , 313/1 , 315 , 317 , 319 , 32 , 321 , 323 , 324 , 325/2 , 325/4 , 326 , 327 , 328/2 , 328/3 ,
329 , 33 , 330 , 331 , 333 , 337/3 , 34 , 346/1 , 346/2 , 347/1 , 347/2 , 348 , 349 , 35 , 350 , 352 , 353 , 354
, 355/1 , 356 , 357/1 , 358 , 359 , 36 , 360 , 3604 , 3605 , 3609 , 361 , 3611 , 3613 , 3615 , 3617 , 3619 ,
362 , 3620 , 3621 , 3622 , 3623 , 3627 , 3629 , 363 , 364 , 365 , 3652 , 3653 , 3654 , 3655 , 366 , 367 ,
369 , 3697 , 3699 , 37 , 370 , 3700 , 3702 , 3712 , 3713 , 3714 , 3715 , 3716 , 3717 , 3718 , 3719 , 372 ,
3720 , 3721 , 3722 , 3723 , 373 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 38 , 382 , 383 , 384 , 385 , 387 , 388 , 389 ,
390 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395 , 396 , 397/2 , 397/4 , 398 , 3989 , 3990 , 3992 , 3993 , 4 , 40 , 400 ,
4008 , 4009 , 401 , 402 , 4024 , 4025 , 4027 , 403 , 404/1 , 4042 , 405 , 4051 , 4052 , 4055 , 4056 , 4057 ,
4058 , 4059 , 406 , 4060 , 4061 , 4062 , 4063 , 4064 , 4065 , 4066 , 4067 , 4068 , 407 , 4070 , 408 , 4087
, 4088 , 409 , 4099 , 41 , 410 , 4108 , 4109 , 411/1 , 411/2 , 4110 , 4111 , 412 , 4129 , 413 , 4137 , 4138 ,
414 , 415 , 4155 , 4156 , 4157 , 4158 , 4159 , 4160 , 4161 , 4162 , 4163 , 4164 , 4165 , 4166 , 4167 ,
4168 , 4169 , 4170 , 4171 , 4172 , 4173 , 4174 , 4175 , 4176 , 4177 , 4179 , 418 , 4180 , 4181 , 4182 ,
4183 , 4184 , 4185 , 4186 , 4187 , 4188 , 4189 , 419/3 , 4190 , 4191 , 4192 , 4198 , 4199 , 42 , 420 , 4200
, 4201 , 4202 , 4203 , 4204 , 4205 , 422 , 4231 , 4232 , 4233 , 424 , 4246 , 4247 , 4248 , 4249 , 4251 ,
4252 , 4253 , 4257 , 4258 , 4259 , 426 , 4278 , 4279 , 428 , 4292 , 4293 , 4294 , 4295 , 4296 , 4297 ,
4298 , 4299 , 430 , 4300 , 4301 , 4302 , 4310 , 4314 , 4318 , 432 , 4322 , 4325 , 4326 , 4327 , 4328 , 434
, 4355 , 436 , 4361 , 4362 , 4363 , 4364 , 4365 , 4366 , 4367 , 4368 , 4369 , 4370 , 438 , 4383 , 4386 ,
4387 , 439 , 4397 , 4399 , 44/1 , 44/2 , 4400 , 4401 , 4402 , 4403 , 4404 , 4405 , 4406 , 4407 , 4409 ,
441/2 , 4410 , 442 , 4435 , 4436 , 4437 , 4438 , 4439 , 444/2 , 4440 , 4441 , 4442 , 4443 , 4444 , 4445 ,
4446 , 4447 , 4448 , 445/1 , 445/3 , 4450 , 4451 , 4452 , 4453 , 4454 , 4455 , 4456 , 4457 , 4458 , 4459 ,
446 , 4460 , 4461 , 4462 , 4463 , 4464 , 4465 , 4466 , 4467 , 4468 , 4469 , 4470 , 4471 , 4472 , 4473 ,
4474 , 4475 , 4476 , 4477 , 4478 , 4479 , 448/2 , 4480 , 4481 , 4482 , 4483 , 449/1 , 449/2 , 450 , 4508 ,
4509 , 452/2 , 4527 , 4528 , 453 , 4530 , 4532 , 4534 , 4536 , 4538 , 454/1 , 454/2 , 4540 , 4543 , 4545 ,
4546 , 4547 , 4549 , 455/2 , 4554 , 4556 , 4558 , 4559 , 456/1 , 4560 , 4562 , 4564 , 4567 , 4569 , 457 ,
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4571 , 4573 , 4575 , 4577 , 4579 , 4582 , 4584 , 4586 , 4588 , 4591 , 4594 , 4595 , 4596 , 4597 , 4598 ,
4599 , 46 , 4600 , 4603 , 4604 , 4605 , 4606 , 4607 , 4608 , 4609 , 4610 , 4611 , 4612 , 4613 , 4614 ,
4616 , 4617 , 4618 , 4619 , 4620 , 4621 , 4622 , 4623 , 4624 , 4625 , 4628 , 4629 , 4630 , 4631 , 4632 ,
4633 , 4634 , 4635 , 4641 , 4643 , 4644 , 4646 , 4647 , 4650 , 4653 , 4654 , 4656 , 4657 , 4659 , 4660 ,
4662 , 4664 , 4665 , 4666 , 4667 , 4668 , 4670 , 4671 , 4696 , 4697 , 47 , 4704 , 4705 , 4706 , 4707 ,
4708 , 4709 , 4710 , 4711 , 4734 , 4735 , 4736 , 4738 , 4751 , 4754 , 4756 , 4757 , 4759 , 4761 , 4763 ,
4765 , 4766 , 4769 , 4770 , 4771 , 4772 , 4773 , 4774 , 4775 , 4776 , 4777 , 4778 , 4779 , 4780 , 4781 ,
4782 , 4783 , 4785 , 4786 , 4787 , 4788 , 4789 , 4790 , 4791 , 4792 , 4793 , 4794 , 4795 , 4796 , 4797 ,
4798 , 48 , 4800 , 4802 , 4804 , 4806 , 4808 , 4810 , 4812 , 4814 , 4816 , 4817 , 4861 , 4862 , 4863 ,
4864 , 4865 , 4866 , 4867 , 4868 , 4885 , 49/2 , 49/3 , 494/4 , 5 , 50/2 , 50/4 , 50/7 , 51 , 52 , 522/2 , 53 ,
534/1 , 535/1 , 536/3 , 538/1 , 539 , 54/1 , 540 , 541 , 542/1 , 543 , 544/2 , 545 , 546/2 , 547 , 549 , 55 ,
551 , 552 , 553 , 554 , 555/1 , 556 , 558/1 , 558/2 , 56/1 , 560/1 , 560/2 , 560/3 , 561/1 , 561/2 , 563/1 ,
563/2 , 563/4 , 566/1 , 566/2 , 568/1 , 568/2 , 57/1 , 57/2 , 570/1 , 570/2 , 570/3 , 574 , 576/4 , 579/17 ,
579/18 , 579/19 , 579/20 , 579/23 , 580 , 581/1 , 581/2 , 582 , 583 , 585 , 586 , 588 , 589 , 59 , 590 , 591 ,
592 , 593 , 594 , 595/11 , 595/20 , 595/21 , 595/22 , 595/23 , 595/24 , 595/25 , 595/27 , 595/28 , 595/29 ,
595/30 , 595/31 , 595/32 , 595/33 , 595/34 , 595/35 , 595/4 , 595/5 , 595/6 , 595/7 , 595/8 , 596 , 597/1 ,
598 , 599 , 6 , 60/2 , 600/1 , 601/1 , 602/1 , 602/2 , 603 , 604 , 605 , 607 , 608 , 609 , 610 , 611 , 612 ,
613/1 , 614 , 616 , 618 , 62 , 620 , 622/1 , 624 , 626/2 , 628 , 630 , 631 , 632/1 , 635 , 636 , 637 , 638 ,
639 , 641 , 644/9 , 646/1 , 646/2 , 646/3 , 647/1 , 647/2 , 648/1 , 648/2 , 649/1 , 649/2 , 650/1 , 650/2 , 651
, 652/1 , 652/2 , 653 , 655 , 656 , 657/1 , 657/2 , 658/1 , 658/2 , 659/1 , 659/3 , 660/1 , 660/2 , 661/1 ,
661/6 , 662 , 663 , 664 , 665/2 , 666 , 668 , 670 , 672 , 673/1 , 673/2 , 673/4 , 673/5 , 673/6 , 673/7 , 675/2
, 678 , 681/2 , 684/6 , 686 , 687 , 688/1 , 688/2 , 689 , 690 , 691 , 692 , 693/1 , 693/2 , 693/3 , 693/4 , 694
, 696/1 , 697 , 698 , 7 , 700 , 701/1 , 703 , 704 , 706 , 707 , 708/1 , 708/2 , 708/3 , 709/1 , 709/2 , 710 ,
711 , 712 , 713 , 714 , 715/2 , 715/3 , 715/4 , 716 , 717 , 719 , 720 , 721 , 722/1 , 723 , 724 , 725 , 726 ,
727/1 , 728 , 729 , 730/2 , 731 , 732/1 , 733/2 , 733/3 , 733/4 , 734 , 735 , 736 , 738 , 739 , 74/1 , 74/2 ,
740 , 741 , 742/1 , 742/2 , 743 , 744 , 745 , 746/1 , 746/2 , 748/1 , 748/2 , 749/1 , 749/2 , 749/3 , 75/1 ,
75/3 , 75/6 , 750 , 751/3 , 751/6 , 752/2 , 753 , 754 , 755 , 756/1 , 756/2 , 757 , 758 , 759 , 76/11 , 76/12 ,
76/2 , 76/3 , 76/4 , 76/5 , 76/6 , 76/7 , 76/8 , 76/9 , 760 , 761 , 762 , 763 , 764 , 765 , 767 , 769/1 , 769/2 ,
770 , 771/1 , 771/2 , 771/3 , 772/1 , 794 , 799/6 , 8 , 80 , 803/6 , 807/6 , 815/6 , 823/6 , 827/6 , 83 , 834/6 ,
835/6 , 838/5 , 839/5 , 845/37 , 845/38 , 846/15 , 846/16 , 846/17 , 846/21 , 846/38 , 846/40 , 846/44 ,
846/48 , 846/59 , 849/26 , 85 , 850/1 , 850/49 , 850/53 , 850/55 , 850/59 , 850/62 , 850/63 , 850/73 ,
850/74 , 850/75 , 86 , 87/1 , 87/2 , 88/1 , 89/2 , 89/4 , 94/2 , 957/1 , 957/3 , 958/2 , 962/1 , 964/2 , 965/1 ,
966/1 , 968/4 , 97 , 971/1 , 972/1 , 973 , 974/1 , 975/1 , 976/1 , 987/105 , 987/108 , 987/109 , 987/112 ,
987/113 , 987/116 , 987/117 , 987/120 , 987/121 , 987/124 , 987/125 , 987/128 , 987/133 , 987/134 ,
987/138 , 987/139 , 987/54 , 987/55.
Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:
KÚ JmK Brno, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
KÚ JmK Brno, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
MěÚ Hustopeče, OŽP
sídlo: Dukelské nám. č.p.2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
MěÚ Hustopeče, OÚP
sídlo: Dukelské nám. č.p.2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
MěÚ Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství
sídlo: Dukelské nám. č.p.2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Obec. úřad Starovičky, IDDS: x69ane9
sídlo: Starovičky č.p. 43, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec. úřad Zaječí, IDDS: 3iwbjwr
sídlo: Školní č.p. 401, 691 05 Zaječí
MěÚ Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, IDDS: fesbhyp
sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav 2
MěÚ Podivín, stavební úřad, IDDS: 47gbznw
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 180/20, 691 45 Podivín

Č.j. MUH/ 18590/21/22

str. 37

Na vyvěšení:
(následující obecní úřady vyzýváme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklém)
MěÚ Hustopeče
sídlo: Dukelské nám. č.p.2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec. úřad Starovičky, IDDS: x69ane9
sídlo: Starovičky č.p. 43, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec. úřad Zaječí, IDDS: 3iwbjwr
sídlo: Školní č.p. 401, 691 05 Zaječí
Obec. úřad Šakvice, IDDS: r8sa25x
sídlo: Hlavní č.p. 12, 691 67 Šakvice
Obec. úřad Kurdějov, IDDS: nsba2nc
sídlo: Kurdějov č.p. 1, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec. úřad Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi
sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna
Na vědomí:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sídlo: Královopolská č.p. 147/62, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g
sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2
Přílohy: pro navrhovatele
ověřená dokumentace stavby bude předána po právní moci rozhodnutí

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů: pol. č. 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,-Kč byl uhrazen dne 02.03.2021 převodem z účtu č.
1197816007/2700.

