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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 
Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 26. 8. 2019 podal 

Marian Zedník, nar. 20.7.1955, Komenského 40/511, 664 34  Kuřim, 
Jana Zedníková, nar. 13.10.1961, Komenského 40/511, 664 34  Kuřim 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

Plynovodní přípojka a domovní plynovod 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 204/1, parc. č. 959/1, parc. č. 959/2, parc. č. 1013 v katastrálním 
území Prostřední Poříčí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
- Plynovodní přípojka a domovní plynovod pro rodinný dům. 
Umístění stavby na pozemku: 
- Plynovodní přípojka a domovní plynovod budou umístěny na pozemku parc. č. 204/1, 959/1, 959/2, 

1013 v k. ú. Prostřední Poříčí. Plynovodní přípojka délky 9,30 m povede z pozemku parc. č. 204/1 
přes pozemky parc. č. 959/1, 959/2 k východnímu rohu pozemku parc. č. 1013, kde bude umístěna 
nika s plynoměrem. Od niky povede domovní rozvod plynu délky 7,50 m k východnímu rohu RD. 
Všechny uvedené pozemky jsou v k. ú. Prostřední Poříčí. 

Určení prostorového řešení stavby: 
- Plynovodní přípojka bude délky 9,30 m a domovní rozvod plynu bude délky 7,50 m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- Stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví investora a pozemky ve vlastnictví třetích osob. Právo 

provést stavbu je doloženo souhlasem vlastníka pozemku. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 
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2. Při umístění a provedení stavby budou splněny podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury: 

GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001949544 ze dne 18. 6. 2019 

Bude vybudována STL plynovodní přípojka: PE-100 s ochranným pláštěm včetně svislé části, dn 32, 
v délce cca 9,3 m, provozní přetlak 100 kPa, přípojka bude napojena na stávající PZ: STL plynovod: 

dn 110, ID č. 2020289, provozní přetlak 100 kPa, materiál PE-80, majitel GasNet, s.r.o. 

V tělese komunikace požadujeme min. krytí plynárenského zařízení 1,20 m, pokud majitel/správce 

komunikace neurčí jinak. Kříží-li PZ komunikaci, musí být dle vyhlášky č. 48/1982 Sb. umístěno do 
ochranné trubky, ve které nesmí být rozebíratelné spoje. Plynové potrubí bude uloženo do rýhy š. 
0,80 m dle nařízení vlády 591/2006 Sb.  
Na veškeré tvarovky a spoje musí být použit jen těžený písek v souladu s TPG 702 01 tzn. bez 
ostrohranných zrn s velikostí nejvýše 16 mm. Pro podsyp a obsyp opláštěného potrubí použít 
materiál a frakci dle podmínek výrobce plastového potrubí. 
Signalizační vodič se ukládá vždy souběžně na všech PE plynovodních přípojkách ve smyslu TPG 
702 01. Vodič bude vyveden do skříně pro HUP. Druhý konec signalizačního vodiče bude napojen 
na signalizační vodič plynovodu a zaizolován. 
Použití chrániček a ochranných trubek řeší Vyhláška č. 48/1982Sb„ NV č.101/2005Sb., TPG 702 01, 

TPG 700 21 a TPG 702 04. V případě, že bude kanalizace nad PZ nebo bude svislá vzdálenost při 
křížení kanal. potrubí a přípojky menší jak 500 mm (min. však 150 mm) opatří PZ chráničkou s 
čichačkou. Svislou část (i při použití opláštěného materiálu přípojky) osadit ochrannou trubkou z 
materiálu PE dimenze min. dn50, konce zapěnit. Montážní práce budou prováděny oprávněnou 
organizací, která je vlastníkem certifikace dle TPG 923 01. 
Umístění HUPu a ukončení plynovodní přípojky - plynovodní přípojka bude vyvedena do skříně pro 
HUP a plynoměr + regulátor na hranici pozemku a bude ukončena HUPem a zazátkována. Jiné 
ukončení plynovodní přípojky je nepřípustné. HUP bude trvale přístupný z veřejné komunikace. 
Umístění HUP - hranice pozemku/pilíř, plynoměr, typ a rozteč: G 4, rozteč 250 mm, regulátor tlaku 
plynu: ano, přetlak při měření: 2 kPa 

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01. Požadujeme osadit uzávěr před i za 
plynoměrem. 
Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele 
distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento 
předpis je k dispozici na https:// www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty. 

Na základě podané žádosti o připojení a předložené projektové dokumentace, garantujeme tímto 
žadateli připojení k distribuční soustavě a požadovanou kapacitu v souladu s vyhláškou 62/2011 Sb. 
po dobu dvou let od vydání stanoviska. 
V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ budou dodrženy tyto podmínky: 
Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v 
souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky 
provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy 
naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/ technicke-dokumenty/. 

Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení 
stavby provedením registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel 

obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen 
uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou. 
Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle 
TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti. 
Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude 
vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele 
distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a 
vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace 

skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a 
převzetí stavby PZ. 
Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, 
který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní 
přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik 
připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí. 

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty
http://www.gasnet.cz/cs/
https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
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Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k 
dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s 
vpuštěním plynu. 
Stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ. 
V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor 
(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v 
rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. 
Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje. 
Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených 
stavbou.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. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
Za stavební činnosti se 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 dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé 
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové 
stanovisko k této změně. 
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné 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 1 1 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 jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na 
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 

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). Při žádosti 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 

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
http://www.gridservices.cz/
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plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše 
v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti. 
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno 

jinak). 

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 

stanovisku uvedeno jinak). 

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení. 
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/kontaktni-

system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na 
NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 
E.ON Distribuce, a.s. – vyjádření zn. D8610-16322396 ze dne 29. 4. 2019 

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: 
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 kabelu VN, 
NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@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 NN 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: 
 

Minimální dovolené vzdálenosti 
Holé 

vodiče 

Izolované 
vodiče 

Nad budovami 

Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°),  vzdorující ohni 0.5 m 0.3 m 

Nad schůdnými částmi (sklon < 15°), vzdorující ohni 4 m 3 m 

Na budovách 

K budovám a jejich částem nebo vybavením 0.2 m 0.1 m 

Kolem zednícch oken 

Před oknem (pouze stávající vedení) 2 m 1 m 

Nad oknem 0.2 m 0.2 m 

Vedle okna 0.5 m 0.5 m 

Pod oknem 1 m 1 m 

Kolem střešních oken 

Před oknem 3 m 2 m 

Nad oknem 1 m I m 

Vedle okna 1 m 1 m 

Pod oknem 1 m 1 m 

http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
mailto:jaroslav.cihla@eon.cz
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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. 

Cetin a.s. – vyjádření č. j. 656723/19 ze dne 6.6.2019 

Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla 
zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky. 
SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o 
elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o 
elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak. 
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, 
při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření 
vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto 
odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území. 
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a 
skutečným stavem, je Stavebník a/nebo  Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den 
následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.  
Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit dohledovému centru 

společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190. 
Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se 
jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS. 
Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) 
zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze 

Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v 
oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby 
dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez 
jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK. 
 Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle 
předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť 
i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku. 
Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném 
pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to 
včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně 
kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras 
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 
50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.  
Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti 
CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod 
písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod 
písm (ii) tohoto článku 5.   
Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí 
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na 
SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je 
povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí 
k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a 
zpracovaná ochranná opatření.  
Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke 
Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a 
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti 
menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory. 
Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 
2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, 
přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory. 
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Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu 
SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke 
Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN 
za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je 
společnosti CETIN uhradit. 
Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen 
oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo 
jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. 
Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je 

zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů 
nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník 
povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a 
bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.  
Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke 
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země 
do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby 

nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) 
ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a 
změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po 

celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.   
Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji 
v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný 
rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu 
ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.  
Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s 
kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat 
do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným 
zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN 
není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury 
v podélném směru.  
Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) 
Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před 
zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den 
zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést 
zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Marian Zedník, nar. 20.7.1955, Komenského 40/511, 664 34  Kuřim 

Jana Zedníková, nar. 13.10.1961, Komenského 40/511, 664 34  Kuřim 

 

Odůvodnění: 
Dne 26. 8. 2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 10. 10 .2019, 

o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení postupoval stavební úřad přiměřeně podle § 85 odst. 1 
a 2 stavebního zákona. Z tohoto pohledu přiznal stavební úřad postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 
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1 písm. a) žadateli, kterými jsou Marian Zedník, nar. 20.7.1955, Komenského 40/511, 664 34  Kuřim a 
Jana Zedníková, nar. 13.10.1961, Komenského 40/511, 664 34  Kuřim. Účastníkem územního řízení ve 
smyslu ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, 
v tomto případě je jím Obec Prostřední Poříčí. Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) 
jsou vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – Obec prostřední Poříčí, 
GasNet, s.r.o. Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) jsou osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., 
Obec Křetín. Vlastnická ani jiná práva k ostatním (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohou být, dle 
úsudku stavebního úřadu, umístěním stavby přímo dotčena. Obec může uplatňovat v územním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru pouze v rozsahu, jakým je jeho právo 
přímo dotčeno.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001949544 ze dne 18. 6. 2019 

- E.ON Distribuce, a.s. – vyjádření zn. D8610-16322396 ze dne 29. 4. 2019 

- E.ON Distribuce, a.s. – vyjádření zn. D8610-16331869 ze dne 10. 6. 2019 

- Cetin a.s. – vyjádření č. j. 656723/19 ze dne 6.6.2019 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Obec Křetín, Obec 

Prostřední Poříčí 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního 
orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 

 

 

 

 

Ing. Radek Zemánek 

vedoucí odboru výstavby a ŽP 

  

 

 

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce. 

Vyvěšeno dne: ……………………………  Sejmuto dne: …………………………… 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………… 

 

Vyvěsí: 
Město Letovice 

Obec Prostřední Poříčí 
 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c) ve 
výši 500 Kč. 
 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Marian Zedník, Komenského č.p. 511/40, 664 34  Kuřim 

Jana Zedníková, Komenského č.p. 511/40, 664 34  Kuřim 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

Obec Křetín, IDDS: 4ajb25n 

 sídlo: Křetín č.p. 100, 679 62  Křetín 

Obec Prostřední Poříčí, IDDS: kzda2tj 
 sídlo: Prostřední Poříčí č.p. 9, 679 62  Křetín 

 


