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Investor  není oprávněn poskytnout architektonické dílo (návrhy objektu), které je součástí této dokumentace, bez získání oprávnění (licence) k jejímu dalšímu užití – předat dílo dalšímu zpracovateli dokumentace, viz 

AUTORSKÝ ZÁKON č. 121/2000 Sb. 

Příloha 1 obsahuje předjednaná vyjádření vlastníků sítí a stanoviska dotčených orgánů státní správy 
 
Studie navazuje na původní zpracovanou a registrovanou územní studii – zpracovatel ŽALUDA, projektová kancelář. 
Vyjádření získaná v rámci původní studie, která jsou obsahově splněna nebo která zůstávají, vzhledem k úpravám studie, 
bez změn požadavků, byla zachována v celém rozsahu z původní studie. 
 
seznam původních stanovisek a vyjádření k ÚS II z r. 2014– zpracovatel ŽALUDA, projektová kancelář - bez aktualizace: 
 
1.  Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství  
 vyjádření není třeba aktualizovat – odnětí ze ZPF bude konkrétně řešeno v dalším stupni PD, záměr nepodléhá 

zjišťovacímu řízení podle zák. č. 100/2001SB., o posuzování vlivů na životní prostředí  
2. Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství 
 vyjádření není třeba aktualizovat – stavba se nedotkne zájmů chráněných úřadem 
3. Magistrát města Pardubice – odbor dopravy – oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy 
 vyjádření není třeba aktualizovat – úřad se k ÚS nevyjadřuje  
4. Magistrát města Pardubice – odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody 
 vyjádření není třeba aktualizovat – obecné podmínky zůstávají v platnosti  
5. Ministerstvo zdravotnictví ČR  
 vyjádření není třeba aktualizovat – obecné podmínky zůstávají v platnosti 
6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
 vyjádření není třeba aktualizovat – úřad se k ÚS nevyjadřuje 
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  
 vyjádření není třeba aktualizovat – podmínky a stanoviska vydaná k řešeným lokalitám zůstávají v platnosti 
8. Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 vyjádření není třeba aktualizovat – obecné podmínky zůstávají v platnosti 
 
 aktualizovaná stanoviska: 
 
9. ČEZ distribuce – nové vyjádření z 12.8.2021 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a požaduje dodržení podmínek 
ve vyjádření.  

10. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
 nové stanovisko z 23.8.2021 – připomínky uvedené ve stanovisku byly zapracovány do studie – další stupeň PD 

bude odsouhlasen VAK. 
11. původní RWE a.s. – aktualizace GASNET 
 Protokol o zajištění kapacity z 19.7.2021 
 
vyjádření k existenci sítí k ÚS II z r. 2014– zpracovatel ŽALUDA, projektová kancelář - bez aktualizace:  
 
12. Armádní a servisní p. o – vyjádření není třeba aktualizovat – v území se nenachází sítě v majetku AS PO 
13. EOP – elektrárna Opattovice – vyjádření není třeba aktualizovat – v území se nenachází sítě v majetku EOP 
14 RWE– sdělení existence sítí není třeba aktualizovat 
15 Synthesia – vyjádření není třeba aktualizovat – v území se nenachází sítě v majetku Synthesia a.s. 
 
vyjádření k existenci sítí – aktualizováno 
 
16. Telefonika O2. CETIN 
17. T-Mobile 
18. Vodafone 
19. VAK  
20. CEZ  
21. Služby města LB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Chrudimi, 13.12.2021 



 



































 



 
 
 
 

 

ČEZ Distribuce, a. s.  Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  

Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

 

 

 

 
 

Vyjádření k projektové dokumentaci ve smyslu energetického zákona  
a příslušných technických norem 
 
Vážený pane, 
  
dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 15. 7. 2021, ve které nás žádáte 
o vydání vyjádření k projektové dokumentaci. 
 
V zájmovém území k zamýšlené stavbě a s ní související činnosti vedené pod názvem  
 
LÁZNĚ BOHDANEČ Ú S - I I ( Z 8 + P 8 + K 6 + K 1 2 ) ÚZEMNÍ STUDIE 
 
se nachází zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s.  
 
Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou 
dokumentací.  
 
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 
 
1. V případě požadavku na změnu trasy nebo umístění zařízení distribuční sítě elektrické 

energie bude úprava provedena před provedením stavby. Úprava bude provedena dle §47 
zák.458/2000 Sb. jako přeložka zařízení DS na základě samostatně podané žádosti. 
 

2. Připojení lokality k distribuční síti elektrické energie bude provedeno na základě 
samostatné žádosti. 

3. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp.  
v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím 
Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení  
a v tomto vyjádření. 

4. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 
souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.  
Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě 
kladného posouzení podané žádosti. 

Tomáš Kondras 

Jindřišská 2040 

530 02  Pardubice 2 
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5. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami  
a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1,  
ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

6. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.  

7. Při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem 
pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn,  
2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost 
stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického 
zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

8. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí 
při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele 
prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou 
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie 
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených 
podmínek. 

9. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení 
distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

10. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace 
viditelně označen výstražnou cedulí. 

11. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné 
úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení 
o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

13. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související 
nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám 
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací 
nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených 
míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností 
ČEZ Distribuce, a. s. 

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

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání. 
 
Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si 
právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.  
 
S pozdravem 

 
Zdeněk Jirout 
Vedoucí oddělení SEM Sítě 
ČEZ Distribuce, a. s. 
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:oo1oeost; oR KS V HK oddíl B, vloŽka gss, otČ cZ60108631

Tomáš Kondras
Jindřišská 2040
530 02 Pardubice

Lázně Bohdaneč,lokalita Z8+P8+K6+K|2, územní studie - stanovisko

PředloŽený návrh řešení využití území označeného ,,lokalita Z8+P8+K6+KÍ2 " celkové plochy 3,93 m2
navrhuje využití územi pro novou zástavbu města řadovými domy' dvojdomky a rodinnými domy s příslušnou
veřejnou infrastrukturou. Celkem je navrženo 52 parcel pro zástavbu objektů k bydlení, plocha veř.prostranství
celk.výměry 1'629m2 a obslužné komunikace.

Zásobování lokality pitnou vodou je navrŽeno novými vodovodními řady v lokalitě zaokruhovanými
na stávajícími řady v přilehlých ulicích Za Sokolovnou a Dr.Tyrše '

Koncepce odkanalizování lokality navrhuj e vybudování oddílné kanalizace'
odvádění splaškových vod novými gravitačními stokami je navrŽeno svedením na jih lokality s napojením na
stávající sběrač DN400 a dále s dopravou splašků k likvidaci na BČoV Pardubice.
Dešt'ové vody z objektů a zpevněných ploch nawženy v maximální míře k zasakování na dotčených pozemcích.
Dešťové voďy zkomunikací a jiných veřejných zpevněných ploch jsou svedeny novým systémem dešt'ové
kanalizace na jih lokality a zaústěny do vodního toku Rajská strouha.

K předloŽenému návrhu sdělujeme:
1.Stávající síť veřejné kanalizace a vodovodu v Lázních Bohdanči je ve správě VAK Pardubice.
2.Návrh řešení vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu bude v souladu s Technickými standardy VAK
(www.vakpce.cz). Při návrhu budou dodržena ochranná pásma min v rozsahu zák.274l2001 Sb, o vodovodech
akanalizacích v platném znění'
3.Trasy nových vodovodů akanalizací pro veřejnou potřebu budou umístěny do pozemků trvale nezaplocených
a přístupných pro pÍíjezd technických vozidel provozovatele.
4. Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely poŽárních zásahů
ztohoto zdrojelzeuvažovatpouze dle ustanovení $8, odst.10 zák.2]4l2001 Sb.' o vodovodech a kanalizacich
v platném znění. Hydranty a vodovod tedy nebudou označoványjako požárni.
v TZ chybně uvedeno ,,....umístění požárních hydrantů......".
5.Znových vodovodních řadů budou k jednotlivým novým parcelám zŤizovány vodovodní přípojky ukončené
při hranici pozemku vodoměrnou šachtou.
v TZ chybně uvedeno 

',revizní 
šachtou min DN400".

6.Hydrodynamický tlak ve vodovodní síti se při běžném provozu v lokalitě pohybuje na hodnotě cca 4,0 atm.
7.Nový veřejný vodovod v lokalitě nesmí být propojován s jinými zdroji vody.
8'Kanalizace v lokalitě bude navrhována a realizována jako důsledně oddílná. Do splaškové kanalizace
pro veřejnou potřebu nebudou napojovány vody zodvodnění komunikací a objektů, zatrubněné vodoteče
a drenáže a další balastní vody.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. I Zelené předměstí, T_eplého 2014, Pardubice 53002 | wwwvakpce.cz , +420 466 798 414
Bankovní spojení Čsos, a.s. 17699313/o3oo



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:ooto863t; oR KS V HK oddil B, vloŽka gsg, DlČ cz60108631

9.Novy objekt označený ,,01A* nebude napojen na kanalizační qýtlak v u.Dr.Tyrše, ale novou stokou
s napojením na novou stoku u objektu označeného ,r02R".
L0. Navržená stoka u objektů označených ,,10A _ l2A'onebude zaústěna do stávající stoky v u|.Za
Sokolovnou, ale bude napojena na novou stoku u objektu označeného ,r25R".
lI.Z nových stok splaškovó kanalizacc budou k jednotlivým novým parcelám zÍizovány kanalizační přípojky
ukončené při hranici pozemku domovní rcvizní šachtičkou min DN400 .

12. ÚS musí byt zpracována v souladu s příslušnými souvisejícími předpisy tak, aby mohla být jako závazný
dokument vloŽena do územně plánovací dokumentace města Lá.zně Bohdaneč.
13.Následný stupeň PD bude před dokončením odsouhlasen VAK.

Po zapracování uvedených připomínek můŽeme pokládat ÚS 
'a 

odsouhlasenou.

S pozdravem

Ing

voDov()DY
PAR

OR KS

Pavel J

a.s.
Í'ARDUBlcE

:rt r)tČ c7fi)ltxt('ll
lxklíl Íl, vkl}ka 999

3l

Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. I Zelené předměsti, feplého 2014, Pardubica 53002 | www.vakpce.e' , +42a 466798 414
Bankovní spojení ČsoB, a.s. 17699313/0300



formulář EVIS verze r1

Číslo protokolu: 4000238954

Číslo stavby: 8800104958

Datum: 19.07.2021

 
 
 

Věc: 

Protokol o zajištění kapacity č. 4000238954

Název stavby:

ROZ STL, Lázně Bohdaneč, p.č. 829/1, STL plynovod + 52 PP 

 

 

IČ/Datum narození:  

Investor

Tomáš Kondras

Jindřišská 2040

53002 Pardubice - Zelené Předměstí

Územní identifikace stavby

Obec: Lázně Bohdaneč

Katastrální území: Lázně Bohdaneč

Dotčené pozemky - p.č.: 829/1

Datum výstavby

Předpokládaný termín realizace PZ nebo samostatně budované plynovodní přípojky: 2026



formulář EVIS verze r1

Stanovisko provozovatele distribuční soustavy

Společnost GasNet, s.r.o., (dále jen „PDS") je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „DS") a nebude investorem níže 
uvedeného plynárenského zařízení (dále jen „PZ"). PDS upozorňuje stavebníka/žadatele, že PZ může být provozováno pouze na 
základě licence na distribuci plynu, udělené podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů, provozování samostatné 
plynovodní přípojky musí být zajištěno tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.  
  
V případě budování samostatné plynovodní přípojky pro více odběrných míst  předloží stavebník/žadatel projektovou dokumentaci 
připojení pro příslušné veřejnoprávní řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, k vydání stanoviska PDS na příslušné pracoviště GasNet Služby, s.r.o., regionální operativní správu sítí (viz 
Kontaktní systém: „Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení“). Podmínkou její akceptace je zpracování autorizovaným 
projektantem dle zákona č. 360/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.   
  
Způsob zajištění provozování musí stavebník/žadatel prokázat nejpozději před připojením PZ k DS. Podmínkou zajištění distribuce je 
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi stavebníkem/žadatelem a PDS. 
   
Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách PDS  - Připojení více odběrných míst (http://www.gasnet.cz/cs/rozsireni-ds-
o-vice-odbernych- mist/). 
  
PDS potvrzuje kapacitní možnost připojení objektu do výše garantovaného příkonu.

Garantovaný příkon:

Celkový disponibilní příkon za kategorie DOM, MO, SO, VO [m3/hod]: 29,98

Místo připojení

Místem připojení k DS je:

STL

plynovod DN/dn 50 (PE)

ID 1040172

  viz přiložená situace*

* Konkrétní místo napojení bude upřesněno v PD.

Uvažovaná výstavba 

Pro připojení objektu k DS je potřebné vybudovat následující PZ:

Typ PZ Tlakový stupeň Materiál / výkon   
[m³/hod]

Dimenze Délka [m] Počet přípojek/Kusy*

Přípojka STL 32 52
Plynovod STL 63 535,00
* V případě jiného typu PZ, např. regulační stanice, odorizační stanice atd. 
* Konkrétní rozsah bude upřesněn v PD

Platnost a vydání protokolu o zajištění kapacity
Protokol o zajištění kapacity (dále jen „Protokol") je platný do uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nebo Smlouvy o podmínkách provozu propojených plynárenských soustav (dále 
jen „Smlouva"), nebo připojením PZ k DS, případně v případě změny údajů do vydání nového Protokolu, nejdéle však do  31.12.2023. 
Nebude-li v uvedené lhůtě uzavřena Smlouva nebo PZ připojeno k DS ve smyslu vyhlášky 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě, zaniká závazek PDS stavebníkovi/žadateli rezervovat distribuční kapacitu podle tohoto Protokolu. Bude-li záměr 
stavebníka/žadatele na připojení k DS trvat i po uplynutí uvedené lhůty, musí požádat o vydání nového Protokolu. Požadavek na 
změnu jakéhokoliv z údajů, uvedených v tomto Protokolu, je nutné řešit žádostí o vydání nového Protokolu. Protokol vystavuje 
společnost GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 279 35 311.
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Specifické podmínky

Neuvedeno

V případě další korespondence nebo jednání v této věci (změna stavby) uvádějte číslo Protokolu, uvedené 
v záhlaví tohoto dopisu. 
  
Kontaktní systém je dostupný na internetových stránkách PDS (http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), případně je možno se 
obrátit na zákaznickou linku GasNet: 555 90 10 10. 
  
PDS je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, 
přehledu práv a povinností PDS a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce PDS 
(www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju).  Za subjekt údajů je považován Žadatel, který je fyzická osoba nebo 
OSVČ.

Zpracoval

Jméno, příjmení: Petra Tichánková

Pracovní pozice: Technik připoj.a rozv. PZ-Čechy východ1

Pracoviště: Odd. připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 1

Společnost: GasNet Služby, s.r.o.

Telefon: +420 555 901756

E-mail: PETRA.TICHANKOVA@GASNET.CZ

Použité pojmy a zkratky

PDS     Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která provozuje distribuční soustavu a          
            je držitelem licence na distribuci plynu 
DS       Distribuční soustava – vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů,   
            plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických         
            objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti      
            výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi a na          
            kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu 
PZ        Plynárenské zařízení – plynovody, plynovodní přípojky a technologické objekty s nimi související 
PD       Projektová dokumentace 
Plynovodní přípojka    plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním          
                                        uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka
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Michaela Dejdarová

Od: Sarka.Cidlinska@synthesia.cz
Odesláno: 20. prosince 2013 11:22
Komu: dejdarova@a23architekti.cz
Předmět: Vyjádření k existenci sítí

Dobrý den, 
 
dne 18.12.2013 jsme od Vás obdrželi dopis k vyjádření existenci sítí. 
V lokalitě ZD Živanice Synthesia nevlastní žádné nemovitosti a ani žádné sítě. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Šárka Cidlinská 
vedoucí odboru prodej SemtinZone 
 
Synthesia, a. s. 
Pardubice 
Semtín103 
530 02 
sarka.cidlinska@synthesia.cz 
tel: 466824108 mobil: 724 401 200 



 



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o 
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 655603/21 Číslo žádosti: 0121 136 356 („Žádost”)

Název akce („Stavba“) US II - Lázně Bohdaneč

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Územně plánovací informace

Žadatel Tomáš Kondras

Stavebník

Zájmové území

Okres Pardubice

Tomáš Kondras

Obec Lázně Bohdaneč

Kat. území / č. parcely Lázně Bohdaneč

Platnost Vyjádření 11. 5. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.; 

(II) 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; 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063



Číslo jednací: 655603/21 Číslo žádosti: 0121 136 356

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 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 11. 5. 2021.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Číslo jednací: 655603/21 Číslo žádosti: 0121 136 356

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 
(dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem 
definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK  mají přednost 
ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny 
velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK 
a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v účinném znění;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, 
Adam Beníšek, tel.: 775 108 566, e-mail: adam.benisek@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků 
a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném 
znění;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní 
předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné 
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo 
licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve 
vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; 
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno 
Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s 
Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření; 
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu;
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
vydané společností CETIN dne 11. 5. 2021 pod č.j 655603/21;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v 
Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje 
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy 
účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů, v účinném znění;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o 
vydání Vyjádření. 

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) 
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v 
Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní 
přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO 
ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně 
prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna 
Příslušnými požadavky.

(ii) 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.

(iii) 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.

(iv) 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.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé 
poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po 
zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému 
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) 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.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 

(i) 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. 

(ii) 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. 

(iii) 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.  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.
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(iv) 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. 

(v) 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. 

(vi) 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. 

(vii) 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. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(i) 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. 

(ii) 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. 

(iii) 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. 

(iv) 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. 

(v) 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. 

(vi) 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. 

(vii) 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. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským 
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním 
zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s 
konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a 
VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na 
adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem 
převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve 
Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není 
oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN. 

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo 
jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK 
je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou 
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí 
osoby.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vytyčení SEK
V př ípadě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obracejte na společnosti uvedené 
níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462400 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ:                25740253                                                         DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ:                72885777                                                         DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ:                25772104                                                         DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r .o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01  Velké  Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:                63492164                                                         DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r .o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ:                49814419                                                         DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r .o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ:                64793150                                                         DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r .o

se sídlem: U Větrolamu 5   568 02 Svitavy

IČ:                620 65 530                                                         DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
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EUROSPOJ , v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ:                47473991                                                         DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany

IČ:                01735977                                                         DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail:fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ:                01222163                                                         DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ:                01377841                                                         DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r .o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:                25277308                                                         DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor  Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ:                40156770                                                         DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r .o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ:                27714080                                                         DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Kadlec, mobil: 739 489991, e-mail: kadlec@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim

IČ:                88375072                                                         DIČ:

kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ:                73655678                                                         DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz
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SECURITY PARTNER, s.r .o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ:                48152871                                                         DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r .o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ:                49285751                                                         DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ:                25229397                                                         DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r .o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ:                62025384                                                         DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz
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T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Vyřizuje: Dundáček Petr 
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: E38614/21

V Praze dne: 29.7.2021

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o
elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: ÚS-II- Lázně Bohdaneč
Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu
/ rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech 
Republic  a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

…………………………………..

Ochrana sítí
Technologický úsek 

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů,  uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Tomáš Kondras
Jindřišská 2040

53002 Pardubice

https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/


T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací
Číslo žádosti: E38614/21
Název  stav by  /akce: ÚS-II- Lázně Bohdaneč
Datum podání žádosti: 29.7.2021
Dův od žádosti: Prověření existence sítě
Popis jiného dův odu žádosti: zm ěna územ ní studie

Poznámka: Vyjádření bude sloužit jako příloha k nové územ ní studii řešené lokality, kdy je zadavatelem
požadováno projednání zám ěru s vlastníky sítí.

Žadatel
Firma / organizace:

IČ

DIČ

Kontaktní osoba: Tom áš Kondras
Adresa: Jindřišská 2040
Město / obec: Pardubice
PSČ: 53002
Stát:

E-mail: tom as.kondras@ther.cz
Telef onní číslo: 725081731

Stavebník
Firma / organizace: B O N Z O s.r.o.
Kontaktní osoba: Tom áš Kondras
Adresa: Masarykovo nám ěstí č.p.55
Město / obec: Chrudim
PSČ: 53701
Stát:

E-mail: tom as.kondras@ther.cz
Telef onní číslo: 725081731

Stavba
Výška nad terénem (metry ): 8 m
Projektant: AA THER
Druh stav by : Rodinné dom y
Hodnota projektu: 330 m il. Kč
Měsíc zahájení stav by : 01/2023
Měsíc ukončení stav by : 01/2030

Odeslání stanoviska
E-mail: tom as.kondras@ther.cz



T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 2

Situační plánek
Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda: 

Optické trasy  TMCZ 1 Optické trasy  TMCZ 2 
a sítě PASNET

Elektro trasy  NN Základnov é stanice

Optická technologie TMCZ 1 Optická technologie TMCZ 2 
a sítě PASNET

Elektro technologie NN Základnov é stanice
s elektropřípojkou

Mikrov lnné (MW) spoje Body  sítě

Druhy  sítí:

Geodeticky  zaměřené Přibližný průběh Plánov aný průběh Nadzemní v edení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-654322.293109946 -1056109.72103384,-654095.509468261 -1055961.199748,-653966.11295775
-1056337.83979936,-654042.648531625 -1056472.10199431,-654123.132419397 -1056536.45624513,-654364.581489584
-1056152.44702718,-654322.293109946 -1056109.72103384))
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Vodafone Czech Republic a.s.

Náměstí Junkových 2

155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77

IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001

vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

 

Tomáš Kondras
Jindřišská 2040
530 02 Pardubice

V Praze, 29.7.2021

Naše zn.: 210729-1550320107
 

Věc: vyjádření k žádosti k akci "ÚS-II-Lázně Bohdaneč"
 

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2,

IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou

značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009,

DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne 

29.7.2021, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 8 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné

podzemní ani nadzemní vedení.

 

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod

vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

 

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu

vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí

platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese 

https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

 

S pozdravem

 

v.z. Nora Hlásenská

Vodafone Czech Republic a. s.

náměstí Junkových 2808/2

150 00 Praha 5

Tel.: 775012847

E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

 

 

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_210729-1550320107.pdf

https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/


Váš dopis ze dne
Naše značka :
Vyřizuje :

Datum:

Jol2O2llÚS - 1522
Ing.Josisová
23.8.2021

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:oo1oeost; oR KS V HK oddíl B, vloŽka gss, otČ cZ60108631

Tomáš Kondras
Jindřišská 2040
530 02 Pardubice

Lázně Bohdaneč,lokalita Z8+P8+K6+K|2, územní studie - stanovisko

PředloŽený návrh řešení využití území označeného ,,lokalita Z8+P8+K6+KÍ2 " celkové plochy 3,93 m2
navrhuje využití územi pro novou zástavbu města řadovými domy' dvojdomky a rodinnými domy s příslušnou
veřejnou infrastrukturou. Celkem je navrženo 52 parcel pro zástavbu objektů k bydlení, plocha veř.prostranství
celk.výměry 1'629m2 a obslužné komunikace.

Zásobování lokality pitnou vodou je navrŽeno novými vodovodními řady v lokalitě zaokruhovanými
na stávajícími řady v přilehlých ulicích Za Sokolovnou a Dr.Tyrše '

Koncepce odkanalizování lokality navrhuj e vybudování oddílné kanalizace'
odvádění splaškových vod novými gravitačními stokami je navrŽeno svedením na jih lokality s napojením na
stávající sběrač DN400 a dále s dopravou splašků k likvidaci na BČoV Pardubice.
Dešt'ové vody z objektů a zpevněných ploch nawženy v maximální míře k zasakování na dotčených pozemcích.
Dešťové voďy zkomunikací a jiných veřejných zpevněných ploch jsou svedeny novým systémem dešt'ové
kanalizace na jih lokality a zaústěny do vodního toku Rajská strouha.

K předloŽenému návrhu sdělujeme:
1.Stávající síť veřejné kanalizace a vodovodu v Lázních Bohdanči je ve správě VAK Pardubice.
2.Návrh řešení vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu bude v souladu s Technickými standardy VAK
(www.vakpce.cz). Při návrhu budou dodržena ochranná pásma min v rozsahu zák.274l2001 Sb, o vodovodech
akanalizacích v platném znění'
3.Trasy nových vodovodů akanalizací pro veřejnou potřebu budou umístěny do pozemků trvale nezaplocených
a přístupných pro pÍíjezd technických vozidel provozovatele.
4. Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely poŽárních zásahů
ztohoto zdrojelzeuvažovatpouze dle ustanovení $8, odst.10 zák.2]4l2001 Sb.' o vodovodech a kanalizacich
v platném znění. Hydranty a vodovod tedy nebudou označoványjako požárni.
v TZ chybně uvedeno ,,....umístění požárních hydrantů......".
5.Znových vodovodních řadů budou k jednotlivým novým parcelám zŤizovány vodovodní přípojky ukončené
při hranici pozemku vodoměrnou šachtou.
v TZ chybně uvedeno 

',revizní 
šachtou min DN400".

6.Hydrodynamický tlak ve vodovodní síti se při běžném provozu v lokalitě pohybuje na hodnotě cca 4,0 atm.
7.Nový veřejný vodovod v lokalitě nesmí být propojován s jinými zdroji vody.
8'Kanalizace v lokalitě bude navrhována a realizována jako důsledně oddílná. Do splaškové kanalizace
pro veřejnou potřebu nebudou napojovány vody zodvodnění komunikací a objektů, zatrubněné vodoteče
a drenáže a další balastní vody.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. I Zelené předměstí, T_eplého 2014, Pardubice 53002 | wwwvakpce.cz , +420 466 798 414
Bankovní spojení Čsos, a.s. 17699313/o3oo



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:ooto863t; oR KS V HK oddil B, vloŽka gsg, DlČ cz60108631

9.Novy objekt označený ,,01A* nebude napojen na kanalizační qýtlak v u.Dr.Tyrše, ale novou stokou
s napojením na novou stoku u objektu označeného ,r02R".
L0. Navržená stoka u objektů označených ,,10A _ l2A'onebude zaústěna do stávající stoky v u|.Za
Sokolovnou, ale bude napojena na novou stoku u objektu označeného ,r25R".
lI.Z nových stok splaškovó kanalizacc budou k jednotlivým novým parcelám zÍizovány kanalizační přípojky
ukončené při hranici pozemku domovní rcvizní šachtičkou min DN400 .

12. ÚS musí byt zpracována v souladu s příslušnými souvisejícími předpisy tak, aby mohla být jako závazný
dokument vloŽena do územně plánovací dokumentace města Lá.zně Bohdaneč.
13.Následný stupeň PD bude před dokončením odsouhlasen VAK.

Po zapracování uvedených připomínek můŽeme pokládat ÚS 
'a 

odsouhlasenou.

S pozdravem

Ing

voDov()DY
PAR

OR KS

Pavel J

a.s.
Í'ARDUBlcE

:rt r)tČ c7fi)ltxt('ll
lxklíl Íl, vkl}ka 999

3l

Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. I Zelené předměsti, feplého 2014, Pardubica 53002 | www.vakpce.e' , +42a 466798 414
Bankovní spojení ČsoB, a.s. 17699313/0300



Tomáš Kondras

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNE
0101523972 11.05.2021

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury  v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
US II-Lazne Bohdanec

Vážený zákazníku,
Na základě Vaší žádosti 0101523972 ze dne 11.05.2021 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy 
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické 
energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností 
v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 11.11.2021 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud 
je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

střet
síť VN

 Podzemní síť
síť NN síť VVN

 Nadzemní síť střet

střet Stanice

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

síť pro elektronickou komunikaci
 Podzemní síť
 Nadzemní síť

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty 
ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. 
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem 
zasahuje zařízení technické infrastruktury:

zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo
podzemní

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

ČEZ Distribuce, a. s.



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení
technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a
tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení 
technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat 
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat 
pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci 
nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické
infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo 
sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 
podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší 
žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění 
některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, 
je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být
předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez
předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro
účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s. Přílohy
Děčín, Děčín IV-Podmokly 1. Situační výkres zájmového územíTeplická 874/8 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných

pásmech energetických zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci a zařízení technické
infrastruktury

PSČ 405 02
IČ: 24729035

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
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Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
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Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
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Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
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Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
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Platí pouze se sdělením číslo 0101523972.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po
obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3
metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví 

či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále
dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit 
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s 
platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, 
ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní 
dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po 
dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro 
elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti 
poškození nepovolanou osobou.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. 
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo 
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému 
poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod 
podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. 
Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas 
vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.

10.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11.Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ 

Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
12.Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13.Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových 

rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele 
distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční 
soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

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

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde 
rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů), 

- pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů; 

c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení. 

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v
jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví 

či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat  o písemný
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále
dodržovat následující podmínky:

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

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu 
jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 
metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné 
pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo 

stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční 

soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 
50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí 
jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce 
před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy 
nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.

10.Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy 
ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit 
provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický  zákon), a je vymezeno svislými
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení 
nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 

uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví 

či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat  o písemný
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek
ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a
údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební 

části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého 

napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

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

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.
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