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ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle 

§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.7.2020 podalo Město 

Sezimovo Ústí, IČO 00252859, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 (dále jen "žadatel") jako 

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona 

S P O L E Č N É   P O V O L E N Í 

na stavbu: Rekonstrukce komunikace parkovacích ploch a chodníků ulice Šafaříkova v Sezimově 

Ústí (dále jen "stavba"), na pozemcích p. č. 125/1, 127/1, 127/2, 127/4, 815, 819/1 v katastrálním území 

Sezimovo Ústí. 

 

Popis stavby: 

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace v Šafaříkově ulici, v Sezimově Ústí, v délce 

423,34 m, včetně úpravy parkovací plochy. Stavba sestává z následujících stavebních objektů: SO 101 

Pozemní komunikace, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Přípojky dešťové kanalizace, SO 401 Veřejné 

osvětlení. 

SO 101 Pozemní komunikace: začátek úpravy (km 0,003 02) začíná na okraji silnice III/00349. Od km 

0,044 95 je ulice Šafaříkova navržena jako obousměrná jednopruhová komunikace (šířka 4,5 m). Od km 

0,044 95 do km 0,409 27 je ulice Šafaříkova navržena jako obytná zóna, obousměrná jednopruhová 

komunikace, šířky 3,5 m, každých cca 50 m je vozovka rozšířena na 5,5 m. Podél vozovky jsou, střídavě 

po levé nebo pravé straně, navrženy parkovací zálivy pro podélná parkovací stání šířky 2,0 m a délky 

5,25 m, resp. 5,75m. na začátku a konci obytné zóny bude umístěna rampa délky 1,00 m (sklon 1: 10). Od 

km 0,409 27 je navržena obousměrná dvoupruhová místní komunikace s šířkou vozovky 5,5 m. Konec 

úpravy bude v km 0,426 36 (okraj silnice III/00349). 

Před restaurací U Vily je navržena úprava stávající parkovací plochy s 12 ti kolmými parkovacími stáními 

- 2,5 x 4,5 m, krajní stání 2,75 x 4,50 (jedno stání pro zdravotně postižené - 3,5 x 4,5 m). Parkovací 

plocha bude disponovat vozovkou šířky 6,00 m. Parkovací pás bude ohraničen silničním obrubníkem s 

převýšením + 80 mm. Zbylý prostor mezi silničním obrubníkem a zdí restaurace bude upraven vrstvou 

kačírku. Chodník podél parkovací plochy, mezi stávající lávkou a novým místem pro přecházení, bude, 

směrem k vozovce ohraničen parkovými obrubníky, s převýšením + 60 mm. Zbylá plocha mezi 

chodníkem a vozovkou silnice III/00349 bude zatravněna. Vozovka silnice III/00349 bude ohraničena 

silničním obrubníkem s převýšením + 120 mm nad povrch vozovky. Příjezd na parkovací plochu z 
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III/00349 bude disponovat šířkou 4,00 m a bude ohraničen silničním obrubníkem s převýšením + 120 

mm. Všechny obrubníky budou sazeny do betonového lože - beton C20/25, XF3. Zakřivení do poloměru 

2 m bude vytvořeno obloukovými dílci. 

Navržená konstrukce vozovky místní komunikace: hutněná zemní pláň (hutnění 30 MPa), štěrkodrť 0/32 

- 150 mm, štěrkodrť 0/32 - 150 mm, asfaltový beton ACP 16+ - 50 mm, spojovací postřik, asfaltový 

beton ACO 11 - 40 mm. Pláň komunikace bude odvodněna podélnou drenáží z trub HD PE 100, 

obsypané kamenivem 4/16 (sklon pláně bude činit 3,0%). Drenáž bude zaústěna, do těles uličních vpustí 

nad stálou hladinou vody. 

Navržená konstrukce parkovacích stání a rampy: hutněná zemní pláň (hutněná 30 MPa), štěrkodrť 0/32 - 

150 mm, mezerovitý beton MCB - 120 mm, drcené kamenivo 4/8 - 40 mm, betonová dlažba DL I - 80 

mm. 

V rámci rekonstrukce bude umístěna nová konstrukce chodníků: hutněná zemní pláň (hutněná 30 MPa), 

štěrkodrť 0/32 - 200 mm, lože z kameniva 4/8 - 30 mm, betonová dlažba DL I - 60 mm. 

V obytné zóně bude provedena nová úprava zpevněných ploch: hutněná zemní pláň (hutněná 30 MPa), 

štěrkodrť 0/32 - 200 mm, lože z kameniva 4/8 - 40 mm, betonová dlažba DL I - 80 mm. 

Při rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch bude provedena výšková úprava obrubníků. 

Ve vozovce budou umístěny nové uliční vpusti (mříže uličních vpustí, budou osazeny kolmo na směr 

jízdy). Uliční vpust v km 0,191 50 vlevo bude umístěna do zpevněné plochy podél oplocení z důvodu 

kolize se stávající polohou kanalizace. 

SO 301 Dešťová kanalizace: rekonstrukce komunikace bude doplněna novostavbou sběračů dešťové 

kanalizace - sběrač A o celkové délce 336m a sběrač A1 o délce 50 m. Sběrače jsou z PP trub, DN 250 a 

DN 300. Sběrače budou umístěny převážně v konstrukci vozovky. Sběrač A bude odvádět vody ze 

zpevněných ploch a částečně z přilehlých soukromých nemovitostí a bude zaústěn do stávající 

odlehčovací stoky vedoucí z odlehčovací komory do Kozského potoka. Sběrač A bude připojen pomocí 

nové spadištní šachty SP 1; na sběrači bude umístěno 10 nových revizních šachet. Všechny šachty budou 

provedeny z betonových prefa dílců o vnitřním průměru 1,0 m. Šachta SŠ2 bude spojná - v ní se bude 

propojovat sběrač A, šachta SP bude spadištní s odtokem a šachta SP 4 bude spadištní bez odtoku. Obě 

spadištní šachty budou provedeny s monolitickým dnem. Sběrač A1 bude odvádět vody ze zpevněných 

ploch a částečně z přilehlých soukromých nemovitostí a bude zaústěn do sběrače A v místě spojné šachty 

SŠ2. Na sběrači A1 jsou navrženy 2 nové revizní šachty, které budou provedeny z betonových prefa dílců 

o vnitřním průměru 1,0 m. 

SO 302 Přípojky dešťové kanalizace: budou provedeny 4 domovní přípojky od objektů přiléhajících k 

chodníku. Přípojky budou provedeny kolmo na sběrač a budou ukončeny v místech střešních svodů. 

Přípojky budou provedeny z PVC DN 150, spád bude činit 2,0%. Zásypy dešťové kanalizace i přípojek 

budou hutněny po vrstvách 0,2 m. 

SO 401 Veřejné osvětlení: bude umístěno nové osvětlení S1 až S13, s LED svítidly (600mA, 31W, optika 

5247 - 2700K. Svítidla budou osazena na třístupňové ocelové stožáry s ochrannou manžetou, bet 

vyložení. Pouze S 13 bude umístěno na výložníku (dvouramenný, lomený 500 mm, 12 stupňů. Stožáry 

budou místěny budou umístěny co nejblíže zástavbě nebo oplocení, v travnatých plochách, minimálně 0,5 

m od obrubníků, v chodníku min. 0,5 m od hrany komunikace. Všechny svítidla budou opatřena regulací. 

Stožáry budou napájeny kabelem CYKY J 4x10 mm
2
, který bude smyčkově napojen do stávajícího 

rozvaděče SUZM05. Ocelové stožáry budou uzemněny vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy. 

 

II. Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení 

vyhotovenou Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, Ing. Michal Šedivý, IČO 

63906601, z 12/2019 – autorizace Ing. Michal Šedivý, ČKAIT 0102299. Případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních sítí 

v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabraňující jejich poškození. 

O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

3. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby. 

4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
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5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 

způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury pro provádění 

stavby:  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 14.5.2020, č.j. 627402/20: v zájmovém 

území výše uvedené stavby se nachází sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 

zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení 

vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a 

nevhodného nářadí. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit 

zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě (POS). Před 

započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK 

prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila 

nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná 

odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 

PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení 

nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v 

projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat 

teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. V místech, kde PVSEK 

vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (NVSEK) je povinen provádět v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 

technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při 

provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy 

prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK 

mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí 

proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 

způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou 

NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch 
(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, 
přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Křížení a souběh se SEK: 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu 
od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální 
vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy 
PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a 
souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: neumisťovat nad trasou 
kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury; nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani 
dočasně; projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly 
být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie 
podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 

- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 27.5.2020, č.j. L12398 – 27013605: stavební činnost bude 

prováděna v ochranném pásmu podzemního vedení NN, VN a distribuční trafostanice VN/NN. Nové 

lampy veřejného osvětlení budou umístěné minimálně 1 m od kabelů nízkého napětí. Vyřešení způsobu 
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provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 

V ochranném pásmu vedení budou dodrženy podmínky dle §46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném 

znění. V ochranných pásmech rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 

spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob a provádět 

činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k rozvodným zařízením. Je nutno objednat 

vytýčení distribuční sítě 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 provést, v nezbytném rozsahu, ruční odkrytí kabelu na 

určených místech, podle pokynů zaměstnanců ECZR, pro jednoznačné stanovení jeho polohy (vytýčení 

zajistí L. Heršálek, tel.: 38178-4851, 38178-4852). Při provádění zemních prací nesmí dojít k poškození 

elektrického zařízení. V důsledku zemních prací nesmí dojít k znepřístupnění elektrického zařízení. 

Jakékoliv poškození distribuční sítě je nutno ohlásit na tel. čísle 800 225 577. Při provádění zemních 

prací v ochranném pásmu kabelu je nutno používat výhradně klasické ruční nářadí. Obnažený kabel je 

nutno vhodně zabezpečit (podložení, vyvěšení …), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo 

nepovolanou osobou; kabel je nutno označit výstražnými tabulkami, dle pokynů pracovníka ECZR. Je 

nutno vhodně vyřešit způsob provedení souběhů a křížení stavby s rozvodnými zařízeními, a to dle 

příslušných ČSN. Ke kontrole křižovatek a souběhů je nutno přizvat zástupce ECZR a to před záhozem 

výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 

poruchy vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení, musí stavba 

z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy, odpovídat příslušným 

normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341 – 1, PNE 33 0000 – 1, 

ČSN EN 50 522, ČSN EN 61936 – 1, ČSN EN 61 936 - 1. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu 

podzemního vedení VN a NN bude, před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, 

který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení, dle platné ČSN EN 

50 110 – 1. Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 

nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení 22kV, je nutno 

provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů 

předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a 

vypnutí je nutno objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Kontakty správců zařízení VN + 

NN: Regionální správa, L. Musel, tel.: 38178 – 4842, email: lukas.musel@eon.cz .  

- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 25.5.2020, č.j. P9989 - 27013606: v zájmovém území stavby 

se nachází plynovod STL. V ochranném pásmu je nutno dodržet podmínky dle § 68 odst. 3 zákona č. 

458/2000 Sb., v platném znění. Přesné vytýčení trasy je nutno objednat nejméně 14 dnů před zahájením 

prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. Pokud nebude možno trasu plynovodu bezpečně 

určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemním prací povinen provést, v nezbytném rozsahu, 

ruční odkrytí plynovodu na určených místech, dle pokynů zaměstnanců ECD (vytýčení plynovodu a 

katodové ochrany zajistí J. Klobása, tel.: 381200712). Dále je nutno prokazatelně seznámit pracovníky 

konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení.  Při práci v ochranném pásmu je nutno dbát 

maximální opatrnosti , nepoužívat mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, 

sbíječky..) Výkopové práce a zásypy je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133. 

Odkrytý plynovod je nutno vhodně zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození. Je nutno zajistit vyřešení 

způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením a to dle 

ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 01 

ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejícími předpisy pro umisťování objektů a provádění zemních prací. 

Ke kontrole křižovatek a souběhů, před záhozem, je nutno přizvat zástupce ECD; o kontrole bude 

proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na 

náklady investora stavby. Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových 

konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci ECD, ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude 

proveden zápis. Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety 

terénu. Případné přeložky plynárenského zařízení, dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, je 

nutno řešit pom předchozí dohodě s  ECD. Veškeré náklady vyvolané stavbou uhradí investor, pokud 

není písemnou dohodou stanoveno jinak. Jakékoliv poškození plynárenského zařízení je nutno hlásit na 

tel.: číslo 1239. Při odtěžování jednotlivých vrstev komunikace na základní pláň, nesmí dojít ke skrytí do 

0,6 m od horní hrany potrubí. Přes takto odtěžený plynovod nesmí přejíždět těžká technika a veškeré 

zemní práce musí být prováděny ručně min. 1,0 m od potrubí. Při výstavbě budou respektovány 

podmínky uvedené ve vyjádření č. 256013670 s platností do 5.5.2022 o existenci zařízení distribuční 

soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jejich blízkosti. Kontakt na správce 

zařízení: P. Fiala, tel.: 381200713, pavel.fiala@eon.cz . Při provádění zemních prací je nutno učinit 

mailto:lukas.musel@eon.cz
mailto:pavel.fiala@eon.cz
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veškerá opatření dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ochrana zařízení, majetku a 

zdraví osob). 

- ČEVAK a.s., vyjádření ze dne 22.5.2020, č.j. O20030005609: při výstavbě nových zpevněných ploch 

budou povrchové prvky VH sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Stavbu je nutno koordinovat 

s rekonstrukcí vodovodu a opravami vodovodních a kanalizačních přípojek. Před zahájením zemních 

prací bude na místě provedeno vytyčení sítí (Bořivoj Jelínek, tel.: 724 052 666). Před zahájením prací 

bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu 

písemně sdělen termín zahájení stavby. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště, 

v průběhu realizace. Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy je nutno používat dešťové vpusti 

výhradně s horním sifonovým přepadem. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů 

v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků 

vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou 

přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednávce pracovník ČEVAK a.s (p. 

M. Miňha 734642377), což bude písemně potvrzeno a doloženo ke kolaudaci. Záruční doba u zařízení 

vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí společnosti 

ČEVAK a.s. V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření 

skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků. Předávaná dokumentace bude 

obsahovat: technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kótováním, popisem bodů, situaci se zákresem 

sítí v papírově i digitální podobě. V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky 

odevzdány provozovateli VH sítí. Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 

m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, je nutno dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce 

potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení, uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby 

dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba, před uložením plánovaných sítí, předložit podrobné 

řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníku ČEVAK a.s. (Ladislav Buriánek). Součástí řešení bude 

okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí. V prostoru ochranného pásma vodovodu a kanalizace 

do průměru 500 mm včetně, šíři 1,5 m a nad průměr 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě 

strany (je –li u průměru většího než DN 200včetně dno uloženo v hloubce věší než 2,5 m pod upraveným 

povrchem, vzdálenost od vnějšího líce se zvyšuje o 1,0 m)lze veškeré činnosti provádět pouze 

s písemným souhlasem provozovatele. Těmito činnostmi se dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném 

znění především rozumí: provádění zemních prací, staveb, umisťování konstrukcí, vysazování porostů, 

provádění skládek a terénních úprav. Obecně se jedná o činnosti, které omezují přístup km vodovodnímu 

řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit technický stav nebo plynulé provozování. Pro 

prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutno respektovat normu ČSN 73 6005. V případě 

umístění sloupů či pilířů do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení 

předložit k odsouhlasení. V místě křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek 

je nutno opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek. Pokud dojde 

k zásahu do ochranných pásem, je nutno, před dokončením akce zajistit písemný souhlas se záhozem. 

Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. 

Pokud dojde, při realizaci, k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava 

provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s. Dešťové vpusti budou osazeny 

tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. Povrchové krytí vodovodního 

řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutno toto 

předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.  

- Nej.cz , ze dne 26.6.2020, č.j. 915/20 – K/Z – S- ŠE: v ulici Šafaříkova je uložena metalická koaxiální 

síť vlastníka SEK, po obou stranách ulice. Požadujeme být informováni o započetí stavby v časovém 

předstihu a pozváni na předání stavby a souvisejících kontrolních dní. Před zahájením stavebních prací 

bude trasa vedení, na základě objednávky, vytýčena technikem společnosti NEJ CZ s.r.o. V rámci 

koordinace s rekonstruovanými ulicemi v  Sezimově Ústí bude provedeno uložení optického vedení – 

žádáme o koordinaci s nosnou akcí. Ochranné pásmo komunikačního vedení je, dle zákona o 

elektronických komunikacích č. 127/2005 S., § 102 odst. 2 – 1 m po krajních stranách vedení. 

V ochranném pásmu je nutné provádět práce bez mechanizačních prostředků a za zvýšené pozornosti. 

V žádném případě nesmí být SEK uložena v prostoru betonového základu obrubníku nebo v komunikaci 

pro motorová vozidla. Přeložení je limitováno rozsahem kabelových rezerv, způsobených rezervou 

v rozvaděči, popř. zvlněním při původní pokládce. V případě nedostatečné délky vedení bude toto 

přeloženo, resp. vyměněno v nejkratším možném úseku tak, aby byly splněny prostorové normy. Vedení 

musí být přeloženo bez dodatečné montáže spojek na metalických kabelech. Bude – li náročnost přeložení 

vyžadovat samostatnou PD, bude nutné zpracování PD od odborného projektanta. Náklady na zpracování 

této PD budou přičteny k celkovým nákladům na přeložení sítě společnosti Nej CZ s.r.o. Stavebník, který 
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vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických 

komunikací nese, na základě §104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Při 

zásahu do SEK je nutno respektovat zákony č. 127/2005 Sb., č. 183/2006 Sb., v platném znění, ČSN 33 

4050, ČSN 73 6005, ČSN EN 60 728 – 3. Při narušení sítí SEK nebo jiného zásahu požadujeme být 

neprodleně informováni. V žádném případě nesmí být s vedením manipulováno, bez vědomí vlastníka 

SEK. 

- Nej.cz s.r.o., vyjádření ze dne 29.10.2019, č.j. VYJNEJ – 2019 – 04109 – 01: zajistit zanesení 

informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě 

dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení 

případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření. Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy 

a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, aby nedošlo 

ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob. Naše SEK spolu s pomocnými 

zařízeními (např „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, 

napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani 

dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či 

jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby 

obnoveno. •    V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK 

vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a 

bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod 

domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší 

SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či 

jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě 

(déle jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. 

vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, 

demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně 

bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod. •    V 

případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít 

nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené 

s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 

odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy 

dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK 

jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření 

optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k 

přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku 

naší sítě v elektronické podobě (ideálně v dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. 

V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, 

stavební povolení atp.). V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin 

či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození 

našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových 

systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich 

kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové 

chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li 

použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je 

výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby 

servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně 

umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li 

v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem 

na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy 

potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem. Při případném odstraňování či 

demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti 

odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, 

zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení. Pokud by jakákoliv nově budovaná 

stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu 

navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez 

jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.). Nachází-li se 

v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započetím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení 

vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvte na 
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podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní 

před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na 

osobu, která toto vyjádření vydala. Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvižných zařízení, jako jsou například jeřáby, 

žebříky, vysokozdvižné montážní plošiny apod. Při provádění prací uvnitř objektů, na střechách budov či 

na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech 

našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby 

k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umisťovány žádné 

zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-

li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvte na 

podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením 

prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření 

vydala. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo 

jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu 

krytí nad SEK. Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se 

vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. 

Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit 

jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany. Stavebník či jím pověřená třetí osoba 

zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s 

podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich 

vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí 

osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného 

pracovníka. Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li 

se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), 

případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je 

nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi 

určeným zaměstnancem. V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, 

které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat 

s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k 

zabezpečení naší SEK. Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (1 m od podélné osy krajního 

vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je 

třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a 

nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany 

našich zařízení. Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena 

odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) 

- bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby. V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován 

stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umisťováno technické vybavení staveniště. Je nutno 

zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, 

není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním. Při provádění prací 

je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. 

Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu. Při odkrytí 

vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba 

učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy). Každé způsobené 

nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu 

sítě (tel. 558 608 400). Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním 

povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé 

škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných 

škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu). V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat 

platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické 

postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše 

zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či 

zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel. Dojde-li v průběhu stavby 

k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem 

vyzvat společnost Nej.cz s.r.o., resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly 

obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné 

provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem 

zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS 

kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či 
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souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci. V případě, že 

toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování 

dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení 

SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím 

situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany. Ohlásit ukončení stavby.  

Další ustanovení a informace: Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené 

žadatelem, a slouží pouze k účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke 

změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít 

vyjádření pro jiné účely, než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové 

vyjádření pro příslušný účel. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti 

dnem 12. 2. 2021 Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření. 

Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou vytýčení 

provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést. Budou-li případně 

později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě Nej.cz s.r.o., jsou takové 

konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše uvedeným obecným podmínky ochrany, a 

obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či nahrazují. Polohopisné 

výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v terénu. Žadatel bere na 

vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o sítí Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který 

byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení 

od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k 

jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako 

zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb). Dotazy 

technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.  

- Eltodo osvětlení s.r.o., vyjádření ze dne 24.10.2019 a 7.12.2020:  
Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, 

s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s. a Osvětlení a energetické systémy a.s. 

I. Obecná ustanovení 

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, 

při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a 

odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 

postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve 

správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 

25751018, Osvětlení Týnec, k.s., Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, okres Benešov, PSČ 25741, IČO: 

26140781, a Osvětlení a energetické systémy a.s., Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14200, IČO: 

25088092, (dále též jen „společnosti ELTODO VO“ nebo „ELTODO VO“ nebo „správce“). 2. Při 

jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo 

zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 

menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat 

strojní mechanismy či nevhodné nářadí. 3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a 

ochranu zařízení“ je stavebník povinen nahradit příslušné společnosti VO veškeré náklady a škody, které 

společnosti ELTODO VO vzniknou porušením těchto povinností stavebníka. 4. Vyjádření k projektové 

dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu 

vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem společnosti 

ELTODO VO, ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření. II. Povinnosti stavebníka 1. Navržené 

zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT O 07.05. Způsob provedení nově 

budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO“, slavnostní osvětlení dále 

jen „SO“, světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ“ apod.) musí být předložen správci k odsouhlasení 

v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude 

připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník* u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh 

musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace 

musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno. 2. Stožáry 

musí být uzemněny v celé trase zemnícím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou 

kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005. 3. 

Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů 

VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle 

ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst 1m. 

4. Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u 

stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník stavby.  
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5. Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak 

ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle 

ČSN 35 9754 (velké „D“). 6. U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, 

kabely do max. průřezu 16 mm2, u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm2. U paticových stožárů 

opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P 1 a P 2. 7. Na 

schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, 

zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m. 8. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěší musí být 

široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít 

vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace. 9. Všechna svítidla musí být 

označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu 

chodníku zajistí stavebník* vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výzbroje a uložení 

kabelů podle EN ČSN a ELT O 07.05. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojkování. Budou-li 

místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním. 10. Demontáž 

a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem. 11. Připojení nového zařízení na 

stávající rozvody ve správě ELTODO VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede 

stavebník* za dozoru správce. 12. Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu je stavebník* povinen 

projednat s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a 

demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení. 13. Zahájení činností, spolu s 

pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník povinen oznámit 

správci písemně předem, buď na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na e-

mailovou adresu osvetleni@eltodo.cz, a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením 

prací. Součástí zprávy musí být číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují. 14. V případě, že 

dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník povinen před zahájením 

zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní 

předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti 

provádět. 15. Stavebník je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit 

odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. 16. Veškeré 

zásahy stavebníka do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží 

musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem stavby, 

a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních 

nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník povinen oznámit správci. 17. V případě demontáže 

zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník povinen 

demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí 

být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a 

dřevěné stožáry odveze stavebník, případně dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci. 

18. V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník povinen zajistit a provozovat náhradní 

zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace. 19. Po dobu provádění stavební 

činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena 

povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení. 20. Při stavbě je stavebník povinen respektovat 

ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“ 21. Dojde-li k poškození nebo jinému 

zásahu do zařízení správce, je stavebník povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku 

- Centrální dispečink ELTODO – tel. Číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou, případně na 

e-mailovou adresu skody@eltodo.cz. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného 

příslušenství zařízení. 22. Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník funkční zařízení 

protokolárně správci. Výzva k předání je totožná s postupem uvedeným v čl. II. odst. 13. Správce se 

zavazuje funkční zařízení se všemi potřebnými doklady přijmout. 23. V průběhu stavby je stavebník 

povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a 

to v místech, kde došlo ze strany stavebníka k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou 

výzvu učiní stavebník tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví 

ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové 

trasy. Výzvu je nutno zaslat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na adresu 

osvetleni@eltodo.cz. 24. V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník povinen odkrýt kabel 

za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem. 25. Při provádění zemních prací v 

blízkosti kabelového vedení správce je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 

uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník povinen zabezpečit 

proti prověšení, poškození a odcizení. 26. Stavebník není oprávněn trasu kabelového vedení správce 

přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně 

zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník je povinen projednat se správcem způsob 

mailto:osvetleni@eltodo.cz
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mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 

trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník povinen respektovat výšku nad zemí. 

27. Stavebník je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad 

rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO 

VO mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce. III. Oprávnění správce (sankce) 1. Společnosti 

ELTODO VO vykonávající funkci správce zařízení jsou oprávněné požadovat od stavebníka* zaplacení 

níže uvedených sankcí – smluvních pokut za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením. 2. Za 

porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13. – 

1.000,- Kč. 3. Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku 

II. odst. 14. – 5.000,- Kč. 4. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v 

ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s 

následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10.000,- Kč za každý případ porušení. 5. Za porušení 

povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. odst. 17. – 500,- 

Kč za každý i započatý den prodlení. 6. Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku 

II. odst. 21. – 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození. 7. Za 

porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. – za každý i 

započatý den prodlení 10.000,- Kč. 8. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před 

poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 26 – 10.000,- Kč za každý 

případ porušení. 9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušné společnosti ELTODO VO 

požadovat od stavebníka náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta se na náhradu škody 

nezapočítává. Použití § 2050 občanského zákoníku se dohodou stran výslovně vylučuje. 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, vyjádření ze dne 6.5.2020, č.j. SUS JcK 

06441/2020: úpravou křižovatek dojde k zásahu do silnice – umístěním nových obrub. Upozorňujeme na 

skutečnost, že je plánována oprava silnice III/00349 a udržitelnost projektu je 8 let bez zásahu do stavby. 

Požadujeme, před opravou silnice III/00349 osadit nové obruby křižovatek tak, aby při rekonstrukci 

místní komunikace nedošlo k zásahu do silnice. Napojení místní komunikace na vozovku silnice 

III/00349 bude provedeno oříznutím hrany vozovky. Spáry mezi novým povrchem a vozovkou budou 

zality bitumenovou zálivkou. Zůstanou zachovány současné odtokové poměry dešťových vod ze silnice. 

Po dokončení stavby doporučujeme oddělit pozemky zastavěné silnicí III/00349a majetkoprávně 

vypořádat s Jihočeským krajem. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

9. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení 

stavby. 

10. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 

prohlídek stavby. 

11. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním 

k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit 

speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu. 

12. Na stavbě bude k dispozici dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden 

stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

13. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 

dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 

včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

14. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 

pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) 

podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní 

inspektorát práce v Českých Budějovicích. 



Č.j. METAB 65510/2020/OD/IKve str. 11 

 
15. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, 

které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, 

objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených. 

16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 

povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do 

doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

17. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů: 

- Městský úřad Sezimovo Ústí , závazné stanovisko ze dne 3.6.2020, č.j. MěÚ SÚ/3990/2020: stavba 

bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto závazného stanoviska, které obsahuje výkres 

současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. Stavba 

bude umístěna podle projektové dokumentace vypracované Ing. M. Šedivým- Way project s.r.o., 

Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, z 12/2019. Případná změna umístění musí být projednána 

se stavebním úřadem. Před vydáním společného povolení budou vypořádány majetkoprávní vztahy. Při 

stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, které 

upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Pro stavbu budou použity výrobky 

a materiály v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona. Při stavební činnosti budou dodrženy 

hygienické limity pro hluk, vzhledem k okolní zástavbě. Stavební úřad Sezimovo Ústí požaduje pozvat na 

závěrečnou kontrolní prohlídku. Vedení sítí bude, po celé délce uložena v min. hloubce 800 mm pod 

korunou vozovky, 500 mm pod chodníky. Požadujeme únosnost pláně 50 MPa, konstrukčních vrstev pod 

asfaltovou vrstvou – 90 MPa. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou o pracích informováni min. 10 dnů 

před zahájením prací. Výkopy musí být řádně ohrazeny a označeny podle vyhl. 30/2001 Sb. a za snížené 

viditelnosti osvětleny. Po celou dobu provádění prací bude nutno zachovat průjezd vozidel IZS a zachovat 

vstupy do objektů. Před zahájením prací požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřadu (MěÚ 

Sezimovo Ústí) o zvláštní užívání komunikace. Při výstavbě nedojde k poškození nadzemních a 

podzemních částí dřevin, dřeviny budou chráněny dle ČSN 83 9061 – zejména nesmí dojít 

k mechanickému poškození kůry kmene, větví a kořenů, poškození korun stavebními stroji. Dále je nutno 

zajistit ochranu kořenového prostoru, při hloubení stavebních jam a jiných výkopů. Kmeny stromů budou 

ochráněny bedněním, větve budou vyvázány bez jejich poškození. Trasa vodovodu, kanalizace bude 

vedena v souladu s PD – situace podrobná, která je přílohou tohoto stanoviska. Se vzniklými odpady a 

zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., nebudou skladovány na staveništi ani na 

sousedních pozemcích a nebudou tvořit překážku silničního provozu. 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 17.9.2020, č.j. 

METAB 51137/2020/OR/Šo: dopravní značení vyžaduje vydání stanovení úpravy provozu příslušným 

silničním správním úřadem, tj. Městským úřadem Tábor, Odborem dopravy. 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 19.10.2020, č.j. 

METAB 57361/2020/OŽP/ISte: Souhlas je udělen za předpokladu splnění následujících podmínek: před 

zahájením stavby bude provedeno vytýčení hranic pozemků nebo jejich částí, dotčených odnětím. 

Stavebník příjme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám 

na okolních pozemcích. Realizací nesmí dojít k narušení organizačního uspořádání okolních 

zemědělských pozemků a k omezení jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení okolních 

zemědělských pozemků a zemědělských účelových komunikací bude neprodleně zajištěna odpovídající 

náhrada. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 

ZPF a jeho vegetační kryt. Na základě pedologického průzkumu a dle předložené bilance skrývky 

kulturních vrstev půdy, bude skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (dále „ornice“) a hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin (dále „podorničí“) provedena z odnímané plochy 0,0012 ha. Objem orniční 

vrstvy půdy, z hloubky 0,15 m z této plochy činí 1,8 m
3
 a objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy 

půdy z hloubky 0,05 m činí 0,6 m
3
. Ornice a podorničí budou bez umístění na deponii, následně využity 

na vylepšení podmínek nezastavěné části stavbou dotčeného pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Sezimovo Ústí. 

Na nezastavěné části stavbou dotčeného pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Sezimovo Ústí nebude orniční a 

podorniční vrstva znehodnocena. Pokud to budou vyžadovat stavební práce, bude orniční i podorniční 

vrstva znehodnocena. Pokud to budou vyžadovat stavební práce, bude orniční i podorniční vrstva skryta i 

z této nezastavěné části a tyto kulturní vrstvy budou využity ke zlepšení půdních podmínek nezastavěné 

části pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Sezimovo Ústí. Je nutno zajistit hospodárné využití a řádné uskladnění 
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orniční a podorniční vrstvy půdy a zajistit na vlastní náklad její odvoz a rozprostření. O činnostech 

souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude 

veden protokol (stavební deník), v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF.  Do protokolu bude zaznamenán 

objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování 

skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. 

Protokol bude předložen orgánu ochrany ZPF, při případné kontrole. Za zahájení realizace záměru je 

považováno provedení skrývky orniční a podorniční vrstvy půdy. V případě změny druhu pozemku na 

druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň uděluje orgán ochrany ZPF výjimku z povinnosti 

provést skrývku kulturní vrstvy půdy (ornice a podorničí) dle § 8 odst. 1 písm. a) pododst. 1 zákona, kdy 

se výjimka uděluje z důvodu zařazení do druhu ostatní plocha, pokud pozemky nelze zemědělsky 

obdělávat. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani 

samotnou výstavbou poškozeny. Dojde – li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na 

okolních pozemcích, příp. jejich částech či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních 

zařízení, zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravných opatření. 

18. Stavba bude dokončena do: XII/2022. 

 

III. Podmínky pro užívání stavby: 

A. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 

měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby: 

-  po přeložení sítí, před záhozem 

- po umístění štěrkových vrstev 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto 

doklady: 

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 

- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby  

- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí  

- stanovení místní úpravy provozu 

- revizní zprávu elektroinstalace 

- protokol o provedení těsnostní zkoušky kanalizace 

- prohlášení zhotovitele 

- doklady k použitým výrobkům 

- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 

- stavební deník, vyjádření správců dotčených sítí 

- další potřebné doklady. 

Toto společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, 

jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.  

 

Odůvodnění: 

Navrhovatel dne 17.7.2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: Rekonstrukce 

komunikace parkovacích ploch a chodníků ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí, na pozemcích p. č. 

125/1, 127/1, 127/2, 127/4, 815, 819/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí. Dnem podání žádosti bylo 

zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Po přezkoumání všech podkladů žádosti o stavební povolení posoudil Městský úřad Tábor, Odbor 

dopravy, poklady žádosti jako nedostatečné a opatřením č.j. METAB 43507/2020/OD/IKve ze dne 

11.8.2020 vyzval žadatele k doplnění žádosti do 31.12.2020. Zároveň usnesením č.j. METAB 

43539/2020/OD/IKve ze dne 11.8.2020, řízení přerušil. 
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Dne 21.12.2020 žadatel doplnil podklady požadované ve výzvě č.j. METAB 43507/2020/OD/IKve ze dne 

11.8.2020. 

 Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s 

ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 

zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznámil podle § 144 

odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků 

řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 

27 odst. 1 správního řádu. Těmto účastníkům řízení se doručuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního 

zákona a § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře 

známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a 

stanovení podmínek k jeho provádění, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od 

ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení 

zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou mohou dotčené orgány uplatnit svá 

stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu 

s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním 

rozhodnutí ve věci. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 

včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku 

tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona, tj. stavebník; obec, na jejímž 

území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastník stavby, na které má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li 

sám stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 

sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž vlastnické právo 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

společným povolením přímo dotčeno (st. p. 167/1, 167/2, 168, 169, 174, 175, 186, 415, 545, 567, 571, 

1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1112, 1114, 1698, 1707, 1731, 1732, 1942, 2204, 2207/1, 2207/2, 

2258, 2643/1, 2717/1, 2718, 2769, 2901, 2902, 2911, 3010, 3085, 3152, 3249, 3308, 3376, parc. č. 125/2, 

125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 127/6, 127/7, 133/1, 133/2, 133/3, 133/9, 

133/10, 133/11, 133/12, 133/14, 398, 652/2, 653, 654/1, 654/2, 654/3, 658/2, 658/3, 658/4, 662/1, 662/2, 

663/2, 664/4, 664/5, 664/6, 667/1, 668, 670/2 v katastrálním území Sezimovo Ústí, ostatní nemohou být 

rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech), vlastníci a správci dotčené 

infrastruktury. Speciální stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je společné řízení 

vedeno veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona: 

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01  Sezimovo Ústí 1 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10  České Budějovice 10 

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107, 390 02  Tábor 2 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

st. p. 167/1, 167/2, 168, 169, 174, 175, 186, 415, 545, 567, 571, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 

1112, 1114, 1698, 1707, 1731, 1732, 1942, 2204, 2207/1, 2207/2, 2258, 2643/1, 2717/1, 2718, 2769, 

2901, 2902, 2911, 3010, 3085, 3152, 3249, 3308, 3376, parc. č. 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 

125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 127/6, 127/7, 133/1, 133/2, 133/3, 133/9, 133/10, 133/11, 

133/12, 133/14, 398, 652/2, 653, 654/1, 654/2, 654/3, 658/2, 658/3, 658/4, 662/1, 662/2, 663/2, 

664/4, 664/5, 664/6, 667/1, 668, 670/2 v katastrálním území Sezimovo Ústí 

Sezimovo Ústí č.p. 191, č.p. 194, č.p. 195, č.p. 210, č.p. 209, č.p. 211, č.p. 237, č.p. 248, č.p. 566, 

č.p. 568, č.p. 844, č.p. 843, č.p. 842, č.p. 840, č.p. 838, č.p. 837, č.p. 834, č.p. 828, č.p. 852, č.p. 895, 

č.p. 1033, č.p. 879, č.p. 839, č.e. 1437, č.p. 1067, č.p. 1073, č.p. 836, č.p. 835, č.p. 1102, č.p. 1123, 

č.p. 841 a č.p. 833 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 
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Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při 

rozhodování vycházel: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 14.5.2020, č.j. 627402/20, 

- ČD Telematika a.s., vyjádření ze dne 22.10.2019, č.j. 1201917802, 

- Mero ČR a.s., vyjádření ze dne 22.10.2019, č.j. 2019/10/15947, 

- Čepro a.s., vyjádření ze dne 21.12.2020, č.j. 14014, 

- Net4gas s.r.o., vyjádření ze dne 22.10.2019, č.j. 9131/19/OVP/N, 

- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 22.10.2019 č.j. MK18416 – 26013670 a ze dne 27.5.2020 č.j. 

L12398 – 27013605, 

- E.ON Distribuce a.s., vyjádření ze dne 25.5.2020 č.j. P9989 – 27013606, 

- Centes Sezimovo Ústí a.s., vyjádření ze dne 22.10.2019, 

- Čevak a.s., vyjádření ze dne 22.5.2020, č.j. O20030005609, 

- Eltodo Osvětlení s.r.o., vyjádření ze dne 24.10.2019 a 7.12.2020, 

- Nej CZ s.r.o., vyjádření ze dne 26.6.2020, č.j. 915/20 – K/Z – S- ŠE a ze dne 29.10.2019, č.j. VYJNEJ – 

2019 – 04109 – 01, 

- Město Sezimovo Ústí, vyjádření ze dne 30.10.2019, č.j. MESU – 53331/2019/OSÚ/JP – 2, 

- Městský úřad Sezimovo Ústí , závazné stanovisko ze dne 3.6.2020, č.j. MěÚ SÚ/3990/2020 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko 

ze dne 18-11.2019, č.j. 41408/2019 – 1150 – OÚZ – ČB,  

- Povodí Vltavy s.p., vyjádření ze dne 19.11.2019, č.j. 76050/2019 – 142 a ze dne 12.5.2020, č.j. 

29824/2020 – 142, 

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje , vyjádření ze dne 14.5.2020, č.j. SUS JcK 06441/2020, 

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 19.10.2020, č.j. METAB 

57361/2020/OŽP/ISte, 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 17.9.2020, č.j. METAB 

51137/2020/OR/Šo, 

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 12.6.2020, č.j. HSCB – 1837 – 

2/2020 UO – TA, 

- Policie ČR DI T8bor, vyjádření ze dne 24.6.2020, č.j. KRPC – 731 – 376/čj – 2020 – 020806, 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 29.6.2020 č.j. KHSJC 

12040/2020/HOK JH - TA 

- T- Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 21.12.2020, č.j. E54073/20, 

- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 21.12.2020, č.j. 201221 – 1455241219. 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.  

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z 

hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 

posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí. 

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dále mimo jiné 

ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 

výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební 

úřad zároveň ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 

ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského 

kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se 

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. 

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení 

společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k 

umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 

soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 

záměru. 

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 

rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 

ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 

desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 

lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Mgr. Jan Pávek, LL.M. 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 

výši 10000 Kč byl zaplacen dne 11.11.2020. 

 

 

Doručí se: 

Stavebník: (datovou schránkou) 

Město Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss 

  

Ostatní účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: (datovou schránkou) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

EG.D. a.s., IDDS: nf5dxbu 



Č.j. METAB 65510/2020/OD/IKve str. 16 

 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 

 

 

 

 

Ostatní účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou) 

st. p. 167/1, 167/2, 168, 169, 174, 175, 186, 415, 545, 567, 571, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 

1112, 1114, 1698, 1707, 1731, 1732, 1942, 2204, 2207/1, 2207/2, 2258, 2643/1, 2717/1, 2718, 2769, 

2901, 2902, 2911, 3010, 3085, 3152, 3249, 3308, 3376, parc. č. 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 

125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 127/6, 127/7, 133/1, 133/2, 133/3, 133/9, 133/10, 133/11, 133/12, 133/14, 

398, 652/2, 653, 654/1, 654/2, 654/3, 658/2, 658/3, 658/4, 662/1, 662/2, 663/2, 664/4, 664/5, 664/6, 

667/1, 668, 670/2 v katastrálním území Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí č.p. 191, č.p. 194, č.p. 195, č.p. 

210, č.p. 209, č.p. 211, č.p. 237, č.p. 248, č.p. 566, č.p. 568, č.p. 844, č.p. 843, č.p. 842, č.p. 840, č.p. 838, 

č.p. 837, č.p. 834, č.p. 828, č.p. 852, č.p. 895, č.p. 1033, č.p. 879, č.p. 839, č.e. 1437, č.p. 1067, č.p. 1073, 

č.p. 836, č.p. 835, č.p. 1102, č.p. 1123, č.p. 841 a č.p. 833 

 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

Městský úřad Sezimovo Ústí, stavební úřad, IDDS: h76j9ss 

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01  Tábor 1 

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02  Tábor 2 

 

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15  Tábor 1 se žádostí o vyvěšení. 

Městský úřad Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss se žádostí o vyvěšení 

 

 

1 x spis zde 
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