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A. Technická zpráva 
1.1  Jméno a adresa stavebníka 
Vlastník: Město Chrastava  
Adresa:  náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
 

1.2  Všeobecná ustanovení 
Před započetím veškerých prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby 
a učinit opatření zabraňující jejich poškození.  
Na staveništi se nacházejí sítě SČVaK, GASNET, ČEZ, CETIN, VO a teplovodu (CZT).  
Pokládky dlažeb i obrubníků budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a TP 
(zejména ČSN 73 6131 – Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců) a musí být dbáno 
zejména normových rozměrů spár dlažby i obrubníků. Bude-li nutno provést během 
stavby změnu, bude na staveniště přivolán projektant, TDI a zástupce investora, 
k odsouhlasení nutných změn a určení dalšího postupu. K hutnícím zkouškám budou 
předloženy protokoly, bez nich nebude možno pokračovat v dalším postupu prací. 
Veškeré konkrétně uvedené typy výrobků jsou pouze jako příklad a lze je nahradit jinými 
srovnatelnými výrobky jiného výrobce. 
 
 

1.3  Druh, místo stavby a základní údaje stavby 
Druh:      komunikace pro pěší 
Místo stavby:      Chrastava, Střelecký vrch 
 
Základní údaje stavby:  

Celková plocha bouraných betonových ploch     1385 m2 

Odbourání betonové zídky včetně základu (0,3x0,4-0,8m)   32 m 

Demontáž stávajících kamenných stupňů schodiště (ručně)   12,5 m2 

Celková plocha betonové zámkové dlažby     1135 m2 

Celková plocha okapového chodníčku      56 m2 
Betonová sadová obruba        540 m 
Nové schodiště včetně zábradlí (kamenné)     1 kpl 
Betonové palisády pro schody u č.p. 537 (potraviny)    25 m 
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Odvodňovací betonový žlab s litinovou mříží B 125    6,4 m 
Uliční vpust komplet        1 ks 
Poklop revizní šachty D 400 (kruhový)      7 ks 
Poklop revizní šachty D 400 (čtvercový)      1 ks 

Přeskládání stávající betonové dlažby (30x30x3cm)    56 m2 
Ocelová čistící rohož 40x120 cm       2 ks 

Sanace povrchu stávající betonové  šachty (na teplovodu)-např. MAPEI 12,5 m2 

Celková plocha ohumusování tl. 10 cm a osetí travním semenem  480 m2 

Nopová fólie          45 m2 
Výsadba zeleně          18 ks 

 
 
1.4  Stavební pozemek a vlastnické poměry  
Pozemek p.č.: 
761/1, 761/60, 761/62, 761/64, 761/65, 761/66, 761/67, 761/68 a  761/72  
v k.ú. Chrastava I - všechny pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka 

 
1.5 Technické řešení 
Nejdříve budou provedeny bourací práce na stávajících plochách, které jsou tvořeny litým 
betonem o mocnosti od 15 do 40 cm, které jsou ohraničeny betonovými obrubami.  
 
Následně bude provedena koordinace s rekonstrukcí plynovodu a teplovodu 
v lokalitě stavby, kdy dojde nejdříve k provedení těchto IS a následně teprve 
k provedení podkladních vrstev chodníků a zpevněných ploch. Rekonstrukce IS je 
zobrazena v koordinační situaci stavby. 
V rámci koordinace prací bude v lokalitě také prováděna rekonstrukce komunikací 
a parkovacích ploch, na které bude tato stavba přímo navazovat. Konkrétně se 
jedná o napojení zámkové dlažby na obruby a betonovou zámkovou dlažbu viz 
katastrální a koordinační situace stavby, kde je tato jiná stavba vyznačena.  
 
Po provedení podkladních vrstev budou osazeny betonové obruby do betonové lože 
a následně bude provedena pokládka betonové zámkové  dlažby tl. 60 mm. V rámci 
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stavby dojde také ke kompletní rekonstrukci schodiště, které bude provedeno kompletně 
név s použitím stávajících kamenných desek z původního schodiště.  
V místech styku rekonstruovaných chodníků s přilehlými obvodovými stěnami stávajících 
objektů bude provedena hydroizolace z nopové fólie do hloubky výkopků 
rekonstruovaných chodníků tak, aby bylo zamezeno stékání srážkových vod z chodníků 
do stěn přilehlých objektů. 
 
Bourací práce 
V celé ploše stavby dojde nejdříve k odstranění stávajících ploch tvořených litým betonem 
o mocnosti od 15 do 40 cm včetně obrub. V místě styku litého betonu s obvodovými 
stěnami přilehlých budov bude postupováno s ohledem na neporušení těchto objektů a 
bourací práce budou prováděny ručně namísto strojně. V rámci stavby bude odstraněno 
stávající schodiště tvořené litým betonem a stupně jsou tvořeny kamennými deskami, 
které budou demontovány ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození a budou použity pro 
nové schodiště dle výkresu B.5. 
 
V rámci stavby bude také odstraněna malé opěrná zídka z litého betonu naproti č.p. 709 
v délce 50m. Zde bude následně provedeno pouze vysvahování terénu. 
Veškeré odstraněné betony a výkopek bude převezen na skládku ve vlastnictví 
stavebníka. 
 
Podkladní vrstvy 
Stávající konstrukce chodníku bude odtěžena do hloubky cca 350-450 mm. Bude 
provedena zatěžovací zkouška. Zemní pláň bude zhutněna a upraven do požadovaného 
příčného a podélného sklonu budoucí plochy chodníků. Na takto připravenou zhutněnou 
zemní pláň bude provedena podkladní vrstva tělesa chodníku z betonového recyklátu fr. 
0-63 mm o mocnosti 250 mm. Na připravené a urovnané podkladní vrstvě bude 
provedeno zhutnění na Edf2 min. 45 Mpa.. Tato vrstva bude upravena do požadovaného 
tvaru a výšky. Příčné uspořádání podkladní vrstvy bude v jednostranném příčném ve 
sklonu 1%. Podélný sklon bude dodržen stávající s mírnými úpravami u uliční vpusti před 
č.p. 709.  
 
Osazení obrub 
Okraje chodníku budou provedeny z betonových obrub 50x200x1000 mm do betonového 
lože C12/15 min. tl. 150 mm. Obruby budou provedeny s nášlapem 60 mm nebo jako 
zapuštěné z nulovým nášlapem z důvodu odtékání srážkové vody na přilehlé travnaté 
plochy, kde se tyto vody zasáknou do podloží. Mříže uličních vpustí, poklopy šachet, 
šoupata a hydranty budou výškově upraveny pomocí rychletuhnoucího betonu  
(např. Ergelit).  
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Pokládka betonové zámkové dlažby 
Dlážděné pochozí plochy (chodníky) budou zadlážděny z betonové dlažby obdélník 
100/200/60 do lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm. Velikost spár bude do 5 mm, 
vyplnění spár bude drobným kamenivem frakce 0-4 mm. Výsledný příčný sklon chodníků 
bude 1% ke krajní sadové obrubě. Podélný sklon zůstane zachován stávající. Šíře 
chodníku je 1,5-3,5 m. 
Stávající poklopy revizních šachet budou vyměněny za nové včetně jejich výškové 
úpravy. 
 
 
Schodiště 
Schodiště bude umístěno v prostoru původního schodiště. Oproti původnímu schodišti 
bude nové schodiště zúženo na šíři 6 m. Podkladní vrstva bude provedena z betonového 
recyklátu 0-32 v tl. 150 mm. Na tuto zhutněnou vrstvu bude provedena betonová deska 
v tl. 150 mm s nabetonováním jednotlivých stupňů schodiště z betonu C 20/25 XF3 
s vyztužením KARI sítí 150x150/ 8 mm. Betonové stupně budou v počtu 6 stupňů  
o rozměru 140x340 mm (VxŠ). Finální povrch jednotlivých stupnic bude proveden ze 
stávajících kamenných desek o rozměru 70x340 mm o délce cca 0,5-2 m. Tyto kamenné 
stupně budou osazeny do flexibilního lepidla určeného do venkovního použití 
s požadovanou mrazuvzdorností. Navíc bude každá kamenná deska ukotvena do 
podkladu pomocí nerezových trnů délky min. 10 mm s počtem min 2 ks na každou desku. 
Podstupnice budou tvořeny z nových kamenných desek tl. 20 mm, které budou 
připevněny k betonovému podkladu pomocí flexibilního lepidla určeného do venkovního 
použití s požadovanou mrazuvzdorností s tím, že každá deska bude ještě osazena min. 2 
nerezovými trny min. délky 10 mm. 
Nad posledním (jalovým stupněm schodiště bude proveden betonový odvodňovací žlab 
s litinovou mříží o nosnosti B125, která zachytí případné stékaní srážkových vod na 
plochu schodiště. Vyústění tohoto žlabu bude provedeno z PVC trubky DN 100 o délce 1 
m do stávajícího svahu, pod kterým bude provedena malá zasakovací jímka z betonové 
tvarovky (např. Ještědský kámen), která bude vysypána štěrkodrtí fr. 11-22 mm o celkové 
rozměru 1x1 m a hloubky cca 0,7 m. 
Schodiště bude opatřeno novým ocelovým pozinkovaným zábradlím na obou stranách 
z profilů Jäkl 40x60 madlo a ostatní profily jako sloupky atd. budou 40x40 mm. 
Podrobnosti viz výkres B.5. 
 
 
 
Výškové poměry 
Příčný i podélný sklon chodníků zůstane zachován dle stávajícího stavu. Dojde pouze 
k lokálním změnám v místě případných propadů a nerovností. 
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Odvodnění  
Bude využito stávajícího způsobu odvodnění (většinou do přilehlé komunikace, ve které 
se nachází uliční vpusti) a stávající uliční vpusti přímo v ploše chodníků u č.p. 537, které 
budou vyměněny včetně případného napojení do dešťové kanalizace v závislosti na jejich 
technickém stavu zjištěném přímo na stavbě. Ostatní chodníky budou odvodněny pomocí 
zasakování do přilehlých travnatých ploch. 
 
 
Vybouraný materiál  
Vybouraný materiál (beton) a případný výkopek bude odvezen na skládku ve vzdálenosti 
do 3 km, která je ve vlastnictví stavebníka a není tedy nutné platit skládkové za tyto 
materiály.  
Vybouraný materiál lze alternativě nadrtit na požadovanou frakci (0-63) a použít do 
podkladních vrstev chodníků dle této PD. 
  
 
1.6 Zvláštní upozornění 
Před položením betonové zámkové dlažby budou přivoláni správci sítí k protokolárnímu 
převzetí o ověření funkčnosti svých zařízení (šoupata, hydranty,…). 
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B. Výkresová část 
1. Situace širších vztahů 
2. Situace katastrální 
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Situace v širších souvislostech
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hranice KN

hranice jiné stavby  
(rekonstrukce komunikací)

odstranění stávajících beton. ploch 

ohumusování a zatravnění
480 m2

1385 m2

betonová zámková dlažba

plavený kačírek 
56 m2

1135 m2

nové kamenné schodiště
15 m2

Situace katastrální

LEGENDA



hranice KN

odstranění stávajících beton. ploch 

ohumusování a zatravnění

rekonstrukce plynovodu (stavba GasNet s.r.o.)

rekonstrukce teplovodu (stavba VE spol. s.r.o.)

rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch
1385 m2 - tl. 30-40 cm

podzemní vedení sdělovací (CETIN)

podzemní vedení NN (ČEZ)

plynovovod STL (GasNet)

splašková kanalizace (SČVK)

vodovod (SČVK)

dešťová kanalizace 
navrhovaná výsadba zeleně Rekonstrukce chodníků
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betonová zámková dlažba

plavený kačírek 
56 m2 - tl. 10 cm

1135 m2

12,5 m2
kamenné schodiště

480 m2 - tl. 10 cm

18 ks

odstranění stávající betonové zídky
výška 0,4 m, šířka 0,3 m a délka 32 m

sanace povrchu stávající betonové šachty 
v ploše 12,5 m2 (např. MAPEI)

přeskládání stávající dlažby v ploše 15 m2

výměna stávající UV za novou UV
včetně napojení a výškové úpravy

LEGENDA OSTATNÍCH STAVEB
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

výměna poklopu D 400 (600x600 mm)

ocelová čistící rohož
např. 120 x 40 cm

ocelová čistící rohož
např. 120 x 40 cm

betonová sadová obruba - nášlap 6 cm

betonová sadová obruba - zapuštěná

betonová sadová obruba - zapuštěná

betonová sadová obruba - zapuštěná

betonová sadová obruba - zapuštěná

betonová sadová obruba - zapuštěná

betonová sadová obruba - nášlap 6 cm

betonová sadová obruba 
- nášlap 6 cm

nopová fólie po úroveň pláně
délky 50 m

nopová fólie k obvodové stěně objektu
délky 40 m

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

betonová sadová obruba - nášlap 6 cm

betonová sadová obruba - nášlap 6 cm

betonová sadová obruba - zapuštěná

napojení na stávající zámkovou dlažbu

napojení na zámkovou dlažbu provedenou v rámci jiné stavby

napojení na zámkovou dlažbu provedenou v rámci jiné stavby

betonová sadová obruba 
- nášlap 6 cm

napojení na stávající zámkovou dlažbu

na objektu č.p. 709 bude provedeno zateplení fasády včetně soklové části 
- realizace bude také provedena v roce 2019

Situace koordinační

napojení na zámkovou dlažbu provedenou v rámci jiné stavby

betonová sadová obruba - zapuštěná

napojení na zámkovou dlažbu 
provedenou v rámci jiné stavby

napojení na zámkovou dlažbu 
provedenou v rámci jiné stavby
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5.90

odstranění stávající betonových schodů

odstranění stávající betonových schodů
s ponecháním kamenných schodnic
v ploše 14,5 m2

napojení na stávající betonovou plochu
zaříznutí betonu v délce 6 m

6.00
6x140x320

odvodňovací žlab 
dl. 6,4 m
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Betonová zámková dlažba (šedý obdelník) 60 mm
40 mmŠtěrkodrť fr. 4-8 mm

Betonový recyklát fr. 0-63 mm (případně lze nahradit štěrkodrtí 0-63 mm)  250 mm
350 mm

Celkem

Plavený kačírek fr. 16-32 mm
Geotextilie netkaná 150 g/m2

 100 mm

100 mm

A
B

SKLADBA KONSTRUKCÍ - A

SKLADBA KONSTRUKCÍ - B

1.50

okapový chodníček

3.50
chodník

0.50

ohumusování a zatravnění

1%

(Edef = min. 45 MPa)

nopová fólie do hloubky cca 0,4-0,5m

sadová obruba 50x200x1000 mm
sadová obruba 50x200x1000 mm

betonové lože C 12/15 betonové lože C 12/15

Vzorový řez
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navrhovaná výsadba zeleně
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Celkem
 150 mm
 150 mm

Štěrkodrť fr. 0-32 mm
420 mm

Kamenné broušené desky (stávající) 
Flexibilní lepidlo, mrazuvzdorné + nerezové trny dl. 10 mm 5 mm

70 mm

Betonová základová deska + KARI síť 150x150/8 mm
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Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
 

Název akce: Chodníky Střelecký vrch 

Účel vyjádření: Existence zařízení 

Zájmové území: 

Okres: Liberec 

Obec: Chrastava 

Část obce, ulice, č.p.: Chrastava, Střelecký vrch 

Katastrální území, parcelní číslo: Chrastava I, p.p.č. 761/1, 761/62, 761/64, 
761/65, 761/66, 761/67, 761/68, 761/72 

Žadatel: Ing. Daniel Fadrhonc 

Adresa, telefon,  
e-mail: 

Střelecký vrch 669, 463 31 Chrastava, mob.: 775 382 443,    
dan.fadrhonc@seznam.cz 

Investor: Město Chrastava 

Vlastník dotčené IS: SVS a.s. 

Platnost vyjádření: 
jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, 
požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření) 

 
Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s. a  jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o: 
 
- vodovodní řady a kanalizační stoky do DN 500. 

 
Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres 
liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné 
umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na 
místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané 
sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení 
provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou 
svojí činností.  
 
Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se 
žádostí o informaci o existenci přípojek se obracejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní 
nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 
Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené 
na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.  
 

Váš dopis zn.:   

ze dne: 12. 11. 2018 

Naše značka: SCVKZAD32142 

Vyřizuje: Miloslav Chotěnovský 

Datová schránka f7rf9ns 

Telefon: 840 111 111 

Email: info@scvk.cz  

Datum: 28. 11. 2018 

Vážený pan 
Ing. Daniel Fadrhonc 
Střelecký vrch 669 
463 31 Chrastava 
 
 
 
 

mailto:dan.fadrhonc@seznam.cz
mailto:info@scvk.cz


   

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato 
data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být 
poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána. 
 
Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz. 
 
Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení 
ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto 
zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. 
V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit 
na tel.  840 111 111 a projednat s naší společností. 
Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu 
prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke 
vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně 
oznámit naší společnosti. 
 
Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených 
škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami. 
 
Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání 
příslušného rozhodnutí.  
 
Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, 
a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Miloslav Chotěnovský 
                                                                                                 referent technickoprovozní činnosti 
 

 
 
 
 

 

 Příloha: 1. Situace zájmového území, kde bylo lokalizováno zařízení provozované společností 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

2. Orientační zákres zařízení provozovaného společností Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. v digitální podobě DGN. 

 

mailto:info@scvk.cz
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GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Daniel Fadrhonc
Střelecký vrch 669
46331 Chrastava

datum
19.11.2018

vyřizuje
Simona Kloudová

naše značka
5001825243

Věc:
Chodníky Střelecký vrch 2019

K.ú. - p.č.: Chrastava I-761/1,761/66,761/72,761/60 a další

Stavebník: Daniel Fadrhonc , Střelecký vrch 669 , 46331 Chrastava

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 

  
 
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY: 
 
NTL plynovody ocel DN 300, 150 + příp., 
plánovaná výstavba PZ (reko) 
 
Pro koordinaci s výstavbou plynárenského zařízení je nutné kontaktovat oddělení řízení výstavby staveb 
realizovaných GridServices: http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/. (příprava) 
 
 
POZOR:  
V předložené situaci stavby není zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení (PZ).  
 
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: 
----------------------------------------------- 
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz )- 
poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ. 
- Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/. 
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon 
č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. 
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek 
plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/. 
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento 
souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, 
zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o 
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. 
 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 
 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
 
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li 
tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 
 
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební 
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební 
činnosti. 
 
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další 
předpisy související s uvedenou stavbou. 
 
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
 
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit 
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
 
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeny proti jejich poškození. 
 
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že 
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo 
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
 
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební 
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, 
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 
plynovodními přípojkami. 
 
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým 
pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, 
TPG 702 01, TPG 702 04. 
 
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
 
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 
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14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
 
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 
 
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy 
- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001825243 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Simona Kloudová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420475325809
simona.kloudova@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001825243 ze dne 19.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Daniel Fadrhonc , Střelecký vrch 669 , 46331 Chrastava. K.ú.: Chrastava I-761/1,761/66,761/72,761/60 a další.
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Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001825243 ze dne 19.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Daniel Fadrhonc , Střelecký vrch 669 , 46331 Chrastava. K.ú.: Chrastava I-761/1,761/66,761/72,761/60 a další.
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Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001825243 ze dne 19.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Daniel Fadrhonc , Střelecký vrch 669 , 46331 Chrastava. K.ú.: Chrastava I-761/1,761/66,761/72,761/60 a další.



Daniel Fadrhonc

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNE

0101017245 12.11.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Chodníky Střelecký vrch 2019

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101017245 ze dne 12.11.2018 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického
zařízení 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 12.05.2019 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

 Stanice

 Nadzemní síť

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) 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 (v trase
kabelového vedení může být uloženo několik kabelů) zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení 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
energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického
zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 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 nebo trafostanic, popř.
bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, 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, 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, které není v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

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 |
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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 sítí 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 území
Teplická 874/8

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníPSČ 405 02

IČ: 24729035
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku 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.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na 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

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.

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

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo 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.

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.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH
PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo 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 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.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0101017245.

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 0101017245.

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 0101017245.

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



ŽADATEL

Daniel Fadrhonc

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

841 842 843 12.11.20180200832334

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Chodníky Střelecký vrch 2019

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200832334 ze dne 12.11.2018, která se týkala sdělení o existenci
komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.11.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost
Telco Pro Services, 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 dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity,
zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu
společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.

S pozdravem

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0200832334.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 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 platném znění („Zákon o 
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 779585/18 Číslo žádosti: 0118 309 218 („Žádost”)

Název akce („Stavba“) Chodníky Střelecký vrch 2019

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Informace o poloze sítě

Žadatel Ing. Daniel fadrhonc

Stavebník

Zájmové území

Okres Liberec

Ing. Daniel fadrhonc

Obec Chrastava

Kat. území / č. parcely Chrastava I

Platnost Vyjádření 12. 11. 2020 („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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

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

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

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a 

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

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a 

(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání 
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, 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: 779585/18 Číslo žádosti: 0118 309 218

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o 
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem 
zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém 
bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu 
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením 
Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro 
pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 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 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce 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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 12. 11. 2018.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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Číslo jednací: 779585/18 Číslo žádosti: 0118 309 218

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura 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:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, 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, ve znění pozdějších předpisů;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, 
Petr Ježek, tel.: 602 413 278, e-mail: petr.jezek@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem 
pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„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 12. 11. 2018 pod č.j 779585/18;
„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, ve znění pozdějších předpisů;
„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.  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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Číslo jednací: 779585/18 Číslo žádosti: 0118 309 218

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

(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 se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších 
předpisů;

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 PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, 
obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238463709 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Adolf Klein

se sídlem: Nezvalova 664/14, 460 15 Liberec

IČ:                61206580                                                         DIČ: CZ6812280156

kontakt: Jaroslav Forejt, mobil: 602197753, e-mail: vytyceniadolfklein@gmail.com

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9

IČ:                25772104                                                         DIČ: CZ 25772104

kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail:helpdesk@complus.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany

IČ:                01735977                                                         DIČ:

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

Miroslav Forchtner

se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobrovice

IČ:                74794850                                                         DIČ: CZ560110/0307

kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Otto Švestka

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Josefa Hory 4080/23, PSČ: 466 04

IČ:                13365924                                                         DIČ:

kontakt: Otto Švestka, mobil: 724257371, e-mail: otto.svestka@gmail.com

SITEL, spol. s r .o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00  Praha 4

IČ:                44797320                                                         DIČ: CZ 44797320

kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

TETA s.r .o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:                47785781                                                         DIČ: CZ 47785781

kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: rostislav.zumr@teta.eu,
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: jiri.smisek@teta.eu
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