Městský úřad JEVIŠOVICE
671 53 Jevišovice 56
tel.: 515 231 225, e-mail: stavebniurad@jevisovice.cz
Stavební úřad I. stupně
Č.j.: SÚ-139/12/2021-3
Vyřizuje: Ing. Smolková

V Jevišovicích, dne 1.4.2021

Investor
CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Zplnomocněný zástupce investora
Suntel Czech s.r.o., IČ 60753447, Březnická 5602, 760 01 Zlín
Věc: VRI pro oblast 27 Podyji, Registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/17_094/0018703,
Vysokorychlostní internet pro obec Slatina

ROZHODNUTÍ
(veřejná vyhláška)

Dne 16.12.2020 podal investor CETIN a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha 9, zastoupený společností Suntel Czech s.r.o., IČ 60753447, se
sídlem Březnická 5602, 760 01 Zlín, žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „VRI
pro oblast 27 Podyji, Registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/17_094/0018703, Vysokorychlostní
internet pro obec Slatina“. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 312, 306, 153/7, 153/55, 298/1, st. 38/1,
st. 33, 298/8, st. 11, 298/11, st. 72, 63, 62, st. 78, 232/2, 335, st. 70, 194/20, st. 87, 194/1,
316, 195/1, st. 112, st. 108, 227/1, 226/17, 319, 226/13, st. 117, 321 a 226/21, k.ú. Slatina u
Jevišovic, a spočívá v uložení ochranných trubek pro zafouknutí optického kabelu.
územní

rozhodnutí.

V souladu s §103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje tato stavba
stavební povolení ani ohlášení.
Popis stavby:
Celková délka páteřní telekomunikační sítě - 2504 m, celková délka telekomunikačních
přípojek - 457 m, počet telekomunikačních rozvaděčů - 3 ks.
Rozsah stavby, její umístění a trasa vedení je patrno z projektové dokumentace
vypracované Ing. Markem Pokorným, ČKAIT 1302417.

Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 312, 306, 153/7, 153/55, 298/1, st. 38/1, st. 33,
298/8, st. 11, 298/11, st. 72, 63, 62, st. 78, 232/2, 335, st. 70, 194/20, st. 87, 194/1, 316,
195/1, st. 112, st. 108, 227/1, 226/17, 319, 226/13, st. 117, 321 a 226/21, k.ú. Slatina u
Jevišovic.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou
vypracoval Ing. Marek Pokorný, ČKAIT 1302417; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Investor zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Před zahájením stavby budou na pozemcích dotčených stavbou vytyčeny veškeré sítě dle
podmínek jejich vlastníků a správců.
5. Investor oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby za účelem provedení kontrolních
prohlídek stavby:
- po vytyčení stavby, před zahájením výkopových prací
- po dokončení stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou. Před zahájením stavby oznámí
investor stavebnímu úřadu jméno a sídlo dodavatele stavby.
8. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou
před a po dokončení stavby protokolárně předány.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky
a) rozhodnutí MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 208068/2020 ze dne 9.12.2020
b) vyjádření MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 208068/2020 ze dne 9.12.2020
Křížení s krajskou silnicí boudou provedena bezvýkopovou technologií (řízenými protlaky,
podvrty) se zatažením kabelu do chráničky. Oba konce chráničky musí být vyvedeny mimo
silniční těleso. Hloubku uložení chráničky stanoví vlastník (správce) dotčené silnice.
c) vyjádření MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 173347/2020 ze dne 5.10.2020:
Z hlediska orgánu ochrany přírody:
Při provádění stavby požadujeme dodržet ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích (výkopy kolem stromů budou prováděny výhradně
ručně, k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními
stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl
obklopovat celou kořenovou zónu atd.).
d) závazného stanoviska MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 196002/2020 ze dne 4.11.2020:
S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák.č.
185/2001 Sb., o odpadech, a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech
vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady ve znění pozdějších předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu

odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového
hospodářství MěÚ Znojmo, OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
e) vyjádření Obce Slatina ze dne 14.10.2020:
Stavbou bude dotčena dešťová kanalizace v našem vlastnictví. Při realizaci je nutné zvýšené
opatrnosti, aby nedošlo k jejímu poškození.
Před realizací stavby je nutné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
dotčené pozemky v majetku obce.
f) stanoviska SÚS JmK, p.o.k. č.j. 19657/2020 ze dne 13.11.2020:
1 Zásahy do pozemku JMK p.č. 319 (místní komunikace) budou provedeny bezvýkopovou
technologií – horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek –
protlakem (5x). Kabely budou uloženy do chráničky a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou
vozovky. Křížení budou vedena kolmo k ose silnice. Povrch vozovky nebude dotčen.
Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo pozemek JMK.
2 Dále v témže pozemku v km 1,300 – 1,350 po pravé straně staničení dojde k podélnému
uložení v zelené ploše za obrubou komunikace o délce cca 50,0 m.
3 Zásahy do pozemku obce na p.č. 298/1 budou taktéž provedeny bezvýkopovou technologií
– horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek – protlakem (12x).
Kabely budou uloženy do chráničky a to v min. hloubce 1,5 m pod niveletou vozovky.
Křížení budou vedena kolmo k ose silnice. Povrch vozovky nebude dotčen.
4 O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována Dagmar Novotná (tel.
734 892 790, e-mail: dagmar.novotna@susjmk.cz), silniční inspektor.
5 Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím
dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem
stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli
přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do
protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a
datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě
vzniknou po ukončení stavby.
6 Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované
firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“
vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.
7 Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních
příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj
náklad, a to bez odkladného účinku.
8 V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný
stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice,
případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
9 Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního
zákona 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní
úřad.
g) stanoviska VAS, a.s. č.j. 3504/15/20 ze dne 24.11.2020:
1 Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace a kanalizačních přípojek (p.
Kišš 734 283 792, příp. Ing. Vavřina 739 342 100 nebo Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a
vodovodních přípojek a přípojek NN (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) a kontrolu
funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (p. Hlatký 607 530 216).

2 Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů,
vodovodních přípojek, kanalizace a kanalizačních přípojek. Zhotovitel je povinen řádně
zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození. Každé poškození těchto sítí je nutné
neprodleně nahlásit provozovateli (p. Hlatký 607 530 216, kanalizace – ing. Zezula
607 948 415). Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čistící techniky
k provozovaným zařízením pro případ havárií.
3 Při výstavbě sítí bude zhotovitel postupovat dle platných ČSN a v souladu s platnou
legislativou. Je nutné dodržet normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
4 Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.
274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni
s polohou zařízení v naší správě a budou upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší
opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení
prováděli výkopové práce ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
5 Požadujeme v místech křížení kabelu se sítěmi ve správě VAS, a.s. divize Znojmo dodržet
úhel 60 – 90°.
6 V místech křížení optických kabelů s vodovodními řady a vodovodními přípojkami bude
kabel uložen do betonových žlabů (s přesahem 1 m na každou stranu) a nad tento kabel bude
uložena ve výšce 30 cm identifikační fólie patřičné barvy.
7 Před zásypem nově položeného kabelu v místě křížení nebo souběhu s vodovodem,
vodovodními přípojkami, kanalizací a kanalizačními přípojkami a v případě obnaženého nebo
poškozeného potrubí budou pracovníci provozu kanalizací (Ing. Zezula 607 948 415) a
pracovníci provozu vodovodu (p. Hlatký 607 530 216) přizváni ke kontrole zařízení v naší
správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky
VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
8 Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupci provozu
kanalizací a vodovodů.
9 Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a
kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo.
10 Při pokládce kabelu je nutné provádět geodetické zaměření a toto pak následně předat na
VAS, a.s., divize Znojmo, (gis@vaszn.cz). V případě nedodržení této podmínky neneseme
zodpovědnost za případné poškození kabelu při výkopových pracích na havárii vodovodu
nebo kanalizace.
11 Bude dodrženo stávající krytí vodovodu a kanalizace a všech objektů na vodovodu a
kanalizaci. V případě snižování terénu nad vodovodními řady, přípojkami a výtlačným
potrubím splaškové kanalizace je nutné zachovat krytí vodovodu, přípojek a výtlaku nejméně
1,2 m. V jiném případě bude nutné tyto sítě přeložit na náklady investora a uložit tak, aby
nedošlo k zamrzání potrubí.
12 Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
13 Při realizaci je nutno dodržet standardy VAS divize Znojmo.
14 Ostatní podmínky provozu vodovodů:
- Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu (p. Hlatký
607 530 216) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních
armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Armatury, které budou v průběhu
stavby poškozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho náklady (proto doporučujeme
provést kontrolu ovladatelnosti armatur před pokládkou finálních vrstev zpevněných ploch).
- V případě změny nivelety terénu oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních
zákopových souprav u vodovodních armatur a výšky hydrantů, tzn. všechny poklopy
vodovodních armatur budou zvednuty do nové nivelety. Dodavatel a investor stavby musí

s tímto počítat a tyto náklady půjdou na jeho náklady.
15 Ostatní podmínky provozu kanalizací:
- Bude-li po dokončení zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad
zhotovitele provedeno vyčištění vysokotlakou čisticí technikou.
- V případě poškozených kanalizačních poklopů na stávající splaškové kanalizaci požadujeme
provést výměnu za nové. Všechny pak budou jednotlivě zkontrolovány zástupcem provozu
kyanizací. Z kontroly o zpětném předání bude sepsán protokol se zástupcem (Ing. Zezula
607948415).
- V případě změny nivelety terénu oproti stávajícímu stavu bude úprava kanalizačních šachet
provedena dle podmínek provozovatele. Úprava uložení poklopů je možná pouze pomocí
podkladních prstenců TWB-Q. Pokud by vstupní část šachty pod poklopem (průměr 60cm)
byla vyšší než 30 cm, pak bude nutné upravit výšku poklopu šachty vložením skruže TBS-Q.
h) vyjádření spol. E.ON Distribuce, s.r.o. č.j. Z0980-26063633 ze dne 13.8.2020:
Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
učinit veškeré opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na
zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
1 Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem
zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového
vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací
povinen provést pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu sond podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení
kabelů zajistí Tomáš Chytka, tel.: 56860-4459, e-mail: tomas.chytka@eon.cz.
2 Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
3 Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo
k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen
provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem
ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
4 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy.
5 Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR
na telefonní číslo 800 22 55 77.
Kontakty správců zařízení: VN+NN: Regionální správa, Josef Hrůza, tel.: 56860-4437, email:
josef.hruza@eon.cz.
g) vyjádření spol. E.ON Distribuce, s.r.o. č.j. J14028-27023203 ze dne 30.10.2020:
Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
učinit veškeré opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na
zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1 V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci
uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zák.č. 458/2000 Sb., kde
se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k
těmto zařízením.

2 Zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do
všech paré projektové prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem
přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o
hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3 Objednání přesného vytýčení distribuční soustavy (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést pro
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční
odkrytí kabelu sond podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů zajistí Tomáš Chytka,
tel.: 56860-4459, e-mail: tomas.chytka@eon.cz.
4 Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.
5 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude
provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení
si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6 Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením
musí odpovídat příslušným ČSN.
7 Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této
podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8 Po dokončení musí stavba pohledu ochrany před korozními 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 50522, ČSN EN 61 936-1.
9 Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále 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 jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.
10 V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření č. 26063633 s platností do 6.8.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve
vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11 Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení 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.
12 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kW je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. Dne
předchozího měsíce.
Kontakty správců zařízení: VN+NN: Regionální správa, Josef Hrůza, tel.: 56860-4437, email:
josef.hruza@eon.cz.

4 Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 34 1050,
ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
5 Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále 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 jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6 t.
6 Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemního vedení VN a NN bude před zahájením konzultována s příslušnou Regionální
správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP
nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem
Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována
s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
7 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne
předchozího měsíce.
8 Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li
písemnou dohodou stanoveno jinak.
9 Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
10 Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577.
i) stanovisko GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002249058 ze dne 10.11.2020:
V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynárenská zařízení a plynovodní
přípojky.
Požadujeme dodržet minimální dovolené odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení od
vytyčeného plynovodu dle ČSN 73 6005 (souběh optických kabelů s plynárenským zařízením
400 mm, křížení 100 mm).
Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být
90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší,
nejméně však 60°.
Nové kabelové zemní šachty, komory, rozvaděče situovat mimo ochranné pásmo
plynárenského zařízení – min. 1 m od vytýčeného plynovodu a přípojek.
Případné kolizní situace budou řešny s pracovníkem GasNetSlužby, s.r.o. před pokládkou
HDPE trubek.
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 (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je
chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

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 nutno požádat o nové stanovisko k této změně.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za
vzniklé škody.
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu PZ (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.).
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanoveno
jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes PZ uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
PZ. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete
na www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku.
Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska a sdělí termín zahájení a ukonščení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude
sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj
náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. Protokol o vytyčení má
platnost 2 měsíce.
2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do
stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s
polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou
stavbou.
4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ včetně přesného určení uložení PZ
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie
musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo
výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nebude tato
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti
jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných
vrypů do PE, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na
telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která
nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku.
Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení
stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném bezpečnostním
pásmu PZ.
11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ
zasypána. Stavebník je povinen na základě provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
12) PZ budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, zhutněno
a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky PZ.
14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního
pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
10. Investor je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti a obsah
radia 226, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrana proti hluku a úspora energie.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023 Po dokončení stavby podá investor
žádost o vydání kolaudačního souhlasu a doloží:
- územní rozhodnutí
- ověřenou dokumentaci stavby
- geodetické zaměření stavby
- souhlas MěÚ Znojmo, OŽP odd. odpad. hosp. s kolaudací stavby
- protokoly o provedené kontrole ostatních sítí
- doklady o ověření výše požadovaných vlastností použitých výrobků na stavbu
(certifikáty stavebních materiálů).

Odůvodnění
Dne 16.12.2020 podal investor žádost o vydání územního rozhodnutí na výše
uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
K žádosti investor doložil mimo jiné:
- vyjádření ČEPS, a.s. č.j. 0000027454 ze dne 19.11.2020
- vyjádření spol. České Radiokomunikace a.s. č.j. UPTS/OS/260671/2020ze dne 19.11.2020

- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. č.j. Z0980-26063633 ze dne 13.8.2020 a č.j. J1402827023203 ze dne 30.10.2020
- stanovisko spol. GasNetSlužby, s.r.o. č.j. 5002249058 ze dne 10.11.2020
- vyjádření Itself s.r.o. č.j. 20/004443 ze dne 16.9.2020
- rozhodnutí MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 208068/2020 ze dne 9.12.2020
- vyjádření MěÚ Znojmo, OD č.j. MUZN 173317/2020 ze dne 12.10.2020
- vyjádření MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 173347/2020ze dne 5.10.2020
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP č.j. MUZN 196002/2020 ze dne 4.11.2020
- sdělení MěÚ Znojmo OŠKaPP č.j. MUZN 173342/2020 ze dne 5.10.2020
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. č.j. 7779/20/OVP/N ze dne 21.8.2020
- vyjádření Obce Slatina ze dne 14.10.2020
- stanovisko SÚS JmK, p.o.k. č.j. 19657/2020 ze dne 13.11.2020
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s. č.j. E35484/20 ze dne 20.8.2020
- stanovisko VAS, a.s. č.j. 3504/15/20 ze dne 24.11.2020
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. č.j. 200821-1543202613 ze dne 21.8.2020.
V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne
5.1.2021 oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.
Stavební určil tento okruh účastníků územního řízení: dle § 85 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona – zástupce žadatele (investora) – Suntel Czech s.r.o., se sídlem Březnická
5602, 760 01 Zlín, dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být
záměr uskutečněn – Obec Slatina, se sídlem Slatina 1, 671 53 Jevišovice (těmto účastníkům je
doručováno do vlastních rukou – datovou schránkou), dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona – vlastníky pozemků dotčených stavbou - parc.č. 153/55 – Jiřího Čapouna, bytem
671 39 Běhařovice 92, a Janu Čapounovou, bytem 671 39 Běhařovice 92, parc.č. 227/1 a st.
108 - Josefa Koutného,bytem Slatina 82, 671 53 Jevišovice, parc.č. st. 108 - Andělu Jílkovou,
bytem Slatina 82, 671 53 Jevišovice, parc.č. st. 33 - Ladislava Štangla, bytem Slatina 34, 671
53 Jevišovice, a Věru Štanglovou, bytem Slatina 34, 671 53 Jevišovice, parc.č. st. 87 Viktora Coufala, bytem Podlipná 289/18, 620 00 Brno, parc.č. 298/8 a st. 31/2 – Zdeňku
Hubatkovou, bytem 671 53 Jevišovice 357, a Marii Antošovou, bytem Slatina 36, 671 53
Jevišovice, parc.č. 298/11 – Ing. Jiřího Špalka, bytem 671 53 Jevišovice 287, parc.č. st. 11 –
A5 invest s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, parc.č. 226/13 a 226/17 - Ing.
Miloše Homolku, bytem Tolstého 1741, 252 28 Černošice, a Ing. Petra Pavlíka, bytem Na
Mičánce 2713/2c 160 00 Praha 6, parc.č. st. 117 – Ing. Lenku Kubíčkovou, bytem Vranovská
167/74, 614 00 Brno, parc.č. st. 112 – Františka Galandu, bytem Filipova 777/10, 635 00
Brno, a Jindřišku Galandovou, bytem Filipova 777/10, 635 00 Brno, parc.č. st. 72 – Radku
Částkovou, bytem Slatina 14, 671 53 Jevišovice, parc.č. st. 70 – Lubomíra Mandáta, bytem
Slatina 48, 671 53 Jevišovice, parc.č. st. 38/1 – Růženu Komendovou, bytem Biskupice 80,
675 57 Biskupice – Pulkov, parc.č. 63 – Marka Vystrčila, bytem Heleny Malířové 167/14,
638 00 Brno, parc.č. 319 – JmK, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, parc.č. 312,
306, 153/7, 298/1, 62, st. 78, 232/2, 335, 194/20, 194/1, 316, 195/1, 321 a 226/21 – Obec
Slatina, se sídlem Slatina 1, 671 53 Jevišovice vlastníky sítí dotčených stavbou - Vodárenskou
akciovou společnost, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 636 00 Brno, CETIN, GasNet, s.r.o.,
se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, vlastníky sousedních nemovitostí - § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona - - vlastníky pozemků parc.č. st. 134, st. 28/2, 12/1, st. 29, st. 30, st. 36/1, st. 35, 79/8,
st. 39/1, st. 57, 76, st. 44, st. 46, st. 90, 298/7, st. 31/1, st. 31/2, st. 32, 298/5, 34, st. 20/2, st.
19, st. 18, st. 16, st. 73, st. 13, st. 12, st. 126, st. 6, st. 4, st. 158, 232/5, 232/1, 232/4, 233/15,

233/5, 233/6, 233/16, 233/17, st. 143, 233/18, 234/3, 233/8, st. 2, st. 68, st. 67/1, 230/3, 230/2,
st. 88, st. 66, st. 82, st. 86, 194/8, 233/9, 194/9, st. 95, 194/28, st. 105, st. 98, st. 92, st. 97, st.
96/1, st. 101, st. 99, st. 104, st. 127, st. 129, st. 131, 224/10, 2/4, st. 89/1, st. 89/2, st. 21, st.
22, st. 25/1, 3, st. 49, st. 109, 342/3, st. 48, st. 10, st. 9, st. 50/2, st. 50/1, st. 53/2, 226/15,
226/12, 226/4, 224/4, st. 71, k.ú. Slatina u Jevišovic (těmto účastníkům je doručováno
veřejnou vyhláškou nebo datovou schránkou). Účastníci řízení neuplatnili v průběhu řízení
žádné námitky.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v ust. § 87 – 91 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním
stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl.č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem obce
Rozkoš a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního
rozhodnutí, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno ve smyslu § 81 zák.č. 500/2004 Sb. podat odvolání
do 15 dnů od jeho doručení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Jihomoravského kraje v Brně.
V souladu s § 103 odst. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje tato stavba stavební
povolení ani ohlášení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní
moci, nebude stavba zahájena.
Ing. Marie Smolková
vedoucí stavebního úřadu
Přílohy pro investora (po nabytí právní moci):
- ověřená projektová dokumentace stavby.

Za vydání územního rozhodnutí byl podle pol. 17 odst. 1 písm. e) sazebníku zákona č.
634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven správní poplatek 1 000,- Kč.

Obdrží:
Zplnomocněný zástupce žadatele - § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (datovou
schránkou)
Suntel s.r.o., Březnická 5602, 760 01 Zlín

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn - § 85 odst. 1 písm. b) stavebního (datovou
schránkou)
Obec Slatina, Slatina 1, 671 53 Jevišovice
Vlastníci pozemků, vlastnící a správci sítí dotčených stavbou – § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, datovou schránkou)
- parc.č. 153/55 - Jiří Čapoun, 671 39 Běhařovice 92
Jana Čapounová, 671 39 Běhařovice 92
- parc.č. 227/1 a st. 108 - Josef Koutný, Slatina 82, 671 53 Jevišovice
- parc.č. st. 108 - Anděla Jílková, Slatina 82, 671 53 Jevišovice
- parc.č. st. 33 - Ladislav Štangl, Slatina 34, 671 53 Jevišovice
Věra Štanglová, Slatina 34, 671 53 Jevišovice
- parc.č. st. 87 - Viktor Coufal, Podlipná 289/18, 620 00 Brno
- parc.č. 298/8 a st. 31/2 – Zdeňka Hubatková, 671 53 Jevišovice 357
Marie Antošová, Slatina 36, 671 53 Jevišovice
- parc.č. 298/11 – Ing. Jiří Špalek, 671 53 Jevišovice 287
- parc.č. st. 11 – A5 invest s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
- parc.č. 226/13 a 226/17 - Ing. Miloš Homolka, Tolstého 1741, 252 28 Černošice
Ing. Petr Pavlík, Na Mičánce 2713/2c 160 00 Praha 6
- parc.č. st. 117 – Ing. Lenka Kubíčková, Vranovská 167/74, 614 00 Brno
- parc.č. st. 112 – František Galanda, Filipova 777/10, 635 00 Brno
Jindřiška Galandová, Filipova 777/10, 635 00 Brno
- parc.č. st. 72 – Radka Částková, Slatina 14, 671 53 Jevišovice
- parc.č. st. 70 – Lubomír Mandát, Slatina 48, 671 53 Jevišovice
- parc.č. st. 38/1 – Růžena Komendová, Biskupice 80, 675 57 Biskupice – Pulkov
- parc.č. 63 – Marek Vystrčil, Heleny Malířové 167/14, 638 00 Brno
- parc.č. 319 – JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
- parc.č. 312, 306, 153/7, 298/1, 62, st. 78, 232/2, 335, 194/20, 194/1, 316, 195/1, 321 a
226/21 – Obec Slatina, Slatina 1, 671 53 Jevišovice
Vodárenská akciová společnost, a.s., Kotkova 20, 670 25 Znojmo
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
E.ON Distribuce, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
SÚS JmK, p.o.k. Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Vlastníci sousedních nemovitostí - § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou
vyhláškou)
- vlastníci pozemků parc.č. st. 134, st. 28/2, 12/1, st. 29, st. 30, st. 36/1, st. 35, 79/8, st.
39/1, st. 57, 76, st. 44, st. 46, st. 90, 298/7, st. 31/1, st. 31/2, st. 32, 298/5, 34, st. 20/2, st. 19,
st. 18, st. 16, st. 73, st. 13, st. 12, st. 126, st. 6, st. 4, st. 158, 232/5, 232/1, 232/4, 233/15,
233/5, 233/6, 233/16, 233/17, st. 143, 233/18, 234/3, 233/8, st. 2, st. 68, st. 67/1, 230/3,
230/2, st. 88, st. 66, st. 82, st. 86, 194/8, 233/9, 194/9, st. 95, 194/28, st. 105, st. 98, st. 92, st.
97, st. 96/1, st. 101, st. 99, st. 104, st. 127, st. 129, st. 131, 224/10, 2/4, st. 89/1, st. 89/2, st.
21, st. 22, st. 25/1, 3, st. 49, st. 109, 342/3, st. 48, st. 10, st. 9, st. 50/2, st. 50/1, st. 53/2,
226/15, 226/12, 226/4, 224/4, st. 71
Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Znojmo, OŽP, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo
Městský úřad Znojmo, OD, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně 15 dnů.
Vyvěšeno: ………………..

Sňato: …………………………

Razítko, podpis

