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Žadatel:
Štěpán Šíma ( nar.22.4.1977), Ulice prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

NÁVRH VÝROKU
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: inženýrské sítě, oplocení, jímka a
studna v obci Loukov na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 772/29 v kat. území Loukov u Mnichova Hradiště,
kterou podal Štěpán Šíma ( nar.22.4.1977),Ulice prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami takto:
Podle § 95 odst. 1 stavebního zákona ve zjednodušeném územním řízení vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: inženýrských sítí, oplocení, jímky a studny v obci Loukov na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo
772/29 v kat. území Loukov u Mnichova Hradiště.
Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou nebo organizací a musí splňovat požadavky vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a bude vypracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.
2. Pro stavbu budou navrženy výrobky, které splňují vlastnosti dle § 156 stavebního zákona a požadavky dle zákona č.
22/1997 Sb. a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 199/2002 Sb.
3. Stavby inženýrských sítí, oplocení, jímky a studny budou umístěny na pozemku parc.č. 772/29 v kat. území Loukov u
Mnichova Hradiště tak, jak jsou zakresleny na přiloženém situačním výkresu v měř. katastrální mapy 1:200, který je
součástí projektové dokumentace zpracované Ing. Jindřichem Jeníčkem, Vyskeř 32.
4. Stavba ani výstavba oplocení se nedotkne žádným způsobem pozemku par.č. 772/21 ve správě Ředitelství silnic a
dálnic ČR.
5. Vzhledem k tomu, že stavba studny je situována jen 3m od silničního pozemku par.č.772/21, který je a nadále bude
v zimním období ošetřován chemicky, upozorňujeme na reálné nebezpečí průniku soli do vody. Pro realizaci studny bude
provedeno opatření, které toto nebezpečí poškození vodního zdroje znemožní.
6. Výstavbou inženýrských sítí nebudou dotčeny komunikace a silniční pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje.
Výstavbou oplocení nebudou dotčeny silniční pozemky par.č. 871/7 a 772/21 v kat.území Loukov u Mnichova Hradiště.
7. Vydání stavebního povolení na studnu a povolení k odběru podzemní vody je v kompetenci zdejšího vodoprávního
úřadu a bude projednáno v rámci vodoprávního řízení. Po vydání a nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby je
nutné požádat zdejší vodoprávní úřad o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru a o vydání
stavebního povolení ke stavbě vodního díla:studny. K žádosti na předepsaném formuláři musí být doloženy náležité
doklady dle vyhlášky č.432/2001 Sb.
8. Při realizaci prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a.s. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen při
provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb,
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k ohrožení nebo
poškození sítě elektronických komunikací (dále SEK) ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn
s tím, že SEK jsou součástí veřejné telekomunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
předpisy. Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv
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činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma
podzemního vedení elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (
dále NVSEK ) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je
povinen řídit se platnými právními předpisy technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení
vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení
kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti
Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti
Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen oznámit POS. Oznámení je povinen učinit elektronicky, či telefonicky, přičemž oznámení bude obsahovat číslo
vyjádření k němuž se vztahují tyto podmínky. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou
trasou PVSEK prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo
ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu
trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění zásadního
rozporu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu
oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování
v přerušených pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k
narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně
doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při provádění zemních prací, u kterých
nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat ke kontrole.
Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není
oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica
O2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací, dokud nebude PVSEK zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany
trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není
oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při činnosti na/v
manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad
rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. Stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky
SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat
s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými
rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že
technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o
hraně cca 1 m. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději
však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je
povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, tel.: 800184084. Stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně
kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. Při
provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. Pokud by činností stavebníka,
nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít
k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení
SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka,
nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního správního předpisu,je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky
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vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat
dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. před zahájením
řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a
rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK.
Tímto způsobem je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby,
rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází
v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to
včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení
ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem
projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silnoproudé vedení
(NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby,
povinen kontaktovat POS. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití
otevřeného plamene a podobných technologií. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku
nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to i na úrovni
stávajícího technického řešení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy
zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení
SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je
povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen
stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické
nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK
ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen
uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit
vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit
PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a
zamezit vnikání nečistot. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a
souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury a kabelovodem, povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby
nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při
křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS
projednat zakreslení v příčných řezech; Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m; neumísťovat nad
trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury; předložit POS odborný statický posudek včetně
návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou; nezakrývat vstupy do kabelových
komor, a to ani dočasně; projednat nejpozději ve fázi projektové přípravy s POS jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory; projednat s POS veškeré případy, kdy jsou
trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovou.Vyjádření je platné pouze pro zájmové území
určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem. Vyjádření pozbývá platnosti:
uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření; změnou rozsahu zájmového území; změnou důvodu vydání vyjádření
uvedeného v žádosti. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto
vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření. Bude-li žadatel na společnosti
Telefónica O2 požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva
na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je oprávněn
kontaktovat POS. Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty
veškeré dostupné informace o SEK společnosti. V případě dotazů kontaktujte pracoviště Telefónica O2 na bezplatné lince
800255255.
9.V zájmovém prostoru stavby dojde ke styku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod PE d 110. Stavba
plynovodní přípojky musí být realizována v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TP G 702 01, TPG 702 04 a
technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy ( Zásady projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy
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místních sítí). RWE Distribuční služby, s.r.o. se vyjadřuje k problematice odběrného plynového zařízení pouze z hlediska
umístění hlavního uzávěru plynu a fakturačního plynoměru. Umístění HUP: hranice pozemku. Plynoměr, typ a rozteč: G
4, rozteč 250 mm. Regulátor tlaku plynu : ano. Přetlak při měření: 2 kPa. Plynoměr musí být osazen rozpěrkou v souladu
s TPG 934 01. Požadujeme osadit uzávěr za plynoměrem. Dodavatel (investor) je povinen nahlásit zahájení stavby na
RWE Distribuční služby, s.r.o. Nahlášení je nutné provést nejpozději 5 dnů před termínem zahájení stavby na adresu:
pripojky@rwe.cz. Propojovací práce na plynovod smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01.
Certifikát musí odpovídat typu PZ ( ocel, plast) a prováděné činnosti. V případě, že plynovodní přípojka nebude
zhotovena organizací certifikovanou pro činnost na plynárenském zařízení v souladu s TPG 923 01, má provozovatel
distribuční soustavy právo tuto plynovodní přípojku neodkoupit, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o připojení. Před
záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická
dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy –
Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho
okolí.).Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení, zpracovaná dle
uvedené směrnice, bude vyžadována při odevzdání a převzetí plynárenského zařízení. Termín zahájení přejímacího řízení
je nutné dohodnout minimálně 10 pracovních dnů předem na příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí. Při
přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ v rozsahu dle TPG 702 01 a TPG 905 01 v rozsahu směrnice RWE
DS ( Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do provozu). Majetkoprávní vypořádání stavby a vlastní připojení
k distribuční sítí bude provedeno dle uzavřené Smlouvy o připojení k distribuční soustavě číslo 330090100235 a
podmínek v této smlouvě uvedených. Kopii tohoto stanoviska musí obdržet dodavatelská firma, která bude zajišťovat
vlastní stavbu plynárenského zařízení. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují
všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). Stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve
stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez
předchozího souhlasu RWE Distribuční služby, s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum
(viz. kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede
žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. Bez vytyčení a přesného
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považuje
RWE Distribuční služby, s.r.o. za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném
vytyčení bude sepsán protokol. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab. 8, zákonu č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádějící stavební
činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti jeho poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před
zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Neprodleně oznámit každé i
sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského
zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před
požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribuční
služby, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Plynárenské zařízení bude před
zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně
osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na
plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů
apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Bude
zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).Při použití nákladních vozidel,
stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
10. V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranné pásmo energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č.458/200 Sb. (energetický zákon) v platném
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znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. přibližný průběh tras je zakreslen v p
příloze tohoto vyjádření, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo i několik kabelů. Zakreslené polohy
zařízení v příloze jsou informativní. V případě podzemních energetických zařízení je povinnost stavebníka před
započetím zemních prací pět dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840. V případě,
že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že
zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s
činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v
majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického
zařízení, nutno kontaktovat Poruchovou linku 840 850 860.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"):
Štěpán Šíma, Ulice prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
Za správnost: Eva Štancíková
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Upozornění:
Dle ustanovení § 95 odst. 3 stavebního zákona žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění
návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o
architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí, obsahující obdobné náležitosti uvedené v
ustanovení § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst. 5 nebo § 12 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Dle ustanovení § 95 odst. 4 stavebního zákona výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti
zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu; prvním dnem lhůty je
den následující po dni zveřejnění návrhu. Připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by
mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu. Výhrada, námitka nebo připomínka se podává
u zdejšího stavebního
úřadu.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Mnichovo
Hradiště, odboru výstavby a ŽP (návštěvní dny: pondělí, středa 8 - 17 hodin).

Rozdělovník
Žadatel
Doručení jednotlivě:
Štěpán Šíma, Ulice prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
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