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Obecní úřad, stavební úřad
Zámecké náměstí 67, Žleby

Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Výst.873/17/Be
Lada Bereczová
327 398 225
stavebni@ouzleby.cz

ve Žlebech, dne:1.9.2017

Stavebník:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Zastupuje: Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU !
Výroková část:
ČEZ Distribuce a.s, IČO 24729035, trvale sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupená
Montprojekt a.s., IČO 28494032 (dále jen stavebník), podala dne 31.7.2017 žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby: Okřesaneč, horní část obce – obnova sítě nn, knn, demontáž nn; EI-12-6004546, na
pozemcích č. 1703/2, 1187/8, 558/2, 1187/1, 1188, 1811, 1187/4, 557/38, 1192/2, 607/6, 583/1, 607/3, 1190/1,
1192/1, 2030, 2079, 2114, 2098, 2108, st.237, 608, 1703/5, 1821/2, 2119, 2119, st.88, 1187/9, 584/1, 1831/1,
2089, 583/4, st.120/1, st.121, st.68/2, 1187/7, 1815, st.89, st.87, st.151, 607/4, st.95, 1190/4, st.86, 1190/6,
st.238, 609/2, st.83, st.84, 600/1, st.82, 1192/3, st.92/1, st.93/1, 589, st.130/1, st.131, st.97, 602, st.96/1, st.96/2,
st.1042, 603/4, st.98, st.174, 590/4, 592/1, 595, st.85, st.175, st.176, st.181, 2090, 2031, 2087, st.1028, st.1016,
st.1022, st.1023, st.1021/1, st.1020, st.1019, st.1018, st.1033, st.1024, st.1025, 2094, 2095/2, st.1026, st.1027,
st.1029/2, st.1029/1, st.1030, st.1031, st.1032, st.1034, v katastrálním území Okřesaneč. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
.
Stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno e) , zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil
žádost podle § 76 a dále § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 odst.1
stavebního zákona a § 4 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby
Okřesaneč, horní část obce – obnova sítě nn, knn, demontáž nn; EI-12-6004546, na pozemcích č. 1703/2,
1187/8, 558/2, 1187/1, 1188, 1811, 1187/4, 557/38, 1192/2, 607/6, 583/1, 607/3, 1190/1, 1192/1, 2030, 2079,
2114, 2098, 2108, st.237, 608, 1703/5, 1821/2, 2119, 2119, st.88, 1187/9, 584/1, 1831/1, 2089, 583/4, st.120/1,
st.121, st.68/2, 1187/7, 1815, st.89, st.87, st.151, 607/4, st.95, 1190/4, st.86, 1190/6, st.238, 609/2, st.83, st.84,
600/1, st.82, 1192/3, st.92/1, st.93/1, 589, st.130/1, st.131, st.97, 602, st.96/1, st.96/2, st.1042, 603/4, st.98,
st.174, 590/4, 592/1, 595, st.85, st.175, st.176, st.181, 2090, 2031, 2087, st.1028, st.1016, st.1022, st.1023,
st.1021/1, st.1020, st.1019, st.1018, st.1033, st.1024, st.1025, 2094, 2095/2, st.1026, st.1027, st.1029/2,
st.1029/1, st.1030, st.1031, st.1032, st.1034, v katastrálním území Okřesaneč.
Popis stavby
SO 01 – Montáž kabelového vedení nn 1 kV
PS 01 – Oprava stávající příhradové trafostanice KH_0837 – technologická část
SO 02 – Demontáž stávající venkovní sítě nn

SO 01 – Montáž kabelového vedení nn 1kV – rekonstruované vedení nízkého napětí bude provedeno kabely
typu AYKY uloženými v zemi převážně na veřejně přístupných pozemcích. Přechody komunikací, vjezdů.
budou provedeny přednostně protlaky, případně překopem. Připojení jednotlivých odběratelů bude provedeno
přes přípojkové nebo rozpojovací pojistkové skříně umístěné v pilířích ve stávajících oplocení nebo na
hranicích parcel, popř. ve zdech připojovaných objektů s napojením do stávajících elektroměrových
rozvaděčů. Uložení kabelů 1kV bude provedeno dle PNE 34 1050, souběhy a křížení s jednotlivými
inženýrskými sítěmi musí být provedeny dle ČSN 736005 a jejich změn.
PS 01 – Oprava stávající příhradové trafostanice KH_0837 – technologická část - bude provedena celková
oprava stávající PTS 22/0,4 kV KH_0837 – Okřesaneč – horní. Bude provedena výměna pojistkových spodků
vn za poj.spodky se vodiči přepětí, výměna Al pásoviny na vn straně a nn svodu k distribučnímu rozvaděči
nn dle výkonu trafa. Rozvaděč nn bude typu RTS se šesti pojistkovými vývody osazený MEg 40. Všechny
stávající a dva nové kabelové vývody budou přepojeny do nového rozvaděče. Konstrukce a ocelové součásti
TS budou odrezeny a natřeny.
SO 02– Demontáž stávající venkovní sítě nn – po přepojení odběrných míst na kabelové vedení nn bude
provedena demontáž stávající nadzemní sítě nn. Demontáž stávající venkovní sítě nn bude provedena
v rozsahu navržené rekonstrukce.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude probíhat na pozemcích č. 1703/2, 1187/8, 558/2, 1187/1, 1188, 1811, 1187/4, 557/38, 1192/2,
607/6, 583/1, 607/3, 1190/1, 1192/1, 2030, 2079, 2114, 2098, 2108, st.237, 608, 1703/5, 1821/2, 2119, 2119,
st.88, 1187/9, 584/1, 1831/1, 2089, 583/4, st.120/1, st.121, st.68/2, 1187/7, 1815, st.89, st.87, st.151, 607/4,
st.95, 1190/4, st.86, 1190/6, st.238, 609/2, st.83, st.84, 600/1, st.82, 1192/3, st.92/1, st.93/1, 589, st.130/1,
st.131, st.97, 602, st.96/1, st.96/2, st.1042, 603/4, st.98, st.174, 590/4, 592/1, 595, st.85, st.175, st.176, st.181,
2090, 2031, 2087, st.1028, st.1016, st.1022, st.1023, st.1021/1, st.1020, st.1019, st.1018, st.1033, st.1024,
st.1025, 2094, 2095/2, st.1026, st.1027, st.1029/2, st.1029/1, st.1030, st.1031, st.1032, st.1034, v katastrálním
území Okřesaneč.
2. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v souladu s grafickou přílohou - Celková situace, M
1:500 (EI-12-6004546, č.v. 5).
3. Stavba bude provedena a umístěna dle projektové dokumentace zpracované firmou Montprojekt, a.s., IČO:
28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; odpovědný projektant: Milan Dunda, ČKAIT
0701315. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny inženýrské sítě od jejich právců a bude zajištěna ochrana
proti jejich poškození.
7. Křížení a souběhy kabelů s ostatními inženýrskými sítěmi budou provedeny podle podmínek správců
jednotlivých sítí a k závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy doklady dokazující kontrolu těchto správců
k uložení kabelů.
8. Bude zabezpečena ochrana práv a právem chráněných zájmů fyzických fyzických a právnických osob k
nemovitostem.
9. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních tech.zařízení budou prováděny jen za dodržení platných
norem, bez použití mechanizmů - opatrně a ručně.
10. Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech a zařízeních tomu
určených, v souladu se zákona č.7/2005Sb. A č. 185/2001 Sb.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
vyhláška č.192/2005 Sb., 362/2005 Sb., 324/1990Sb., zákon č.309/2006 Sb. – a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi, nařízení vlády č. 591/2006 SB. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb.o technických požadavcích na výstavbu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen OTP).
13. Při stavbě budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 363/2005 Sb – o bližších požadavcích na bezpečnost, která
upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy např. ČSN 34 3100, ČSN 33 2000,ČSN
33 3300, 34 3101,34 3101, 73 6006, 73 6005, 73 6962 , 73 3050, PNE 33 0000-1.
14.Staveniště je přístupné z komunikace III.tř. a navazující obecní komunikace.
15.Stavba bude zabezpečena proti úrazu cizích osob.

16. Jedná se o liniovou stavbu, zařízení staveniště a uložení výkopku bude vymezeno na pozemcích obce
Okřesaneč - poblíž výkopu.
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2019.
18.Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení). Vybraného dodavatele, před zahájením prací,
doloží stavebník stavebnímu úřadu výpisem z obchodního rejstříku, osobu zodpovědnou za provádění prací –
jméno, kontakt (číslo telefonu).
19. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je
povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
20. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne nabytí
právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před
jejím uplynutím. Podáním žádosti se stanoví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
21. Zhotovitel stavby je povinen dle §157 stavebního zákona vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o
stavbě.
22. Zhotovitel stavby o zahájení prací bude včas (min. 14 dnů předem) informovat majitele dotčených
nemovitostí a projedná s nimi průběh práce! Dále zabezpečí vjezd a vstup k dotčeným nemovitostem.
23. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena na základě výzvy stavebníka (stavebník vyzve stavební úřad
k prohlídce v dostatečném předstihu) :
• po vytýčení trasy vedení a podzemních sítí, při zahájení provádění výkopových prací, při záhrnu
kabelového vedení, před uvedením kabelového vedení do provozu
• Před dokončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona, včas požádáno o
vydání kolaudačního souhlasu.
24. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k projektové dokumentaci (součást PD):
I. ČEZ Distribuce a.s. – n.z. 0100764147, ze dne 21.6.2017 – dojde ke střetu – Budou dodrženy podmínky
pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, v ochranných pásmech nadzemního
vedení, v ochranných pásmech elektrických stanic, které jsou součástí tohoto vyjádření.
II. Telco Pro Services a.s. – n.z.0200615057, ze dne 21.6. 2017 – nedojde ke střetu
III. GridServices s.r.o. – n.z.5001420644, ze dne 21.12.2016 – dojde ke střetu - podmínky:
- přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením.
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního
vodiče.
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/200 Sb. ve znění pozdějších
přepisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- v ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) nebude skladován materiál,
prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou technikou.
Dále budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti, které jsou součástí tohoto vyjádření.
IV. CETIN a.s. – č.j. 734018/16, ze dne 17.10.2016 – dojde ke střetu – Budou dodrženy podmínky ochrany
SEK a všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou
součástí tohoto vyjádření.
V. VHS Vrchlice – Maleč a.s. – č.j. 5699/16/2/TPČ, ze dne 17.2.2017 – dojde ke střetu – souhlasí za
podmínek:
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené §23 odst. 3) zákona č.
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
- v souběhu pokládky kabelového vedení se stávajícím vodovodním řadem bude kabel uložen mimo
ochranné pásmo vodovodu,
- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné
objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – p. Buriánek, tel. 602 493 715, e-mail:
burianek@vhskh.cz,
- před realizací navržených protlaků komunikací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme provést
sondy na vodovodním potrubí na náklady investora z důvodu zjištění skutečné hloubky uložení stávajícího
vodovodu pro veřejnou potřebu za přítomnosti odpovědného pracovníka vodovodů přímo na místě,

- bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 6005,
- křížení sítí bude provedeno kolmo a v chráničce, včetně přípojek,
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace,
- při hutnění zeminy v místě křížení nad provozovaným zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti
z důvodu jeho možného poškození,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci výše uvedené
stavby nedošlo k jejich poškození.
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného
pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení,
zejména pak ochranného pásma dle zák. č. 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chráničce. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí zasypáno,
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno v místě samém s odpovědným
pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel .327 313 587, nebo jím pověřený
pracovník,
- požadujeme písemné ohlášení stavebních prací.
VI. Obec Okřesaneč – žádost, ze dne 28.2.2017 –
- na základě obecní vyhlášky schválené dne 20.2.2017 požadujeme za uložení kabelů částku 50,-- Kč/bm.
- dále požadujeme provést u přemostění u jednotlivých nemovitostí protlaky a u veškerých zásahů do
místních komunikací jejich opravu a to 50 cm na každou stranu výkopu.
-požadavek o uložení optických kabelů zároveň s kabely elektrického vedení.
VII. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – n.z. 7392/16/KSUS/KHT/Rys, ev.č.
51077/2016, ze dne 6.12.2016 – souhlasí za podmínek:
1. Křížení kabelového vedení se silnicí III/33728 (5x), bude provedeno bez narušení
konstrukce vozovky – podvrtem. El. vedení bude pod silničním tělesem uloženo
v chráničce kolmo k ose vozovky. Startovací jámy pro ten účel budou umístěny mimo
zpevněnou část vozovky. Po uložení zařízení bude výkopová rýha zasypána, zhutněna a
povrch uveden do původního (funkčního) stavu.
2. Kabelové vedení uložené souběžně se silnicí III/33728 bude umístěno v celé trase
v zeleném pásu. Po uložení zařízení bude výkopová rýha zasypána, zhutněna a povrch
uveden do původního (funkčního) stavu.
3. Zachováno, případně obnoveno bude veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy,
rigoly, vpusti apod.)
4. Dopravní omezení při provádění prací včetně umístění dopravních značek musí být
projednáno s Policií ČR – DI Kutná Hora.
5. Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání
silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice
protokolárně předána zpět KSÚS. Předávací protokol předloží investor stavebnímu úřadu
v kolaudačním řízení. Po dobu 60 měsíců ode dne předání ručí investor případně
zhotovitel stavby za případné nerovnosti na silničním tělese a je povinen je ihned
odstraňovat.
6. Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřena mezi investorem stavby a
KSÚS Středočeského kraje smlouva o náhradě za omezení užívání silnice (pozemek
pod silnic není ve vlastnictví Středočeského kraje).
7. Před vydáním stavebního povolení uzavře investor stavby s KSÚS SK smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
8. O povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro zásah do silničního tělesa a ke schválení
přechodného dopravního značení při úplné uzavírce silnice požádá investor
případně zhotovitel stavby.
VIII. Městský úřad Čáslav – odbor dopravy – č.j. DOP 3586/17, ze dne 6.2.2017 – souhlasí za podmínek:
- stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- vlivem stavební činnosti nesmí být komunikace znečišťovány a znehodnocovány, proto musí být navržena a
dodržována účinná čistící opatření.
- dojde-li při realizaci stavby k užívání silnice č. III/33728 jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným
účelům, je nutné požádat odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace k provádění stavebních
prací na silnicích I. a III. tříd v souladu s ust. §25 ZPK a § 40 odst. (2) vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
ZPK ve znění pozdějších předpisů. K Žádosti je nutné doložit písemné vyjádření Policie ČR, DI Kutá Hora a

souhlas vlastníka (správce komunikace), tj. Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraj, příspěvkové
organizace.
- přechodnou úpravou provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích stanoví dle §77 odst.1
písm.c) zákona č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů obecní
úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Čáslav, odbor dopravy). K žádosti je nutné doložit písemné
vyjádření příslušného orgánu policie ČR.
- pokud při realizaci stavby dojde k úplné nebo částečné uzavírce komunikace, je nutné požádat odbor dopravy
o povolení uzavírky v souladu s ust. § 24ZPK a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK ve znění
pozdějších předpisů. Žádost je třeba podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu minimálně 30 dní před
plánovaným uzavřením komunikace.
IX. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, úz.odb.Kutná Hora – Dopravní inspektorát – č.j.
KRPS-413796-1/ČJ-2016-010506, ze dne 12.12.2016 – souhlasné stanovisko
X. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Odbor informačních a komunikačních technologií–
č.j. KRPS-415027-1/Čj-2016-0100IT, ze dne 19.12.2016 – nemá námitek
XI. Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů – sp.zn. 58965/2016-8201-OÚZPCE, ze dne 5.1. 2017 – souhlasné závazné stanovisko
XII. ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odb. Kutná Hora – ev. č. KH-4202/2016/PD, ze dne 30.12.2016 – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami –
 V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajcícm
požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace
musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním
alespoň jednoho jízdního pruhu o min. šířce 3,0m. Případnou uzavírku komunikace oznamte písemně
na HZS Stč.kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora, 15 dnů
předem.
X111. České Radiokomunikace a.s. – n.z. UPTS/OS/159986/16, ze dne 7.12.2016 – nemají zařízení - bez
připomínek
XIV. ČEPRO a.s.- č.j. 8599/16, ze dne 2.1.2017 – nemají zařízení - bez připomínek
XV. MERO ČR a.s. – č.j. 2016/00978/1, ze dne 5.12.2016 – bez připomínek
XVI. NET4GAS s.r.o. – n.z. 10072/16/OVP, ze dne 5.12.2016 – nezasahuje do bezpeč. pásma VTL
plynovodu
XVII. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – č.j.
178797/2016/KUSK, zn.OŽP/Hrás, ze dne 4.1.2017 – vyjádření
 Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
přepisů: Na základě předložených podkladů sdělujeme, že navrhovaný projekt: „Okřesaneč, horní
část obce – obnova sítě nn, knn, dem.nn“ nebude vyžadovat provedení hodnocení na základě
ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých
souvisejících zákonů.
 Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.
Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i odst.1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv
předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na příznivý vliv
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených
příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.
XVIII. MěÚ Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje – č.j. SU 31772/16, ze dne 3.1.2017 – nemá
námitek
XIX. MěÚ Čáslav, odbor školství kultury a památková péče – č.j.ŠKP/31773/2016, ze dne 5.12.2016 –
nemá námitek
XX. MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí – č.j. ŽP/31774/16, ze dne 12.12.2016 – koordinované
stanovisko
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství – příslušný podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č.
č.185/2001 Sb. o odpadech sděluje, že výkopovou zeminu ve svém přirozeném stavu je možné využít k zásypu
v místě stavby, znečištěná zemina a další odpady z výstavby musí být odstraněny v souladu se zákonem o
odpadech. Doklady o průběžné evidenci a následném nakládání s odpady předložte příslušnému stavebnímu
úřadu spolu s žádostí o kolaudační souhlas nebo s oznámením o užívání stavby dle § 120 – 122 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Vodoprávní úřad –sděluje, že provádění stavby a činností s tím spojené, nepodléhají vydání souhlasu podle §
17 a ani vydání vyjádření podle § 18 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon). Zemními pracemi nesmí být narušeno žádné vodohospodářské dílo jako vodovod, kanalizace, ale i
povrchová kanalizace pro přirozený odtok povrchových vod.
Orgán státní správy lesů – není dotčeným orgánem
Orgán ochrany přírody a krajiny – není dotčeným orgánem
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – není dotčeným orgánem.
Orgán ochrany ovzduší – není dotčeným orgánem.
XXI. Archeolog. ústav akademie věd ČR, pracoviště Kutná Hora, č.j.ARUP -12325/2016, ze dne
13.12.2016 – souhlasí za podmínek
1) Zajistit provedení archeolog. dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem
akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha v.v.i.
2) Ohlásit termín zahájení akce po tom co bylo vydáno stavební povolení, na adresu: ARÚ AV ČR Praha,
pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 511 730).
3) Oznámení průběhu vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem
na adresu uvedenou v bodě 2.
Účastníkem řízení je podle
- § 27 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů :
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Obec Okřesaneč
Středočeský kraj – Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje
Římskokatolická farnost Žleby
Kryštof Ladislav, Okřesaneč č.p.76, 28601
Dvořáček Josef, Okřesaneč č.p.4, 28601
Dvořáčková Iva, Okřesaneč č.p.4, 28601
Skoumal Radomír, Ing., j. Kollára 1209/1, 286 01 Čáslav
Skoumalová Jiřina, Okřesaneč č.p.5, 28601
Šorna Jaroslav, Ing., Na Císařce 3239/1, 150 00 Praha 5
Šornová Soňa, Ing., Na Císařce3239/1, 150 00 Praha 5
Buriánková Veronika, Dittrichova 349/13, 120 00 Praha 2
Bačina Karel, Okřesaneč č.p.68, 28601
Suk Roman, Okřesaneč č.p.7, 28601
Suková Zuzana, Okřesaneč č.p.7, 28601
Blabolilová Marie, Hostačov 67, 58282 Skryje
Svoboda František, Hedvikovská 206, 538 43 Třemošnice
Svoboda Václav, Okřesaneč č.p.6, 28601
Líska Václav, Okřesaneč č.p.113, 28601
Lísková Marie, Okřesaneč č.p.113, 28601
Majová Václava, Okřesaneč č.p.113, 28601
Líska Martin, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod
David Karel, Okřesaneč č.p.13, 28601
Davidová Blanka, Okřesaneč č.p.13, 28601
Šellenberg Jiří, Táboritská 450, 280 02 Kolín
Šellenbergová Jana, Táboritská 450, 280 02 Kolín
Žaloudek Josef, Okřesaneč č.p.2, 28601
Žaloudková Dana, Českobrodská 220, 190 11 Praha 9
Kryštof Ladislav, Okřesaneč č.p.1, 28601
Smítka Vratislav, Okřesaneč č.p.62, 28601
Smítková Helena, Okřesaneč č.p.62, 28601
Sládková Olga, Studentů 133, 284 01 Kutná Hora
Mrkvička Petr, 17.listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Mrkvičková Marie, 17.listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Moravec Václav, Okřesaneč č.p.9, 28601
Moravcová Ludmila, Okřesaneč č.p.9, 28601
Moravec Jiří, Okřesaneč č.p. 119, 286 01
Papoušek František, Okřesaneč č.p.11, 28601

Matoušek Jaroslav, Okřesaneč č.p.115, 28601
Matoušek Jaroslav, Okřesaneč č.p.115, 28601
Matoušková Marie, Okřesaneč č.p.115, 28601
Šandorová Jiřina, Okřesaneč č.p.12, 28601
Labuťová Jana, Okřesaneč č.p.74, 28601
Němec Josef, Doležalova 1022/3, 198 00 Praha 9
Dolejš Erik, Okřesaneč č.p.55, 28601
Němec Jaroslav, Žitná 1654, 286 01 Čáslav
Němcová Miroslava, Bc., Žitná 1654, 286 01 Čáslav
Šveřepa Miloš, Okřesaneč č.p.78, 28601
Šebek Václav, 17.listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Šebková Miloslava, 17. listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Běhounková Božena, Okřesaneč č.p.91, 28601
Rozhoňová Eliška, Školská 500, 281 02 Cerhenice
Zezulák Daniel, Okřesaneč č.p.111, 28601
Machka Ondřej, Okřesaneč č.p.107, 28601
Spěváková Božena, Okřesaneč č.p.104, 28601
Benceová Lucie, Okřesaneč č.p.105, 28601
Puskás Ján, Okřesaneč č.p.118, 28601
Puskásová Jindra, Okřesaneč č.p.118, 28601
Běhounek Oldřich, Okřesaneč č.p.91, 28601
Běhounek Milan, Okřesaneč č.p.116, 28601
Fiala Václav, Okřesaneč č.p.92, 28601
Marek Zdeněk, Okřesaneč č.p.109, 28601
Marková Eva, Okřesaneč č.p.109, 28601
Zikuda Jaroslav, Okřesaneč č.p.95, 28601
Zezulák Karel, Květinová 1541, 286 01 Čáslav
Zezulák Jaroslav, Okřesaneč č.p.120, 28601
Zezulák Vlastimil, Frýdnava 7, 582 82 Habry
Cemperová Miroslava, Okřesaneč č.p.94, 28601
Dvořáček Václav, Bc., Okřesaneč č.p.94, 28601
Vančura Miloš, Líšnická 67, 252 03 Řitka
Vančurová Dagmar, Okřesaneč č.p.93, 28601
Kloučková Lucie, Okřesaneč č.p.112, 28601
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Nebyly vzneseny.
Odůvodnění
Dne 31.7.2017 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.
V souladu s ustanoveními § 87 a §89 stavebního zákona stavební úřad opatřením dne 1.8.2017.2015 oznámil
zahájení územního řízení účastníkům řízení § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům a stanovil
lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek a určil termín konání místního šetření, které se
konalo 17.8.2017 a byl z něj sepsán protokol. Místního šetření se zúčastnil zástupce fi. MONTPROJEKT a.s.
– p. M.Herel; za stavební úřad – p. L. Bereczová; za Obec Okřesaneč – p. Z. Vančura (starosta), který znovu
upozornil na vyjádření obce ohledně požadavku protlaků u vjezdových mostků na pozemky (bod č. 2
vyjádření) a žádost o současné položení optických kabelů (bod č. 3 vyjádření).
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal,že její umístění
odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanoveným
vyhláškou č.268/2009 Sb.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení územního řízení bylo

doručeno účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a v §85 odst.2 písm.a) staveb.zákona a dotčeným orgánům
jednotlivě, dalším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
obce Okřesaneč.
Žádost byla doložena 3x dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, plnou mocí k zastupování
stavebníka a doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu
Dále byla žádost doložena těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:
ČEZ Distribuce a.s.; Telco Pro Services a.s.; GridServices s.r.o.; CETIN a.s.; VHS Vrchlice – Maleč a.s.; Obec
Okřesaneč; KSÚS Středočeského kraje; Krajský úřad středočeského kraje, OŽPD; MěÚ Čáslav, OŠKPP; MěÚ
Čáslav, OD; MěÚ Čáslav, OŽP; MěÚ Čáslav, OVRR; AÚAV ČR Kutná Hora; Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, územní odb. Kutná Hora – DI; Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – OIKT
Praha; SEM MO, odbor OÚZ; ČR HSZ Středočeského kraje – územní odb. Kutná Hora; České
Radiokomunikace a.s.; MERO ČR a.s.;ČEPRO a.s.; NET4GAS s.r.o.
Umístění stavby je v souladu s umísťováním staveb v obci s územním plánem, stavba je umístěna v
intravilánu obce. Stavba je umístěna v souladu s §79 stavebního zákona - jedná se o liniovou stavbu.
Předmětem záměru je umístění kabelového vedení nn.
Spolu se žádostí o územní rozhodnutí byly dodány vyjádření správců technické infrastruktury ze
kterých vyplývá, že v předmětném území je nutná ochrana jejich vedení , tyto budou v blízkosti stavby
vytyčeny, jejich ochrana je součásti předmětných vyjádření.
Stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů potřebné pro rozhodnutí byly dodány rovněž
spolu se žádostí o územní rozhodnutí, proto lze konstatovat, že uvedený záměr je v souladu se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a jejich požadavky, čímž je zabezpečena ochrana veřejných zájmů.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V
případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých orgánů při jednání byla použita jejich stanoviska doložená k
žádosti. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Dále lze konstatovat, že uvedený záměr dle předložených stanovisek dotčených orgánů
zabezpečujících ochranu veřejných zájmů je v souladu s charakterem území, lokalita není součástí územního
systému ekologické stability ani zvláště chráněného území. Návrh je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území.
Stavební pozemek je vymezen tak, že svými vlastnostmi, polohou i plošným a prostorovým
uspořádáním umožňuje využití pro navrhovaný účel. Místo stavby je dopravně napojeno na silnici III tř.,
obecní komunikace se stávajícími kapacitně vyhovujícím sjezdy. Další nároky na technickou infrastrukturu
nejsou kladeny.
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnými osobami a splňuje
požadavky přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření. Projektová dokumentace a její příslušné části byly zpracovány příslušnými
oprávněnými osobami s příslušnou autorizací.
Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí byly dodány spolu s žádostí o
územní rozhodnutí, účastníci měli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v průběhu řízení. Protože
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby rozhodl způsobem uvedeným ve
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje,
a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského

kraje k rozhodnutí

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části „Odůvodnění“ je
nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v
průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takovou skutečnost nebo důkazy, které účastník
nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nnebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý
úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 staveb.zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený
úkon.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání
území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a toto rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

Lada Bereczová
vedoucí stavebního úřadu
(otisk úřed.razítka)

Poplatek: Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky 17
písm.1 f) 20 000,-Kč. Byl uhrazen bankovním převodem dne 4.8.2017.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů!

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

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

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

Obdrží:
Účastníci územního a stavebního řízení dle § 85 odst.1 písm a)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Montprojekt a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice

Obec Okřesaneč – s prosbou o vyvěšení na veřejné a elektronické úřední desce
Dotčené orgány- doporučeně
MěÚ Čáslav, OVRR, Náměstí J. Žižky z Trocnova1, 286 01 Čáslav
MěÚ Čáslav, OŠKP, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
MěÚ Čáslav, OŽP, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
MěÚ Čáslav, OD, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
HZS Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora
AÚAV ČR Kutná Hora
Policie ČR- DI ÚO Kutná Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora
Policie ČR – OIKT – oddělení komunikačních systémů, Na Baních 1535, 15600 Praha 5
Sekce ekonomická a majetková MO, OOÚZ, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Dotčení správci sítí – doporučeně :
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
CETIN a.s., Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3
VHS Vrchlice -Maleč,a.s. Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6
ČEPRO a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 7
MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
Majitelé dotčených pozemků :
Obec Okřesaneč
Středočeský kraj – Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje
Římskokatolická farnost Žleby
Kryštof Ladislav, Okřesaneč č.p.76, 28601
Dvořáček Josef, Okřesaneč č.p.4, 28601
Dvořáčková Iva, Okřesaneč č.p.4, 28601
Skoumal Radomír, Ing., j. Kollára 1209/1, 286 01 Čáslav
Skoumalová Jiřina, Okřesaneč č.p.5, 28601
Šorna Jaroslav, Ing., Na Císařce 3239/1, 150 00 Praha 5
Šornová Soňa, Ing., Na Císařce3239/1, 150 00 Praha 5
Buriánková Veronika, Dittrichova 349/13, 120 00 Praha 2
Bačina Karel, Okřesaneč č.p.68, 28601
Suk Roman, Okřesaneč č.p.7, 28601
Suková Zuzana, Okřesaneč č.p.7, 28601
Blabolilová Marie, Hostačov 67, 58282 Skryje
Svoboda František, Hedvikovská 206, 538 43 Třemošnice
Svoboda Václav, Okřesaneč č.p.6, 28601
Líska Václav, Okřesaneč č.p.113, 28601
Lísková Marie, Okřesaneč č.p.113, 28601
Majová Václava, Okřesaneč č.p.113, 28601
Líska Martin, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod
David Karel, Okřesaneč č.p.13, 28601
Davidová Blanka, Okřesaneč č.p.13, 28601
Šellenberg Jiří, Táboritská 450, 280 02 Kolín
Šellenbergová Jana, Táboritská 450, 280 02 Kolín
Žaloudek Josef, Okřesaneč č.p.2, 28601
Žaloudková Dana, Českobrodská 220, 190 11 Praha 9

Kryštof Ladislav, Okřesaneč č.p.1, 28601
Smítka Vratislav, Okřesaneč č.p.62, 28601
Smítková Helena, Okřesaneč č.p.62, 28601
Sládková Olga, Studentů 133, 284 01 Kutná Hora
Mrkvička Petr, 17.listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Mrkvičková Marie, 17.listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Moravec Václav, Okřesaneč č.p.9, 28601
Moravcová Ludmila, Okřesaneč č.p.9, 28601
Moravec Jiří, Okřesaneč č.p. 119, 286 01
Papoušek František, Okřesaneč č.p.11, 28601
Matoušek Jaroslav, Okřesaneč č.p.115, 28601
Matoušek Jaroslav, Okřesaneč č.p.115, 28601
Matoušková Marie, Okřesaneč č.p.115, 28601
Šandorová Jiřina, Okřesaneč č.p.12, 28601
Labuťová Jana, Okřesaneč č.p.74, 28601
Němec Josef, Doležalova 1022/3, 198 00 Praha 9
Dolejš Erik, Okřesaneč č.p.55, 28601
Němec Jaroslav, Žitná 1654, 286 01 Čáslav
Němcová Miroslava, Bc., Žitná 1654, 286 01 Čáslav
Šveřepa Miloš, Okřesaneč č.p.78, 28601
Šebek Václav, 17.listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Šebková Miloslava, 17. listopadu 116, 284 01 Kutná Hora
Běhounková Božena, Okřesaneč č.p.91, 28601
Rozhoňová Eliška, Školská 500, 281 02 Cerhenice
Zezulák Daniel, Okřesaneč č.p.111, 28601
Machka Ondřej, Okřesaneč č.p.107, 28601
Spěváková Božena, Okřesaneč č.p.104, 28601
Benceová Lucie, Okřesaneč č.p.105, 28601
Puskás Ján, Okřesaneč č.p.118, 28601
Puskásová Jindra, Okřesaneč č.p.118, 28601
Běhounek Oldřich, Okřesaneč č.p.91, 28601
Běhounek Milan, Okřesaneč č.p.116, 28601
Fiala Václav, Okřesaneč č.p.92, 28601
Marek Zdeněk, Okřesaneč č.p.109, 28601
Marková Eva, Okřesaneč č.p.109, 28601
Zikuda Jaroslav, Okřesaneč č.p.95, 28601
Zezulák Karel, Květinová 1541, 286 01 Čáslav
Zezulák Jaroslav, Okřesaneč č.p.120, 28601
Zezulák Vlastimil, Frýdnava 7, 582 82 Habry
Cemperová Miroslava, Okřesaneč č.p.94, 28601
Dvořáček Václav, Bc., Okřesaneč č.p.94, 28601
Vančura Miloš, Líšnická 67, 252 03 Řitka
Vančurová Dagmar, Okřesaneč č.p.93, 28601
Kloučková Lucie, Okřesaneč č.p.112, 28601
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