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Č.j.:             Výst. 495/20/Be /3                              ve Žlebech, dne:15.6.2020 
Vyřizuje: Lada Bereczová 
Telefon:  327398225 
e-mail:  stavebni@ouzleby.cz 
 
 
Stavebník: 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
koresp.adr.: 
ČEZ Distribuce a.s., Odbor Projekty, K. Nedělková, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 
 
 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
ROZHODNUTÍ 

  
 
 
Výroková část: 
 
ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, se sídlem, Teplická 874/8, 40502 Děčín (dále jen 
„žadatel“) podala dne 15.4.2020, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „IE 
– 12–6009277 – Žleby, Družstevní, Za Lihovarem, K Zehubům – obnova kNN, dem. NN“ 
na pozemcích st.p.č. 18/1, 19/1, 20, 38, 37/1, 36, 25/3; p.p.č. 167/7, 1006, 183/3, 176/4, 176/6, 
935, 183/4, 966/2, 1113, 183/1, 183/5, 241/1, 1014/3, 248/6, 938/1, 938/2, 934, 938/3, 938/5, 
1014/4, 175/3, 176/3, 180/3, 167/37, 173, 176/8, 932/8, 1014/2, 295/8, 249, 248/12, 248/15, 
1021, 243, 183/2, 23/1, 248/11 vše v kat. území Žleby (dále jen "stavba").   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 dle zák. č. 
416/2009 Sb. o urychlení  výstavby vodovodní , a energetické infrastruktury a na základě tohoto 
posouzení vydává podle § 92 odst.1 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č.503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném 
znění 
 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 
 

„IE – 12–6009277 – Žleby, Družstevní, Za Lihovarem, K Zehubům – obnova kNN, dem. NN“ 
na pozemcích st.p.č. 18/1, 19/1, 20, 38, 37/1, 36, 25/3; p.p.č. 167/7, 1006, 183/3, 176/4, 176/6, 
935, 183/4, 966/2, 1113, 183/1, 183/5, 241/1, 1014/3, 248/6, 938/1, 938/2, 934, 938/3, 938/5, 
1014/4, 175/3, 176/3, 180/3, 167/37, 173, 176/8, 932/8, 1014/2, 295/8, 249, 248/12, 248/15, 
1021, 243, 183/2, 23/1, 248/11 vše v kat. území Žleby. 
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Popis stavby 

Stavba obsahuje: 

 SO 01 – nové kabelové vedení NN (podzemní) 

 SO 02 – nové vrchní vedení NN 

 SO 03 – demontáž původního vrchního kabelového vedení. 

 

SO 01–Z nové rozpojovací skříně R57 na p.č. 183/3 budou vyvedeny dva nové zemní kabely 
NN. 1. Kabel AYKY-J 3 x 240+120 mm2   povede protlakem přes silnice do nové rozpojovací 
skříně R 58 na p.č. 934. 2. Kabel AYKY-J 3x 120+70 mm2 povede v chodníku podél silnice ul. 
Družstevní přes přípojkové skříně 96, 158 a 95 do přípojkové skříně na p.č. 167/37. 

Z R 58 bude vyveden kabel AYKY-J 3x 240+120 mm2 a povede protlakem přes silnici dále 
v zeleném pásu podél silnice ul Družstevní přes přípojku P 29 do rozpojovací skříně na 
pozemku p.č. 19/1. 

Z R 58 bude vyveden kabel AYKY-J 3x 120+70 mm2 a povede protlakem přes silnici dále 
v zeleném pásu podél silnice ul. K Zehubům přes přípojkové skříně 97 a P 10 do nové 
přípojkové skříně 103 na pozemku p.č. 932/8. 

Z R 58 bude vyveden kabel AYKY-J 4x 50 mm2 a povede podél silnice do nové přípojkové 
skříně P9 na pozemku p.č. 180/3. 

Z nové rozpojovací skříně R 59 na p.č. 938/3 bude vyveden kabel AYKY-J 4x 50 mm2 a povede 
překopem přes silnici dále v chodníku přes most do nové přípojkové skříně 76 A na pozemku 
p.č. 25/3. 

Z R 59 bude vyveden kabel AYKY-J 3x 120+70 mm2 a přes přípojkové skříně 104 a 100 do 
nové rozpojovací skříně R 60 na pozemku p.č. 295/8. 

Z nové rozpojovací skříně R 61 na p.č. 245/5 bude vyveden kabel AYKY-J 4x 70 mm2 a povede 
přes přípojkové skříně 102 a 101 do nové přípojkové skříně 138 na pozemku p.č. 248/15. 

 

SO 02 – Ze stávající trafostanice KH_0075 bude vyvedeno nové vrchní izolované vedení NN 
AES 4x120 mm2 a povede přes nové sloupy č. 446 a 447 až na nový sloup č. 448 kde bude 
vedení svedeno do rozpojovací skříně R 57. 

Z R60 bude vyveden kabel na sloup č. 449 a z něj povede vrchní izolované vedení AES 4x70 
mm2 přes sloupy č. 450, 451, 452 až na č. 453, kde bude svedeno do R 61. 

 

SO 03 – Vrchní vedení od stávající trafostanice KH_0075 až po č.p. 95 a č.p. 103 a od sloupu 
s rozpojovací skříní R 33 až č.p. 138 bude demontováno včetně sloupů a konzolí. 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na st.p.č. 18/1, 19/1, 20, 38, 37/1, 36, 25/3; p.p.č. 167/7, 1006, 
183/3, 176/4, 176/6, 935, 183/4, 966/2, 1113, 183/1, 183/5, 241/1, 1014/3, 248/6, 938/1, 
938/2, 934, 938/3, 938/5, 1014/4, 175/3, 176/3, 180/3, 167/37, 173, 176/8, 932/8, 1014/2, 
295/8, 249, 248/12, 248/15, 1021, 243, 183/2, 23/1, 248/11 vše v kat. území Žleby. 
2. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v souladu s předloženou 
projektovou dokumentací – zpracovanou firmou ČEZ Distribuce a.s., odb. Projekty DS,  
Teplická 874/8, Děčín; odpovědný projektant Ing. Ladislav Novák, ČKAIT 0401900 
z 03/2020. 
3.  Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
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5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu 
oprávněným. 
6. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny inženýrské sítě od jejich 
správců 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 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 zákonem č.7/2005 Sb. 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 obecní komunikace (p.p.č. 966/2,1006, 155/4, 155/3,  168/12, 
k.ú. Žleby). 
15. Stavba bude zabezpečena proti úrazu cizích osob. 
16. Jedná se o liniovou stavbu, zařízení staveniště a uložení výkopku bude vymezeno na 
pozemcích obce Žleby, případně se souhlasem majitele na jiném okolním pozemku – poblíž 
výkopu. 
17. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.7.2025. 
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 rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí 
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 
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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 
• před dokončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona, včas 

požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 
26.Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k projektové dokumentaci 
(součást PD): 
 CETIN a.s. – č.j. 6700911/19, ze dne 12.7.2019 – souhlas za podmínek   - dojde ke 

střetu – budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK, přiložené k tomuto 
vyjádření. 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. – č.j. 
4915/19/KSUS/KHT/Rys, ze dne 25.7.2019 – souhlas za podmínek: 
1/ Ke stavbě uzavře investor (ČEZ Distribuce a.s.) s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene služebnosti. Protože uzavření smlouvy schvaluje Rada 
Středočeského kraje, bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS 
z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby územní řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. 
Zálohu na jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene uhradí stavebník před 
zahájením stavebních prací, a to na základě faktury vyhotovené KSÚS. V případě, že 
po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, 
bude výše náhrady za zásah do pozemku a tělesa silnice vyúčtována po vypracování 
geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene. 
2/ Stavebník nebo zhotovitel stavby požádá cca 4 týdny před předpokládaným termínem 
provádění stavebních prací v silničním pozemku Městský úřad Čáslav, odbor dopravy 
o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice. Bez tohoto povolení je jakákoliv 
činnost v silničním pozemku nepřípustná. 
3/ V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu 
v místě provádění prací. Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na silnici, požádá 
stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Čáslav, odbor dopravy o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem 
KŘ Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kutná Hora. Přechodné dopravní 
značení bude provedeno v souladu s TP (technické podmínky) č. 66 vydanými 
Ministerstvem dopravy. Jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení 
provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby. 
4/ Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýčení hranice silničního 
pozemku a vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci nebo vlastníky. 
5/ Práce budou prováděny odbornou firmou oprávněnou k výkonu této činnosti. 
6/ Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání 
silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel 
stavby zástupce KSÚS – p. Jana Ryšánka, mob: 602 868 205. 
7/ Při křížení kabelu se silnicí č. II/ 337 a II/33726 budou dodrženy tyto podmínky: 
- křížení bude provedeno bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem-protlakem 
- kabel bude pod silničním tělesem uložen v chráničce kolmo k ose vozovky, krytí 
chráničky pod niveletou vozovky bude minimálně 1,2 m 
- montážní jámy pro protlak budou umístěny mimo vozovku, min. 1,2 m od jejího kraje, 
po uložení kabelu budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do 
původního (funkčního) stavu. 
8/ Při souběžném uložení elektrického kabelu se silnicí č. II/337 a III/33726 budou 
dodrženy tyto podmínky: 
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- kabel bude uložen mimo vozovku do svahů příkopu, hloubka uložení bude min. 1,2 
m, vzdálenost od zpevněného kraje vozovky bude min. 1,2 m, v celé délce trasy bude 
kabel uložen v chráničce, v případě křížení příkopu bude kabel uložen 1,2 m pode dnem 
příkopu. 
- vytěžená zemina ani jiný stavební materiál nebudou ukládány na vozovce 
- zásyp výkopové rýhy bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně 
hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu 
- při souběžném uložení elektrického kabelu do chodníku bude minimální vzdálenost 
uložení 1 m od zpevněné hrany vozovky. Povrch chodníku bude uveden do původního 
funkčního stavbu dle stanovených podmínek obce Žleby vč. protokolárního předání. 
Středočeský kraj je vlastníkem pozemků 938/1, 938/2 a 938/3 v k.ú. Žleby, nikoliv 
stavby chodníku. 
9/ Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude 
zachováno, případně obnoveno. 
10/ V případě křížení elektrického vedení s mosty – propustky, nebude toto vedení 
uloženo do mostní konstrukce ani do konstrukce propustku, ale mimo něj s min. 
vzdáleností 3 m od vnější hrany mostu, propustku. 
11/ Jestliže při stavbě budou muset být odstraněny některé dopravní značky, budou 
nahrazeny přenosnými a stálé dopravní značení bude obnoveno v co nejkratším čase 
12/ Stavebník zajistí zaměření trasy elektrického kabelu a vpracování geometrického 
plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis 
věcného břemene do katastru nemovitostí. 
13/ Neprodleně po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu 
předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupce KSÚS, oblast 
Kutná Hora. O předání bude sepsán předávací protokol, který předloží stavebník 
stavebnímu úřadu jako přílohu oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu. 
14/ Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice 
do správy KSÚS. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své 
náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu. 
15/ Platnost tohoto vyjádření je 2 roky. 

 MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí – č.j. MěÚ/3186/2020/ŽP, spis 87/20, ze dne 
28.ledna 2020 –stanovisko: 

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle § 79 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech sděluje, že vydává závazné stanovisko – souhlas bez 
podmínek. Odpady vzniklé z realizace stavby budou odstraněny jen v místech a zařízeních 
k tomu určených. Jedná se o beton, dřevo, kovy, vodiče. Přebytečná nebo znečištěná zemina 
bude odvezena na skládku. O množství a následném nakládání s odpady bude vedena průběžná 
evidence, která bude předložena stavebnímu úřadu spolu s žádostí o kolaudační souhlas. 
Vodoprávní úřad – příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
(vodní zákon) sděluje, že provádění stavby a činnosti s tím spojené, podléhají vydání souhlasu 
podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon).  
Orgán státní správy lesa – příslušný podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů sděluje, že v dané věci je vedeno samostatné řízení. 
Orgán ochrany přírody a krajiny –příslušný podle §65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, není dotčeným orgánem v dané věci; žadatel předložil žádost o zásah do 
významného krajinného prvku – vodního toku, zásah ale není třeba povolovat, protože – jak 
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z přiložené dokumentace vyplývá – kabel bude přecházet vodovodní tok uložením v chodníku 
mostu a nedojede proto k narušení koryta náhonu. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu –příslušný podle § 15, zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, není dotčeným orgánem v dané věci. 
Orgán ochrany ovzduší – příslušný podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
sděluje, že během výstavby je nutné dodržovat omezení prašnosti pravidelným zkrápěním, 
odstraňováním zeminy, mytím komunikace a přepravujících vozidel, zejména za suchého 
počasí. 
 MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí – č.j. MěÚ/2772/2020/ŽP, sp.zn. 694/2020, ze 

dne 28.ledna 2020 – souhlasné závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 
254/2001 Sb., vodní zákon – za podmínek: 

1. Nesmí dojít k jakémukoliv ovlivnění vodních poměrů na vodním toku Náhon Žleby 
– IDVT 101756693. 

2. Musí být dodrženy podmínky a požadavky vlastníků vodního toku Náhon Žleby – 
IDVT 101756693 pana Josefa Janči a paní Jiřiny Jančové, bytem V Chalupách 77, 
285 61 Žleby, jak je uvedeno v souhlasu vlastníků s umístěním a provedením stavby 
ze dne 6.1. 2020. 

3. Před realizací stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi vlastníky vodovodního toku Náhon Žleby – IDVT 101756693 (Josef 
Janča a Jiřina Jančová, V Chalupách 77, 285 61 Žleby) a společností ČEZ Distribuce 
a.s. 

 MěÚ Čáslav, dopravy – č.j. MěÚ/18416/2019/DOP, sp.zn. 3062/2019, ze dne 16.7.2019 – 
souhlas za podmínek: 

- stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici č. 
II/337 a II/33726 

- vlivem stavební činnosti nesmí být silnice č. II/337 a II/33726 znečišťována a 
znehodnocována, proto musí být navržena a dodržována účinná čistící opatření 

- dojde-li při realizaci stavby užívání silnice č. II/337 a II/33726 jiným než obvyklým 
způsobem nebo k jiným účelům, je nutné požádat odbor dopravy o povolení 
zvláštního užívání komunikace k provádění stavebních prací na silnicích II. a III. 
tříd v souladu s ust. § 25 ZPK a § 40 odst. (2) vyhl. č. 104/ 197 Sb., kterou se provádí 
ZPK, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je nutné doložit písemné vyjádření 
Policie ČR, DI Kutná Hora a souhlas vlastníka (správce) komunikace, tj. Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organice 

- přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích 
stanoví dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., 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 dojde k úplné nebo částečné uzavírce komunikace, je nutné 
požádat odbor dopravy o povolení uzavírky v souladu s ust. § 27 ZPK 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. 

 Lesy ČR, s.p. – č.j. LCR 157/001233/2019, sp.zn. LCR0036509/2019, ze dne 27.11.2019 
– souhlas za podmínek: 

- Kabelové vedení nn bude uloženo v souladu s předloženou dokumentací 
- Před vydáním stavebního povolení bude s investorem stavby uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva nájemní, 
kterou v příloze posíláme 
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- Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu 
- Požadujeme být pozváni k předání a převzetí staveniště, a to pro revírníka LS Ing. 

Zdeněk Nevole, tel. 724 524 257 
 Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i. – č.j. ARUP – 5765/2019, ze dne 15.7.2019- 

nemá námitek za dodržení podmínek: 
1/ zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o 
provedení archeologického výzkumu mezi investorem 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, v.v.i., Pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, 
tel. 327511730. 
3/ oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 
týdny před termínem na adresu uvedenou v bodu 2. 

 Obec Žleby – ze dne 19.8.2019 – souhlasí za podmínek: 
1/ stavbou na parcele č. 183/5, k.ú. Žleby nebude dotčen chodník ze zámkové dlažby, 
ale povede v travnaté ploše, kde jsou v současnosti umístěny sloupy NN. 
2/ po ukončení stavby budou povrchy pozemků uvedeny do původního stavu. 
3/ V případě, že dojede ke křížení s dešťovým a splaškovým kanalizačním řadem, bude 
vše řádně zdokumentováno, před záhozem obsypáno pískem a bude přizván zástupce 
obce, a to Záklasníková Ludmila, tel. 737750193.  
Doplnění vyjádření ze dne 9.12.2019 
1/ Po ukončení stavbu budou povrchy pozemků uvedeny do původního stavu  
2/ V případě, že dojede ke křížení s dešťovým a splaškovým kanalizačním řadem, bude 
vše řádně zdokumentováno, před záhozem obsypáno pískem a bude přizván zástupce 
obce, a to Záklasníková Ludmila, tel. 737750193.  

 VHS Vrchlice – Maleč a.s., Kutná Hora – č.j. 0731/19/TPČ, ze dne 7.10.2019 – 
souhlas za podmínek: 
1/ požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 
odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
v platném znění, 
2/ v souběhu pokládky kabelového vedení se stávajícím vodovodním řadem bude kabel 
uložen mimo ochranné pásmo vodovodu, 
3/ před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodní přípojky vytýčit přímo 
na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší 
společnosti – p. Buriánek, tel. 602493715, email: burianek@vhskh.cz, 
4/ při křížení bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 
6005, 
5/ křížení sítí bude provedeno kolmo v chráničce,  
6/požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez 
použití mechanizace, přechod komunikace bude proveden překopem, 
7/při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené 
opatrnosti z důvodu jeho možného poškození, 
8/ požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při 
realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození, 
9/ 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. 
274/2001 Sb. a kolmého křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být potrubí vodovodu zasypáno, 
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10/ v případě, že nebude možné dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě 
samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti, 
11/ odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 601 393 662, 
nebo jím pověřený pracovník, 
12/ požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací. 

 GridServices s.r.o. – n.z. 5001951772, ze dne 9.7.2019 – dojde ke střetu – budou 
dodrženy tyto podmínky: 
1/ Při souběhu a křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 
6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související se 
stavbou. 
2/ V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující 
opatření: 
- Křížení bude kolmé nebo pod úhle m max 60 st. 
- Při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární 

přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo 
křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m. 

- Páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena 
v místě křížení na betonovou dlaždici. 

- Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací 
pásky na plynárenské zařízení a přípojek 

3/ Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, 
vodoměrných šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, 
sloupů NN, el. kabelů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení 
atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenského vedení, měřeno kolmo na 
půdorysný obrys potrubí. 
4/ Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce 
v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 
m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu 
nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková 
úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním 
způsobem a musí být vykonány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz 
uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 
5/ Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, 
bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. 
6/ Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti, které jsou součástí 
tohoto vyjádření. 
 

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 
4. Stavba bude užívána po vydání kolaudačního souhlasu. 
5. K vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží zejména: EI revizi el. přípojky, 

výkresy skutečného provedení včetně geodetického zaměření, převzetí úpravy 
povrchů od majitelů (správců) pozemků, potvrzení správců sítí, že nedošlo 
k poškození, kopii stavebního deníku atd. 

 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
 Nebyly vzneseny. 
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O d ů v o d n ě n í 
 
 Dne 15.4.2020   podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou 
stavbu.  
 V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění (zákon o 
poplatcích) vyzval stavební úřad opatřením ze dne 27.4.2020, č.j. Výst 495/20/Be/1 k zaplacení 
správního poplatku. 

V souladu s ustanoveními § 87 a §89 stavebního zákona stavební úřad opatřením dne 
4.5.2020 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. 

Stavební úřad upustil od místního šetření, neboť je mu staveniště známo a předané 
podklady byly dostačující. 
 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. 

Oznámení o zahájení řízení bylo dotčeným orgánům a stavbou dotčeným fyzickým 
osobám bylo zasláno doporučeně.  

 
 Ke své žádosti žadatel doložil: 

• 2 x projektovou dokumentaci zpracovanou firmou ČEZ Distribuce a.s., odb. Projekty 
DS, Teplická 874/8, Děčín; odpovědný projektant Ing. Ladislav Novák, ČKAIT 
0401900 

• vyjádření dotčených orgánů. 
 

 Stavební úřad předložený záměr umístění stavby, který byl v souladu s ustanovením § 3 
vyhlášky č.503/2006 Sb., vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území posoudil, podle § 90 stavebního zákona 
a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a vyhovuje technickým 
požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Umístění stavby je v souladu se stavebním zákonem. 
  
 Stanoviska sdělila: 
MěÚ Čáslav, OŽP; MěÚ Čáslav, OD; MěÚ Čáslav, OŠKPP; Obec Žleby; VHS Vrchlice – 
Maleč a.s.; CETIN a.s.; GridServices s.r.o.; Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
p.o.; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; Lesy ČR s.p.; MERO ČR a.s.; ČD 
Telematika a.s.; AÚAV ČR v.v.i, pracoviště Kutná Hora;  
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace: Obec Žleby 
 
P o u č e n í 
 
 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 
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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 nebylo 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 
 
 
Stavebník: 
Správní poplatek byl stavebníkovi vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky 17 
písm. e) 1000,-- Kč.  Poplatek byl uhrazen bankovním převodem dne 28.4.2020. 

 
Obdrží: 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1) písm. a), b) a odst.2) písm. a), b) stavebního zákona 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. - jednotlivě: 
ČEZ Distribuce a.s. – stavebník, (koresp.adr.: ČEZ Distribuce a.s., Odbor Projekty, K. 
Nedělková, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň) 

Obec Žleby -  s prosbou o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a o podání zprávy o 
   datu vyvěšení a sejmutí 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.   
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Lesy ČR s.p 
 
vlastníci a správci inženýrských sítí  
CETIN, a.s 
VHS Vrchlice – Maleč a.s.  
GridServices s.r.o.  
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MERO ČR a.s. 
ČD – Telematika a.s.  
 
dotčené orgány 
Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče 
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí 
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy  
AÚAV ČR v.v.i. 
 
Na vědomí: 
ČEPRO a.s.  
České Radiokomunikace a.s.  
InfoTel s.r.o.  
Vodafone Czech Republic a.s.  
T-Mobile Czech Republice a.s.  
 
spis SÚ 
 
veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, § 144 
odst.6 správního řádu: 
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,  
p.p.č. 167/37, 168/4, 173, 176/8, 932/8, 295/8, 248/11, 248/4, 249, 248/12, 248/15, 10211, 23/1, 
243, st.p.č. 18/1, 19/1, 20, 37/1, 36, 25/3, k.ú. Žleby  
osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům,  
p.p.č.176/5, 176/9, 178, 175/3, 168/3, 240/1, 459, 250; st.p.č.456, 18/2,34; k.ú. Žleby 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:                                                    Sejmuto dne:   

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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