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Č.j: SÚ/11/19/Ba-4-Rozh Žďár nad Sázavou, dne: 18.4.2019 
Spis. zn.:SÚ/11/19/Ba  
JID: 20071/2019/MUZR 
Vyřizuje: Ing. Veronika Bartošová  
E-mail: Veronika.Bartosova@zdarns.cz  
Telefon: 566 688 162 
 

 
 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) 
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: Rozšíření 
veřejného osvětlení v části úseku Leskovická, Hamry nad Sázavou na pozemcích pozemkové parcely 
parcelní číslo 53 (ostatní plocha), 56 (ostatní plocha), 158 (ostatní plocha), 161 (zahrada), 170 (ostatní 
plocha), 193 (ostatní plocha), 687/15 (ostatní plocha) a 687/29 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Hamry nad Sázavou, kterou podal žadatel Obec Hamry nad Sázavou (IČO - 00543870), Hamry nad 
Sázavou 322, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 takto: 
 
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává 

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o  u m í s t ěn í  s t a v b y  
pro stavbu: Rozšíření veřejného osv ětlení v části úseku Leskovická, Hamry nad Sázavou na 
pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 53 (ostatní plocha), 56 (ostatní plocha), 158 (ostatní 
plocha), 161 (zahrada), 170 (ostatní plocha), 193 (ostatní plocha), 687/15 (ostatní plocha) a 687/29 
(ostatní plocha) v katastrálním území Hamry nad Sázavou. 
 
Popis stavby: 
Jedná se o rozšíření vedení veřejného osvětlení (VO) v části Leskovická o celkové délce cca 480 m. 
V trase bude osazeno 12 ks osvětlovacích stožárů s LED svítidly a 4 ks pojistkových skříní. Napájecí 
kabel veřejného osvětlení CYKY 4x10 mm2 bude v celé trase uložen v trubce a bude veden v zeleném 
pásu podél stávajících místních komunikací, přechod přes stávající komunikace bude proveden 
překopem.   
 
Pro umíst ění stavby (zám ěru) se stanoví tyto podmínky: 
1. Umístění stavby bude provedeno dle koordinačního situačního výkresu (výkres č. C.3) v měř. 

1:1000, který vypracovala Alexandra Večeřová, Žďár nad Sázavou, autorizovaná osoba Jaroslav 
Novotný (ČKAIT 1000366), který byl ověřen v územním řízení. Umístění rozvodů veřejného 
osvětlení (VO) je dáno charakterem území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální 
zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetů s jinými stavbami - jedná se o stavbu 
technické infrastruktury podél stávající místní komunikace v rozsahu dle předložené dokumentace.  
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2. Nové kabelové vedení VO bude umístěno na pozemcích p.č. 53, 56, 158, 161, 170, 193, 687/15 a 
687/29 v katastrálním území Hamry nad Sázavou, jak je vyznačeno v koordinačním situačním 
výkresu situace projektovaného vedení (výkres č. C.3) v měř. 1:1000. Mezi navrženým kabelovým 
rozvodem VO a stávajícími vedeními technické infrastruktury budou dodrženy předepsané 
vzdálenosti.      

3. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část výše uvedených 
dotčených pozemků p.č. 53, 56, 158, 161, 170, 193, 687/15 a 687/29 v k.ú. Hamry nad Sázavou.   

4. Nové kabelové vedení VO bude napojeno na stávající nadzemní vedení VO kabelovým svodem do 
terénu přes pojistkovou skříň osazenou na stávající sloup NN na pozemku p.č. 161 v k.ú. Hamry 
nad Sázavou.     

5. Předmětná stavba dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bo d 8 stavebního zákona nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení . 

 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem, kterou 

vypracovala Alexandra Večeřová, Žďár nad Sázavou, autorizovaná osoba Jaroslav Novotný (ČKAIT 
1000366), zakázka č. F005/18, případně bude dle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona 
zpracována dokumentace pro provádění stavby, jejíž rozsah a obsah je stanoven v příloze č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Případné změny 
musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona. 

2. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby (ve znění pozdějších předpisů), upravující požadavky na provádění 
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných 
technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.      

3. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném 
znění a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. 
Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její 
negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto 
prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací  
je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Případný zásah do soukromých 
pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby 
bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. 

4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, 
materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.  

5. Při realizaci stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti    
a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát                
o ochranu zdraví a života osob na staveništi.   

6. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou 
v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, 
stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí       
o vydání kolaudačního souhlasu mj. dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, 
popřípadě pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely 
jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží také doklad o tom, že příslušnému 
obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. 

7. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, 
týkající se prováděné stavby nebo její změny (popř. jejich kopie); při provádění stavby vyžadující 
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být dle § 157 stavebního zákona veden 
stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 

8. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení 
technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících 
podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky       
anebo správci stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury pak musí být respektovány. 
Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům anebo správcům 
stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb, dotčených 
shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.  
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9. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků anebo 
správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, uvedené 
ve stanoviscích, vyjádřeních, souhlasech, …apod. – a to:   

Městský ú řad Žďár nad Sázavou, odbor životního prost ředí pod č.j. ŽP/1381/18/PH ze dne 
3.9.2018 (výňatek): 
Ochrana přírody - vyjádření 
Záměru se nachází v území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Orgánem ochrany přírody 
příslušným k vyjádření je dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 
Žďár nad Sázavou. 
Ochrana ovzduší - vyjádření 
Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, protože 
předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění.  
Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením 
(zkrápění, čištění komunikací znečištěných stavbou, ….). 
Odpadové hospodářství - vyjádření 
Z důvodu nedotčení zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) nebude k předmětné stavbě 
vydáno závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) - vyjádření 
Záměr řešený v projektové dokumentaci se dotkne pozemku náležejícího do zemědělského půdního 
fondu parc. č. dle KN 451 v k.ú. Hamry nad Sázavou. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu není třeba, má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, uskutečnit na plochách 
vymezených pro tento účel platným územním plánem.  
Dále upozorňujeme na skutečnost, že výkopová zemina z akce: „Rozšíření veřejného osvětlení“ nesmí 
být umístěna na pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále ZPF) s výjimkou 
dočasné deponie, která musí být 15 dnů předem písemně oznámena orgánu ochrany ZPF a doba 
nezemědělského využití nesmí včetně rekultivace přesáhnout 1 rok. 
Vodní hospodářství - vyjádření 
Tímto záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude vydáváno závazné stanovisko 
podle § 104 odst. 9 vodního zákona. 
Státní správa lesů – ochrana PUPFL – závazné stanovisko 
Podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/95 Sb., souhlasí  s vydáním územního rozhodnutí či jiného 
rozhodnutí dle stavebních či zvláštních předpisů pro stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení v části úseku 
Leskovická, k.ú. Hamry nad Sázavou“. Stavba má být umístěna do 50 m od pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (dále PUPFL): 
k.ú. Hamry nad Sázavou        parc. č. 834/1, 836/1 
Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 
1) Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny PUPFL, nesmí jich být využito ani 

jako deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby. 
2) Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci s tím, že minimální vzdálenost 

stavby od lesních pozemků bude min. 4 m. 
Tento souhlas je udělován v rámci územního či jiného řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část 
uvedeného rozhodnutí. Dodržení stanovených podmínek žadatel prokáže v žádosti o vydání stavebního 
povolení, případně jiného povolení podle zvláštních předpisů. Ustanovení § 21 zák. č. 289/95 Sb.,      
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, nejsou tímto dotčena.  

Městský ú řad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 28.8.2018 pod č.j. OD/1123/18/LK 
(výňatek): 
Pro realizaci stanovuje následující podmínky: 
1. Během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 
2. Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného 

přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na 
základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením 
dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a 
Technických podmínek. 
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Připomínáme, že příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je příslušná 
obec.  

Česká telekomunika ční infrastruktura a.s. ze dne 16.8.2018 pod č.j. 697282/18 (výňatek): 
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření 
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření: 
Dojde ke st řetu  se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK" ) společnosti Česká 
telekomunika ční infrastruktura a.s.  
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.; 
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky spln ění bodu (III)  tohoto 

Vyjádření souhlasí , aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území 
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona; 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

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

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

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či 
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti 
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spole čnosti Česká 
telekomunika ční infrastruktura a.s. 
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK") tvoří 

součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK). 
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud 

není těmito VPOSEK stanoveno jinak. 
2. DEFINICE 

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají 
následující význam: 
„CETIN"  znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 
PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod spz. B 20623; 
„Den"  je kalendářní den; 
„Kabelovod"  podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící  
k zatahovaní kabelů a ochranných trubek; 
„Ob čanský zákoník"  znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů; 
„POS"  je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, 
e-mail: pavel.kubis@cetin.cz; 
„Pracovní den"  znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem 
uznaným svátkem; 
„P říslušné požadavky“  znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, 
nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, 
souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí; 
„P řekládka"  je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění 
zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 
17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
„SEK"  je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN; 
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„Stavba"  je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna 
Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 
„Stavebník"  je osoba takto označená ve Vyjádření; 
„Stavební zákon"  je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; 
„Vyjád ření"  je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 
16.8. 2018 pod č.j 697282/18; 
„Zájmové území"  je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti; 
„Situa ční výkres"  je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a 
vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK; 
„Zákon o elektronických komunikacích"  je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
„Žadatel"  je osoba takto označená ve Vyjádření. 
„Žádost"  je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření. 

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK 
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty 
Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím 
poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti. 

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADA TELE 
(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla 

zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky. 
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona    

o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem               
o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak. 

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných 
prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí 
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření 
vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto 
odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území. 

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a 
skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den 
následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS. 

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost 
dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190. 

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se 
jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS. 

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA P ŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 
(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) 

zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze 
Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi      
v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění 
Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez 
jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK. 

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího 
odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden     
z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku. 

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet             
v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník 
povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně 
radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo 
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření. 

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti 
CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod 
písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod 
písm (ii) tohoto článku 5. 
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(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí 
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na 
SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je 
povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí 
k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a 
zpracovaná ochranná opatření. 

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke 
Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a 
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve 
vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory. 

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 
2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných 
řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA P ŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu 

SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke 
Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN 
za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je 
společnosti CETIN uhradit. 

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen 
oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně 
číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. 

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je 
zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů 
nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník 
povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a 
bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke 
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země 
do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby 
nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) 
ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a 
změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po 
celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškozeni a odcizení. 

 (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji   
v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný 
rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu 
ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s 
kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat 
do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným 
zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN 
není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury 
v podélném směru. 

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní 
dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. 
Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, 
číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do 
doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 
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7. ROZHODNÉ PRÁVO 

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem          
o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK 
vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky. 

8. PÍSEMNÝ STYK 
Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb.,             
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve 
znění pozdějších předpisů; 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít 

informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data 
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti 
Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby. 

GridServices, s.r.o. ze dne 4.9.2018 pod zn. 500177 6139 (výňatek): 
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený 
GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko: 
V zájmovém území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve 
správě GasNet, s.r.o. 
Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek musí být minimálně 500 mm. 
Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního 
plynárenského zařízení. 
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005). 
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit 
samostatně (http:// www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/). 
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy 
pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. 
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení 
stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá 
GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové 
dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i 
dlouhodobě nefunkční / neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a 
vlastnictví.  
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným 
pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly 
ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací 
práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
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2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. 
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné 
požádat o nové stanovisko k této změně. 

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 
55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.    
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme 
za zahájení stavební činnosti.  

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na 
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP 
zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou 
v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo 
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční 
po celou dobu trvání stavební činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení.  
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E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 25.7.2018 pod zn. P113 56-16265855 (výňatek): 
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: 
Podzemní vedení NN 
Nadzemní vedení NN 
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si 
písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. 
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Česká 
republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou 
dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. 

E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 6.9.2018 pod zn. P1135 6-16275012 (výňatek): 
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: 
Podzemní vedení NN 
Nadzemní vedení NN 
Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu  zařízení distribuční soustavy ve 
smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.  
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob 
elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte: 
1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného 

souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se 
konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. 
Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou 
vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.  

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro 
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční 
odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení 
kabelů VN, NN zajistí  Libor Zelený, tel. 545143692, email: libor.zeleny@eon.cz.  

4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …) tak, aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno 
podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme 
při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude 
odpovídat příslušným ČSN normám. 

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
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c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t. 
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 

konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru 
tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného 
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.   

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za 
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 
Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 
požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.  

12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou 
dohodou stanoveno jinak.  

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací 
soustavy. 

14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové 
služby 800 22 55 77. 

Kontakty správců zařízení: 
VN+NN  Regionální správa, Jiří Olišar, tel. 545 145 747, email: jiri.olisar@eon.cz 

VAS, a.s., divize Ž ďár nad Sázavou ze dne 3.9.2018 pod č.j. ZR/3341/2018-Še (výňatek): 
2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu 
2.1. Realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v části úseku Leskovická k.ú. Hamry nad Sázavou“ 
2.1.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě 

VAS včetně vodovodních přípojek. 
Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 
566 651 159, 724 102 777).  
Za vytyčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se 
zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel 
pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. 

2.1.2. V souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost stavby od: 
- vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném 

znění – 1,5 m 
- vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m 

2.1.3. Při křížení požadujeme dodržet: 
- úhel křížení stavby s vodovodem ve správě VAS, s vodovodními přípojkami v rozmezí 90-60° 
- minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005 
- zemní kabel VO uložit do chráničky 

2.1.4. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat: 
- vodovod ve správě VAS a vodovodní přípojky (na veřejném prostranství) - mistra provozu 

vodovodů Žďár nad Sázavou, pana Šanderu (telefon: 566 651 106, 724 128 879) 
O vlastní kontrole musí být sepsán zápis. 

2.1.5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Rozšíření veřejného osvětlení 
v části úseku Leskovická k.ú. Hamry nad Sázavou“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve 
správě VAS vyvolané stavbou „Rozšíření veřejného osvětlení v části úseku Leskovická k.ú. 
Hamry nad Sázavou“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor. 

2.2. Seznam dokladů nutných k uvedení stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v části úseku Leskovická 
k.ú. Hamry nad Sázavou“ do provozu: 

2.2.1. Předložení dokladu uvedeného v bodě 2.1.4. 
2.2.2. Předložení geodetického zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation            

(v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn). 
3. Vyjádření pro stavební k vydání rozhodnutí o umístění stavby 
S vydáním rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení v části úseku 
Leskovická k.ú. Hamry nad Sázavou“ VAS souhlasí.  
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10. Při realizaci stavby nesmí být narušeny stávající nadzemní a podzemní sdělovací kabely, zařízení, 

vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, 
musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro 
provádění prací. 

11. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu 
na stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých 
komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění     
a případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do předchozího nebo náležitého stavu).  

12. Při provádění stavebních prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno 
užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních 
pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků 
sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení 
zeleně, k nepořádku na staveništi,…apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru 
znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou 
míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, 
povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník 
povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do předchozího nebo náležitého stavu. 

13. V průběhu realizace stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn 
bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou 
stavbou. Terén pozemků, bude po provedení stavebních prací uveden do náležitého stavu. 

14. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden 
zhotovitelem stavby do předchozího nebo náležitého stavu. 

15. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti 
s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit 
(tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu 
zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad 
v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové 
péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací. 

16. Stavba bude provedena dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem, stanoveným na základě 
výběrového řízení (dle ust. § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění 
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů).  

17. Dokončenou předmětnou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze dle 
ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základ ě kolauda čního souhlasu  
nebo kolaudačního rozhodnutí, který dle ustanovení § 119 odst. 2 stavebního zákona vydává 
příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném 
formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příslušný prováděcí právní předpis. Spolu s žádostí    
o vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona 
stavebnímu úřadu předloží mj. dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Dle 
ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona stavebník pro vydání kolaudačního souhlasu opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 
Dle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání 
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "správní řád"): 
Obec Hamry nad Sázavou (IČO - 00543870), Hamry nad Sázavou 322, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČO - 04084063), Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
E.ON Česká republika, s.r.o. (IČO - 25733591), F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 
GridServices, s.r.o. (IČO - 27935311), Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Miroslav Kafka, Hamry nad Sázavou 91, 591 01  Hamry nad Sázavou 
Jindra Kafková, Hamry nad Sázavou 91, 591 01  Hamry nad Sázavou 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO - 49455842), Studentská 1133/3, Žďár nad 
Sázavou 4, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
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O d ů v o d n ě n í  
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor obdržel dne 12.11.2018 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření veřejného osvětlení v části úseku Leskovická, Hamry nad 
Sázavou na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 53, 56, 158, 161, 170, 193, 687/15 a 687/29  
v katastrálním území Hamry nad Sázavou. Předložená žádost byla v průběhu řízení předepsaným 
způsobem doložena. 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor (dále i „stavební úřad“) opatřením ze dne 3.1.2019 
oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění 
stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od 
ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek 
dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zároveň dotčené orgány 
a účastníky řízení upozornil na koncentrační zásadu, jíž je daný proces ovládán, tj. dle § 89 odst. 1 
stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny 
ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stanovené lhůtě ani v průběhu řízení nebyly vzneseny 
žádné námitky ani připomínky. 
Současně byla dne 3.1.2019 podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána 
výzva k zaplacení správního poplatku za vydání předmětného rozhodnutí, přičemž byl poplatník 
upozorněn na důsledky nezaplacení správního poplatku. 
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručují se 
jednotlivé písemnosti (tj. oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení) postupem podle § 144 odst. 
6 správního řádu (tj. veřejnou vyhláškou), přičemž dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení 
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona se doručuje jednotlivě. Dle ustanovení § 87 odst. 3 a § 92 
odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.  
Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se navrhovaný rozvod VO umísťuje (a následně 
bude také realizovat), vlastnické nebo jiné právo – tj. souhlas vlastníka pozemku dle § 184a stavebního 
zákona příp. právo založené smlouvou, jež mu dovoluje uvedené pozemky pro daný účel využít.   
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor        
k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona         
v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – a to 
pozemkové parcely parcelní číslo 58/1, 115, 116/1, 123/1, 124, 125, 134/1, 135/1, 146, 148, 149/1, 151, 
153, 154, 157, 179, 182, 187, 188, 189, 192, 195/3, 197, 198, 687/7, 687/12, 687/6, 687/14, 687/16, 
687/17, 687/21, 687/24, 687/18, 687/28, 687/30 a 834/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou a 
vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených 
předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto 
rozhodnutím přímo dotčena.    
Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících 
vedení dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků územního řízení, která byla přiložena 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby anebo která byla stavebnímu úřadu 
předložena v průběhu územního řízení, byla zkoordinována a opodstatněné podmínky anebo požadavky 
uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 
Umístění navrhované stavby: Rozšíření veřejného osvětlení v části úseku Leskovická, Hamry nad 
Sázavou je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (tzn. s platným územním plánem obce 
Hamry nad Sázavou a jeho následnými změnami), podle které se pozemky dotčené předmětnou 
stavbou nachází v zastavěném území, a to zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční doprava 
a zčásti i v ploše bydlení venkovského typu, ve kterých je přípustné umísťování staveb veřejné technické 
infrastruktury. 
Výše uvedená stavba je taktéž v souladu s dalšími veřejnými zájmy (o čemž svědčí předložená 
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů) a současně vyhovuje obecným požadavkům na využívání 
území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a 
technickým požadavkům stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor v průběhu územního řízení o umístění výše uvedené 
stavby posoudil předloženou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených v § 90 stavebního 
zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a 
vyjádření. Zjistil, že předložený záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, 
s cíli a úkoly územního plánování (zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území), 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 předložený stavební záměr neodporuje stavebním a jiným souvisejícím předpisům, 
a protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí          
o umístění stavby, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.  
Územní rozhodnutí je podle ustanovení § 73 odst. 2 správního řádu, závazné i pro právní nástupce 
účastníků řízení.  
    
Seznam všech účastníků řízení: 
Adam Civín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Milan Čirka, Jaroslav Doležal, E.ON Česká 
republika, s.r.o., GridServices, s.r.o., Zdeněk Jedlička, Miroslav Kafka, Jindra Kafková, Blanka 
Keclíková, KINSKÝ Žďár, a.s., Vlasta Krajzlová, Jitka Kratochvílová, Lubor Kubát, Miroslav Novotný, 
Obec Hamry nad Sázavou, Martin Oliva, Eduard Pujman, Marie Sobotková, Jiří Šípek, František Šír, 
Věra Šírová, Bc. Petr Štěpánek, Veronika Štěpánková, Pavel Štourač, Eva Štouračová, Aleš Vašek, 
Leoš Vašek, Helena Vašková, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Jiří Vytlačil, Ing. Veronika 
Zikánová a Daniela Žoudlíková.     

P o u če n í  
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; 
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu 
a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava. 
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí nepozbývá 
platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy 
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to 
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    
 

 
Ing. Veronika Bartošová  

referent stavebního úřadu 
 
 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
Datum vyvěšení: …………………................ Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
…………………………………..................... …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko: Razítko: 
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V elektronické podobě V elektronické podobě 
zveřejněno od: …………………................ zveřejněno do: …………………................ 
 
 
…………………………………..................... …………………………………..................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko: Razítko: 
 
 
 
  
 
R o z d ě l o v n í k  
Účastníci řízení (doručení jednotlivě) 

Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 1 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská 1133/3, 591 01  Žďár nad Sázavou  
Miroslav Kafka, Hamry nad Sázavou 91, 591 01  Hamry nad Sázavou 
Jindra Kafková, Hamry nad Sázavou 91, 591 01  Hamry nad Sázavou 
 

Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou – vlastníci sousedních pozemků identifikovaní 
označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí) 

pozemková parcela parcelní číslo 58/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 115 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 116/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 123/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 124 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 125 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 134/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 135/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 146 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 148 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 149/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 151 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 153 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 154 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 157 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 179 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 182 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 187 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 188 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 189 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 192 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 195/3 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 197 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 198 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/24 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/21 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/18 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/30 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/28 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/17 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/12 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
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pozemková parcela parcelní číslo 687/7 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/6 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/16 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 687/14 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
pozemková parcela parcelní číslo 834/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
 

Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou – vlastníci sousedních staveb identifikovaní 
označením staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 

Hamry nad Sázavou 240, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 91, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 89, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 88, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 325, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 252, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 234, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 290, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 95, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 344, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 97, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 90, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 318, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 388, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 383, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Hamry nad Sázavou 404, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
       

Úřady pro vyv ěšení a podání zprávy o datu vyv ěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 
Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  Žďár nad 
Sázavou      
 

Dotčené orgány  (doručení jednotlivě): 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Reg. pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, 
Brněnská 2279/39, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  
Žďár nad Sázavou 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 
591 01  Žďár nad Sázavou 

 

Přílohy 
1 x ověřená dokumentace pro investora a OÚ (po nabytí PM rozhodnutí) 

 
 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 17 bod 1 písm. e) sazebníku ve výši 1000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 
10.1.2019. 
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