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Český Brod, dne 13.11.2009

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Českém Brodě, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 15 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal 
podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a 
provedení stavby, kterou dne 1.10.2009 podal

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, , 405 02  Děčín 4,
kterého zastupuje 
Sommer Karel, IČ 14757796, Jungmannova č.p. 1160, 282 01  Český Brod

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

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

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:
Rostoklaty - TS, kabely NN pro 14 RD

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 406/6, 406/8, 406/10, 406/11, 406/56, 406/70, 406/71, 
406/72, 406/73, 406/74, 406/75, 406/81, 406/82, 406/83, 406/85, 406/86, 406/87, 406/88, 
406/89, 406/90, 406/91, 406/92, 406/93, 406/94, 458/5, 474/3, 474/6, 474/7 v katastrálním území 
Rostoklaty.

Stavba obsahuje:

- kabelové vedení  1kV

- výměna trafa, úprava stáv. Rozvaděče v TSE

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb.
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2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 406/6, 406/8, 406/10, 406/11, 406/56, 406/70, 
406/71, 406/72, 406/73, 406/74, 406/75, 406/81, 406/82, 406/83, 406/85, 406/86, 406/87, 
406/88, 406/89, 406/90, 406/91, 406/92, 406/93, 406/94, 458/5, 474/3, 474/6, 474/7 v 
katastrálním území Rostoklaty.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Karel Sommer 
ČKAIT 0003633; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) při provádění výkopových prací a pokládce kabelového vedení nn 
b) při záhrnu kabelového vedení a terénních úprav (uvedení terénu do původního stavu)

c) před uvedením kabelového vedení do provozu

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Jméno firmy oznámí stavebník (investor) 
stavebnímu úřadu před zahájením stavby. 

6. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ  
č.j.: 06849/09/ŽP/vyj. ze dne 5.4.2009:
Z hlediska ochrany přírody: V případě, že v trase pokládky kabelového vedení rostou 
vzrostlé dřeviny, upozorňujeme na povinnost provádět výkopové práce ve vzdálenosti 
minimálně 2,5 metru od paty kmene. V prostoru odpovídajícím průmětu koruny dřevin 
požadujeme provádět výkopy ručně. Obnažené kořeny do průměru 5 cm přerušit ostrým 
nástrojem tak, aby řezná rána byla co nejmenší  a nedocházelo k roztřepení okraje rány. 
Kořeny o průměru větším než 5 cm budou ponechány nepřerušené a nepoškozené a sítě 
budou uloženy pod nimi. Požadujeme dodržovat ustanovení ČSN 839061. Dále požadujeme 
oznámit termín zahájení výkopových prací.
Z hlediska nakládání s odpady: Ve smyslu zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, §79 
odstavec 4 písm. b) a v souladu s § 4, odst. 2 a §192 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů /stavební zákon/ a v souladu s 
§136, zák. č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů nemáme námitek za 
předpokladu, že: 

1 / Investor akce zajistí nezávadné zneškodnění nebo využití odpadu, který vznikne 
úpravou a stavební činností. Odpad bude nejprve využíván jako zdroj druhotných surovin 
a teprve v případě, že toto využití nebude možné, budou odpady uloženy na povolené 
skládce TKO nebo zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 
2a/ Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou vytěžených 
zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, vyhovujících 
limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu 
terénu (terénním úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto zákona. 
2b/ V případě, že nebude splněna podmínka našeho vyjádření bodu 2 a/, bude 
postupováno v souladu se zákonem o odpadech, §14, odst. 2 a vyhl. č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady /dále jen vyhláška o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky/, §12 s využitím odpadů na povrchu terénu 
souhlasíme za následujících podmínek: 

Na povrchu terénu lze využívat 
I./ v souladu s vyhl. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
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odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. /dále jen katalog odpadů/ odpady kat. č.: 
17 04 05 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
II./ Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů 
využívaných na povrchu terénu nepřekročí limitní hodnoty ukazatelů stanovených v 
příloze č. 10. vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
III./ Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení k využívání 
na povrchu terénu, budou uvedeny v základním popisu dle bodu 2 přílohy č. 1., 
vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
IV./ Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí a s ustanovením §75 písm. 
b) zákona ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu 
(KHS). 

3/ Původce odpadů bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, 
zejména §16 - povinnosti původců odpadů. 
4/ Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že tento 
nebude vydáván do 30ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, odboru ŽPZ doklady o 
zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu 
zákona o odpadech §4, písm. r. Ve smyslu zákona o odpadech, a předpisů souvisejících. 
Bude vedena a uchovávána evidence o druzích a množství vznikajících odpadů, jejich 
využití nebo zneškodnění z realizace akce. 
5/ V případě vzniku odpadů kategorie N /nebezpečný/ se bude nakládání a skladování 
tohoto odpadu řídit dle výše uvedeného zákona o odpadech a předpisů souvisejících a 
MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ bude požádán o souhlas k nakládání s nebezpečným 
odpadem. 

Z hlediska ochrany ovzduší: V souladu s §4, odst. 2, a §192 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů /stavební zákon/ a v 
souladu s §136, zák. č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu §50, 
odst. 1, písm. a, zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je příslušná k vyjádření obec 
Rostoklaty. 
Z hlediska vodního hospodářství: bez připomínek
Z hlediska ochrany ZPF: Ve smyslu §7 odst. 3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s §149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
uděluje orgán ochrany  zemědělského půdního fondu souhlas s trasou kabelového vedení s 
číslem stavby IV-12-6007446 v k.ú. Rostoklaty. Souhlas s trasou je udělen za předpokladu  
dodržení ustanovení §4 a §8 výše citovaného zákona při vstupu na zemědělské pozemky,což 
znamená zejména:

- co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a 
odtokové poměry v území a sít' zemědělských účelových komunikací, 
-odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 
-při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování 
zem. půdního fondu, 
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění 
schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití 
- provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a 
vodními poměry byly připraveny k rekultivaci 
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt 
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 
uvést dotčené plochy do původního stavu 
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám 
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu 
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 Pokud si práce vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, 
včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, je investor povinen, ve 
smyslu § 8 odst. 3 zákona požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k 
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona. 
Z hlediska státní správy lesů: bez připomínek

7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti 
Vrchlice-Maleč č.j.: 1604/09/2/ESM ze dne: 11.5.2009:
- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
stanovené §23 odst.3) zákona 274/20001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění  
- křížení bude provedeno kolmo a v chráničce, včetně přípojek. (ČSN 73 6005). 
- přesnou trasu našich zařízení je nutno vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat 
týden před požadovaným termínem u naší společnosti - provoz Škvorec a provoz ČOV. 
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, 
bez použití mechanizace
- při hutnění zeminy v místě křížení nad našim zařízením požadujeme dbát zvýšené 
opatrnosti z důvodu jeho možného poškození.
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci 
výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození. 
- před zakrytím kabelu písemně potvrdí odpovědný pracovník naší společnosti, dodržení 
podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma a 
kolmé křížení  v chráničce (ČSN 73 6005). 
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s 
odpovědným pracovníkem naší společnosti. 
- odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Petr Mařík, Škvorec, tel. 606 685 315, nebo 
jím pověřený pracovník. 
- požadujeme písemné ohlášení zahájení prací. 

8. Budou dodrženy podmínky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech  ze dne 
29.4.2009 č.j.1270/2009  
Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný 
základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce 
spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a 
písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další 
výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny 
archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen 
investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou 
archeologickou organizací. 
Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení. 
Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. 
Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na 
který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v 
klimaticky vhodném období. 
Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí. 
Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v 
rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice vyhradit dostatek času a financí 
na provedení vynuceného výzkumu. 

9. Obec Rostoklaty upozorňuje, že v blízkosti plánovaného vedení NN, konk. na poz. č. 458/3 
k.ú. Rostoklaty je umístěna lampa veřejného osvětlení napájená z protilehlého vedení 
uloženého v chodníku u TS.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod odbor dopravy č.j. 6845/09/OD/Ka 
ze dne 27.4.2009 - v souběhu se silnicí  III/24513 bude kabelové vedení uloženo mimo 
silniční těleso v přilehlém zeleném pásu nebo chodníku co nejblíže ke stávající zástavbě.Po 
skončení stavebních prací bude okolní terén uveden do původního stavu. Na silnici 
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III/24513 nesmí být skladován během stavby výkopový ani stavební materiál případné 
znečištění silnice musí být neprodleně odstraněno. V případě vedení trasy v těsné blízkosti
komunikace III.třídy, musí být výkop od pojízdné plochy oddělen směrovacími nebo 
vodícími deskami. Případné dopravní opatření vyvolané výše uvedenou stavbou na silnici 
III/24513 musí být před zahájením stavebních prací schváleno zdejším odborem dopravy 
MěÚ Český Brod. K žádosti je třeba přiložit návrh d. z. a vyjádření orgánu Policie ČR KRP 
Střed.kraje DI Kolín k tomuto návrhu

11. Při realizaci dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 
Czech Republic, a.s., č.j. 46114/09/CSC/VV0 ze dne 22.4.2009
a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic. a.s. jsou 

součástí veřejné komunikační sítě, ,jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny 
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po 
stranách krajního vedení. Při realizaci dojde ke střetu s trasami metalické a optické sítě. 
Veškeré práce v ochranném pásmu tohoto zařízení je nutné provádět se zvýšenou 
opatrností ti bez použití mechanizace. Doporučujeme pře(l zahájením zemních prací 
vytýčení a vyznačení na terénu tras PVSEK (nezaměřené trasy PVSEK je nutno vytýčit, 
zakreslená poloha je pouze orientační). 

b)NN kabely: v místech souběhů požadujeme uložit nechráněné kabely NN v min. 
vzdálenosti 0,30 rn, chráněné v chráničkách v min. vzdálenosti 0,10 m od trasy PVSEK, v 
místech křížení uložit kabely NN p o d  t r a s y PVSEK za stejných, výše uvedených 
podmínek.
VN kabely: v místech souběhů požadujeme uložit nechráněné kabely VN v min. 
vzdálenosti 0,80 rn, chráněné v chráničkách v min. vzdálenosti 0,30 m od trasy PVSEK, v 
místech křížení uložit nechráněné kabely VN v min. vzdálenosti 0,80 rn, chráněné 
chráničkách v min. vzdálenosti 0,10 m p o d  t r a s y PVSEK. 
TS: TS musí být umístěna tak, aby bylo dodrženo její ochranné pásmo i ostatní ochranná 
pásma dle platných norem ČSN. 
Stožáry VO požadujeme umístit mimo ochranná pásma SEK dle platných norem ČSN. 
Vedení požadujeme uložit tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo 
volné pro naši potřebu. 
Upozorňujeme, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 
332160). V případě, že max.doporučené hodnoty budou překročeny, je třeba ochranu 
zařízení SEK projednat s útvarem Ochrana sítě Praha společnosti Telefónica 02 Czech 
Republic, a.s. (kontakt: Petr Vála (tel: 602 354 424 e-mail: vala.petr@o2.coni). 

c) O zahájení zemních prací informujte pracovníka ochrany sítě (POS) Petra Válu na e-mail: 
vala.petr@o2.com nebo písemně na adresu: Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Ochrana 
sítě Praha- pracoviště Kolín, Olšanská 2681/6, PO BOX 2K705, 130 34 Praha 3-Žižkov.
(Stavebník (investor) povinen oznámit zahájení zemních prací na základě "Nařízení vlády 
č.j. 591/2006 Sb").

d)Případné přeložky našich sítí vyvolané stavbou požadujeme finančně, projekčně i 
dodavatelsky zajistit investorem stavby. Upozorňujeme, že v souladu s ustanoveními §104 
odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou nebo úpravou 
SEK a jejich ochranou před poškozením  s t a v e b n í k  který je vyvolal. 

e) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma 
podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení 
sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží 
ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedeni technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 
21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy 
trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné 
vodiče". 

f) Před započetím zemních prací zajisti vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace .S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 
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pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích, §3 bod b. 1., přílohu 
č. 3. kap. II. čl.l.,4. a 5.). 

g) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury 
- vnějších i vnitřních vedeni sítě elektronických komunikací na omítce i poct ní (Nařízení 
vlády č.59 /2006 Sb.. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
§3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).

h)Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě 
potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou 
odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení 
vyznačené tras PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředku nebo 
nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. 

i) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví 
práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 
pověřeného ochranou sítě Petr Vála (tel.: 602 354 424), (dále jen "POS"). V prováděných 
pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, 
stanoveného POS. 

j) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně 
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je 
povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. 

k)V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby 
nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb. §3 bod b.1., příloha č. 3 
kap.IV. čl.3 .a 4.). 

l) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke 
kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. 
kontakt: Petr Vála (tel: 602 354 424 o e-mail: vala.petr@o2.com) 

m)Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, 
uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky. konzoly apod.), které jsou součástí 
vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům. a taková zařízení nesmí být 
dotčena ani přemístěna. 

n)Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací 
(10 doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob 
mechanické ochrany tras PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad 
zemí.

o)Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, 
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

p)Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK. aby 
se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení 
na vzdálenost menši než 1 m (čl. 275, ČSN 342100). 

q)Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad 
rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

r) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškozeni, případně odcizení vedení SEK 
neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, as., na 
telefonní číslo 800 84 084. 

12. Při provádění stavby bude trvale zabezpečen přístup k dotčeným nemovitostem.

13. Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.

14. Po dobu stavby zajistí stavebníci na vlastním pozemku v rámci zařízení staveniště zřízení 
WC a dodávku pitné vody pro osoby provádějící stavbu.
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15. Veškeré komunikace dotčené stavbou nebudou znečišťovány a poškozovány, budou na 
náklady stavebníků průběžně čištěny a uváděny do stavu ve kterém byly před zahájením 
stavby.

16. Při souběhu a křížení inženýrských sítí budou dodrženy stávající platné předpisy a zejména 
ČSN 73 6005.

17. Při provádění stavby, která je předmětem tohoto stavebního povolení budou dodrženy 
veškeré podmínky dotčených orgánů a správců sítí.

18. Po dokončení stavby požádejte o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, , 405 02  Děčín 4
Milena Kröschelová, Rostoklaty 47, 281 71  Rostoklaty
Jaromír Mokošín, , Jeronýmova č.p. 1195, 282 01  Český Brod
Miroslav Prochazka, Nákupní č.p. 185, Liberec XXXI-Krásná Studánka, 460 01  Liberec 1
Dagmar Soukupová, Zárybská č.p. 669/12, Prosek, 190 00  Praha 9
Jitka Vavříková, Zárybská č.p. 664/22, Prosek, 190 00  Praha 9
Jiří Vyskočil, Přírodní č.p. 736/16, Praha 12-Libuš, 142 00  Praha 411
Gerd Lutz Schmiedel, Lužická č.p. 159, Horní Předměstí, 541 01  Trutnov 1
Miroslav Jenšík, Malovidy 33, Vracovice, 258 01  Vlašim
Michal Feledík, Toužimská č.p. 964, 197 00  Praha
LAP invest s.r.o., Šárecká č.p. 925/51, 160 00  Dejvice-Praha 6
Alena Mašková, Riegrova č.p. 651, 413 01  Roudnice nad Labem
Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71  Rostoklaty
Tomáš Jougl, Rostoklaty 112, 281 71  Rostoklaty
Gabriela Jouglová, Rostoklaty 101, 281 71  Rostoklaty
Petra Fiřtová, Slovenská č.p. 1694/23, Vinohrady, 120 00  Praha 2
Miloslav Sejrek, Slovenská č.p. 1694/23, Vinohrady, 120 00  Praha 2
Marek Hora, Zázvorkova č.p. 2009/2, Praha 13-Stodůlky, 155 00  Praha 515

Odůvodnění:

Dne 1.10.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 
odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 
12.11.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou 
žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické 
požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby.

Stanoviska sdělili:
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- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření dne 22.4.2009 č.j. 46114/09/CSC/VV0, 
vyjádření dne 15.10.2009 č.ref. 091015-PD-DPO

- VUSS Pardubice stanovisko dne 23.4.2009 č.j. 02546/01462-ÚP/2009-1420

- MěÚ Český Brod, odbor dopravy vyjádření dne 27.4.2009 č.j. 6845/09/OD/Ka

- MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ vyjádření dne 5.4.2009 č.j. 06849/09/ŽP/vyj.

- Správa a údržba silnic Kutná Hora, přís. org. vyjádření dne 12.5.2009 č.j. 2541/09/234

- Ústav archeologické památkové, péče Stř.Čech vyjádření dne 29.4.2009 č.j. 1270/2009
- Vodohospodářská společnost, Vrchlice-Maleč, a.s. vyjádření dne 11.5.2009 č.j. 

1604/09/2/ESM

- Obec Rostoklaty vyjádření dne 4.5.2009 č.j. 138/2009

- RWE Transgas Net, s.r.o. vyjádření dne 23.7.2009 č.j. 4125/09/OVP/N

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

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.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby 
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li 
sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební 
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povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci.

otisk úředního razítka
kulaté razítko se státním znakem a 
textem Stavební úřad Český Brod

Bc.Václava Linhartová v.r.
odborný pracovník stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení: Radka Budská

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. 
i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 2.10.2009.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Sommer Karel, Jungmannova č.p. 1160, 282 01  Český Brod
Milena Kröschelová, Rostoklaty č.p. 47, 281 71  Rostoklaty
Jaromír Mokošín, Jeronýmova č.p. 1195, 282 01  Český Brod
Miroslav Prochazka, Nákupní č.p. 185, Liberec XXXI-Krásná Studánka, 460 01  Liberec 1
Dagmar Soukupová, Zárybská č.p. 669/12, Prosek, 190 00  Praha 9
Jitka Vavříková, Zárybská č.p. 664/22, Prosek, 190 00  Praha 9
Jiří Vyskočil, Přírodní č.p. 736/16, Praha 12-Libuš, 142 00  Praha 411
Gerd Lutz Schmiedel, Lužická č.p. 159, Horní Předměstí, 541 01  Trutnov 1
Miroslav Jenšík, Malovidy č.p. 33, Vracovice, 258 01  Vlašim
Michal Feledík, Toužimská č.p. 964, 197 00  Praha
LAP invest s.r.o., IDDS: 8buhrj9
Alena Mašková, Riegrova č.p. 651, 413 01  Roudnice nad Labem
Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw
Tomáš Jougl, Rostoklaty č.p. 112, 281 71  Rostoklaty
Gabriela Jouglová, Rostoklaty č.p. 101, 281 71  Rostoklaty
Petra Fiřtová, Rostoklaty č.p. 143, 281 71  Rostoklaty
Miloslav Sejrek, Rostoklaty č.p. 143, 281 71  Rostoklaty
Marek Hora, Zázvorkova č.p. 2009/2, Praha 13-Stodůlky, 155 00  Praha 515

dotčené správní úřady
MěÚ Český Brod odbor dopravy, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 24  Český Brod
MěÚ Český Brod odbor ŽPZ, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 01  Český Brod
Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw
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ostatní
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodohospodářská společnost, IČ 46356967 Vrchlice-Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
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