Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř
Č.j.:
Spis. zn.:

MCH-57223/2018/OSÚŽP/BZ
SZ-MCH-13960/2018/OSÚŽP/BZ

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Buchtová Zuzana, Bc.
buchtova@chotebor.cz
569641187

Chotěboř, dne: 13. prosince 2018

Žadatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava 1
zast. APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Rozhodnutí
Výroková část:
Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního
zákona, žádost o stavební povolení ze dne 17.10.2018, kterou podala Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, zast. APC
SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12 (dále jen
„stavebník“) a na základě provedeného řízení:
Vydává podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
stavební povolení
na stavbu: Stavební úpravy komunikace č. III/3468 Čachotín, průtah na pozemku poz. parc. č. 3/1, 3/13,
4/15, 9/8, st. parc. č. 21, poz. parc. č. 41, 1485/1, 1485/15, 1485/19, 1485/25, 1485/29, 1485/33, 1498/2,
1498/3, 1530/2, 1530/3 v k. ú. Čachotín (dále jen „stavba“).
Stavba obsahuje:
Obnovu silnice III/3468 v obci Čachotín. Celková délka vozovky je 656,48 m a základní šířka vozovky
je 4,75 m bez obrub.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1)

Stávající konstrukce vozovky bude vybourána a bude provedena recyklace za studena. Tím dojde
k navýšení o 5 cm. U propustků a příčných překopů budou zhutněny rýhy štěrkodrtí do úrovně 20 cm
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pod stávající úroveň. Příčný sklon silnice bude střechovitý 2,5%. Navazující prostor bude upraven,
ohumusován a zatravněn.
Konstrukce asfaltové vozovky bude ve složení:
asfaltový beton pro obrusné vrstvy
50 mm
spojovací postřik
0,15-0,35 kg/m2
asfaltový beton pro ložní vrstvy
50 mm
spojovací postřik
0,15-0,35 kg/m2
recyklát podkladní vrstvy za studena 150 mm
2)

Odvodnění povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon vozovky. Voda bude odtékat na
terén, pouze ve střední části obce bude voda svedena do šachet a dále do propustků pod zemním
tělesem komunikace.

3)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Martin Rambousek ČKAIT 1004379, případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.

4)

Stavba bude provedena na pozemcích poz. parc. č. 3/1, 3/13, 4/15, 9/8, st. parc. č. 21, poz. parc. č. 41,
1485/1, 1485/15, 1485/19, 1485/25, 1485/29, 1485/33, 1498/2, 1498/3, 1530/2, 1530/3
v k. ú. Čachotín.

5)

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

6) Při stavbě budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 18. 9. 2018,
zn. 49492/2018-242-Mš:
• Propustek v km. 0,091 30 musí být vybudován dostatečně kapacitní pro převod vod.
• Případné narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku př realizaci stavby bude uvedeno
do ná1ežitého stavu.
• Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými
látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné
havárie.
• Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovému technikovi.
• V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu
vzniklých škod.
7) Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
zn. 0100965164, ze dne 3. 8. 2018:
• V plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
• Pokud záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení, je potřeba, aby stavebník
požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu,
dle ustanovení §46, zákona č. 458/2000 Sb.
• Jelikož záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení a je třeba, aby stavebník
ještě před zahájením stavby požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou a s činností
v ochranném pásmu, dle ustanovení 46, Zákona Č. 458/2000 Sb.
• Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s PNE33 3301-ed.3 a s PNE33 3302-ed.3, a CSN 73 6005
o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
• Budou dodrženy podmínky uvedené v Souhlasu s prováděním činností a s umístěním stavby
v ochranném pásmu elektrického zařízení č. 1096779376 vydaném dne 30.1.2018.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:
• Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
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Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob.
• Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
• Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
• Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 m (dle ČSN EN
50110-1).
• Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštěni lana.
• Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého
napětí.
• Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
• Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
• Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
• V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.
• Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanoveni
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech
dle§46 uvedeného zákona.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:
• Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
• Provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce.
• Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob.
• Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
• Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedeni těžkými mechanizmy. Pokud stavba nebo stavební
činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas
vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
• Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
• Výkopové práce do vzdálenosti 1m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě
provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
• Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízeni vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423l, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 333302.
• Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
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Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma
nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení
provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude
provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě
souhlasu s činností v tomto pásmu.

8) Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítí společnosti CETIN, a.s.,
č. j. 685529/18:
• Před zahájením realizace stavby je nutno komunikační sítě přesně vytyčit včetně zjištění hloubky
a způsobu uložení vedení. Pokud bude konstrukce chodníků zasahovat do hloubky uložení
komunikačních vedení či v případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být
na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochranná opatření.
• Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník předložit
zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností
CETIN a.s.
• Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tornu,
aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
• Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedeni SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví
a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menši než 1,5 m cd krajního vedení
vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních
prostředků a nevhodného nářadí.
• Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody,
které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
• Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK.
• Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
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Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou
PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková,
činí ±/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení,
poškozeni a odcizení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté,
kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s..
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace
pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných
ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději
však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v Šíři 50m
je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou
stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového
zařízení.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (UN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením
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správního řízeni ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí
osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy
SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK
v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5
m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit
stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK
nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.)
umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při kříženi a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
a) pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5
m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakresleni v příčných řezech,
b) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
c) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
d) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
e) nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
f) projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly
být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou
trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

9) Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítí společnosti GridServices,s.r.o.,
zn. 5001768897 ze dne 3. 8. 2018:
• Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (komunikace).
• Dopravní značeni musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
v minimální vzdálenosti 1 m.
• Pokud při výstavbě chodníku bude zajištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči
nové niveletě krytí menší jak l m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak,
aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem
č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
• Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
• Po odtěžení stávající konstrukce terénu bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu
a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.)
přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost
u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít
k jeho odtržení. Dále je potřeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím
plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
• V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
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Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz
uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Stavební objekty (např. nové uliční vpusti,…) musí být umístěny od stávajícího plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 0,5 m od okraje
plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu.
Vnější hrana betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 0,5 m.
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).
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuji všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bez výkopové
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.).
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.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určeni uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uloženi plynárenského zařízeni 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.
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.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
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.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušeni stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
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.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast uvedená 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
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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 zařízeni a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
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.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízeni a plynovodních přípojkách,
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
Při použiti nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

10)

Vyjádření Městského úřadu Chotěboř Odboru dopravy a přestupků, č.j. MCH
46919/2018/ODAP/BJ, ze dne 23. 8. 2018, podmínky:
• V rámci rekonstrukce komunikace požadujeme provedení opatření pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace, je nutno dodržet ustanovení vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.
• Stavba bude provedena dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN73 6425-l.
• Na umístění veřejného osvětlení investor požádá Odbor dopravy a přestupků o povolení zvláštního
užívání komunikace, spočívající v umístění inženýrských síti, dle ustanovení 25 odst. 6 písm.
d) zákona o pozemních komunikacích. K žádosti o vydání rozhodnutí bude doložena projektová
dokumentace, kde bude uvedena délka zásahu do komunikace, a dále souhlas vlastníka komunikace.

11)

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení.

12) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
13) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2021.
14) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat
na místě do doby dokončení stavby.
15) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby.

Strana 8

Č.j.: MCH-57223/2018/OSÚŽP/BZ
16) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
17) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
18) Stavbu lze užívat na základě oznámení speciálnímu stavebnímu úřadu dle podmínek uvedených
v ustanovení § 119 a § 122 stavebního zákona.
19) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje
základní požadavky stavby.
20) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující
doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:
-

popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové
dokumentace

-

dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným
v §118 odst. 7

-

stavební deník

-

zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)

-

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156
stavebního zákona

-

plná moc v případě zastupování stavebníka

-

závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (,,správní řád‘‘):
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122/16, 586
01 Jihlava 1

Odůvodnění:
Dne 17.10.2018 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Stavební
úpravy komunikace č. III/3468 Čachotín, průtah na pozemku poz. parc. č. 3/1, 3/13, 4/15, 9/8, st. parc. č. 21,
poz. parc. č. 41, 1485/1, 1485/15, 1485/19, 1485/25, 1485/29, 1485/33, 1498/2, 1498/3, 1530/2, 1530/3
v k. ú. Čachotín, kterou podal Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO
00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, zast. APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka
2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 26.10.2018 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky
řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.
V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.
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Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost,
aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny
a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci
řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36
odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci
a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření:
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 13. 2. 2018, č.j.: MW000007791870663, T-mobile Czech Republic a.s.
ze dne 13. 2. 2018, č.j.: E06256/18, České Radiokomunikace a.s. 16. 2. 2018, č.j.: UPTS/OS/188072/2018,
Telco Pro Services, a.s. ze dne 3. 8. 2018, č.j.: 200787966, ČEZ Distribuce, a.s. 3. 8. 2018, č.j.: 0100965164,
ČEZ Distribuce, a.s. 31. 8. 2018, č.j.: 1099753438, GasNet, s.r.o. 3. 8. 2018, č.j.:5001768897, CETIN 7. 8.
2018, č.j.: 685529/18, VAK Havlíčkův Brod a.s. ze dne 14. 8. 2018, Lesy ČR, s.p. 8. 8. 2018,
č.j.:LCR954/003205/2018, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy ze dne 15. 8. 2018, č.j.: KUJI
59550/2018,
Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
ze
dne
14.
8.
2018,
č.j.: KHSV/17295/2018/HB/H/OK/Vel, Městský úřad Chotěboř, ÚP ze dne 9. 8. 2018, č.j.: MCH42593/2018/UP,GAPP/CE, Městský úřad Chotěboř , OD ze dne 23. 8. 2018, č.j.: MCH46919/2018/ODAP/BJ, Hasičský záchranný sbor ze dne 20. 8. 2018, č.j.: HSJI-3943-2/HB-2018, Policie ČR
ze dne 23. 8. 2018, č.j.: KRPJ-79981-1/ČJ-2018-161606-MULL, Městský úřad Chotěboř, OŽP ze dne 4. 9.
2018, č.j.: MCH-42923/2018/OSÚŽP/SIV, Městský úřad Chotěboř, OSMZO, ze dne 6. 9. 2018,
č.j.: MCH-41962/2018/OSMZO/RJ, Ministerstvo obrany ČR, ze dne 11. 9. 2018, č.j.: 7208/72607/20181150-OÚZ-PCE, Archeologický ústav AV ČR, ze dne 7. 8. 2018, č.j.: ARUB/4446/18, Obec Čachotín
ze dne 18. 9. 2018 a 20. 9. 2018, Povodí Vltavy, s.p. ze dne 18. 9. 2015, č.j.: 49492/2018-242-MŠ.
Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:
a) stavebník
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, zast. APC SILNICE s.r.o., Marie Králová,
Josef Pešek, Josef Pešek, Milan Bárta, Obec Čachotín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ
Distribuce, a. s., Kraj Vysočina, Povodí Vltavy, státní podnik

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje
Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané
a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným
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počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník
je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Ing. Iva Škarydová v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

otisk úředního razítka

v. z. Alena Ludvíková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

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

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

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ............................................

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

........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
1. APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12, DS: PO, xi2mrzr
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
2. Marie Králová, Čachotín 27, 583 01 Chotěboř
3. Josef Pešek (21. 12. 1948), Čachotín 26, 583 01 Chotěboř
4. Josef Pešek (21. 5. 1976), Čachotín 26, 583 01 Chotěboř
5. Milan Bárta, Čachotín 40, 583 01 Chotěboř
6. Obec Čachotín, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 8sea9vz
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
8. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
9. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu
10. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 429/36, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
11. poz. parc. č. 3/2, 4/2, 4/14, 5/6, 7/1, 7/2, 7/5, 7/6, st. parc. č. 9/2, poz. parc. č. 9/5, 9/10, st. parc. č. 20, 31,
32, 33/2, 33/4, poz. parc. č. 37, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 45/1, 45/2, st. parc. č. 53, 54, 55/1, 65, 68, 74,
83, poz. parc. č. 955/15, 995/5, 995/8, 1179/3, 1179/4, 1485/17, 1485/18, 1485/24, 1485/27, 1499/1,
1500/3, 1531, 1533 v k. ú. Čachotín
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
12. Městský úřad Chotěboř, veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
13. Obecní úřad Čachotín, veřejná deska, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
14. Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
15. Městský úřad Chotěboř, odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství, Trčků z Lípy 69, 583
01 Chotěboř
16. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - vodoprávní úřad, Trčků z Lípy
69, 583 01 Chotěboř
17. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ntdaa7v
18. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1,
DS: OVM, 4uuai3w
19. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc
20. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
1, DS: OVM, ksab3eu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
se nevyměřuje.

Digitálně podepsal Alena Ludvíková
Datum: 21.12.2018 08:54:28 +01:00
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