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A.

PR VODNÍ ZPRÁVů

A.1

IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE

Název stavby:

SEDLEC - PARK

Místo stavby:

Sedlec u Starého Plzence, ulice Tovární, Plzeňský kraj

Katastrální území: Sedlec u Starého Plzence, p. č. 57/3, 57/5, 57/6, 57/9, 290/4
Objednatel:

M sto Starý Plzenec
Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
IČO 002 57 257

Vedoucí projektu:

Bc. Jana Kadlecová, DiS.
Druztová 1Ř0, 330 07 Druztová
autorizovaný architekt pro obor krajiná ská architektura
číslo autorizace u ČKů 03 339
IČO 63 53 94 11

Datum:

prosinec 2018

Stupeň:

DPS

SEZNůM VSTUPNÍCH PODKLůD

A.2

Zám rem m sta je revitalizace Ěznovuoživení, posílení funkceě do podoby p írodn -krajiná ského
parku s funkcí zejména ekologickou, naučnou, sportovní a rekreační. Podkladem návrhu revitalizace
byly:



A.3

Polohopisné a výškopisné zam ení parku ĚDůNKOVIČ geodetická kancelá s.r.o., zá í 2015ě
Zadání M sta Starý Plzenec
Vyhodnocení ankety u občan o podob parku
ÚDůJE O ÚZEMÍ

P edm tem revitalizace je p írodní park o rozloze 6 ř00 m2 p iléhající ke Starému rybníku v Sedlci.
Osázen je zejména stromy, ke ové patro se tém nevyskytuje. Park se nachází v niv eky Úslavy.
Niva je pom rn široká, plochá, m lce tvarovaná, s nadmo skou výškou 330 m.
V parku je umíst n pomník válečným ob tem 1. sv tové války. Parkem vedou p ší cesty propojující
části obce, i cesta okružní podél vodního b ehu. Zajímavostí parku je stará vodárna se studnou
zbudovaná pro pot eby sedleckých železáren, d íve součástí Škodových závod .
Zájmové území je součástí nadregionálního biokoridoru a je chrán no ve smyslu zákona 114/1řř2
Sb., o ochran p írody a krajiny.
Podél ulic Tovární a K Jezu vede technická infrastruktura. Zelenou parkovou plochou inženýrské sít
nevedou.
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Výpis dotčených pozemk
p.č. KN
57/3
57/5
57/6
57/9
290/4
A.4

vlastník
M sto Starý Plzenec
M sto Starý Plzenec
ČR
M sto Starý Plzenec
M sto Starý Plzenec

druh pozemku
zahrada
zahrada
vodní plocha
zahrada
ostatní plocha

ÚDůJE O STůVB

V roce 2017 byla v p edstihu na základ dendrologického pr zkumu provedena p stební opat ení
spočívající v ošet ení d evin perspektivních, a kácení strom provozn nebezpečných, p íp.
konkurenčních, nebo náletových. Následn byly vysazeny d eviny nové. V p edstihu také m sto za
aktivní účasti občan osadilo fit prvky pro dosp lé.
Ve druhé etap je plánováno zp ístupn ní b ehu rybníka schody a terasami, ukotvení plovoucího
mola pro pozorování života nad i pod hladinou a rekonstrukce vodárny do podoby multifunkční
klubovny.
Stavba není v rozporu s platným územním plánem. Revitalizace je plánována na roky 2017 - 2019.
A.5

ČLEN NÍ STůVBY

Stavba není člen na na objekty.
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B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů

B.1

ůRCHITEKTONICKÉ, DISPOZIČNÍ ů PROVOZNÍ

EŠENÍ

Park je napojen p šími cestami z ulic Tovární a K Jezu. Cesty vyžadují celkovou rekonstrukci,
p ičemž trasy z stanou zachovány. Ší e je navržena 1,ř m u cest hlavních a 1,7 m u cesty vedlejší.
Materiálem cest hlavních bude drenážní beton, vedlejší cesty budou mlatové. Odpočivadla budou
rozd lena na mlatová – podél vodní plochy, dlážd ná – u pomníčku a p írodní m kká št pková zejména u herních a fit atrakcí. Cesty budou lemovány ocelovou obrubou, dlažba a št pka budou
lemovány plastovou obrubou.
Hlavní k ížení cest je ve st ední části parku. Zde je v plánu klidová zóna s lavičkami. Osadí se dva
d tské herní prvky, stojan na kola, odpadkový koš a dv lavičky. Materiálem povrchu odpočivadla
bude d evní št pka s plastovou obrubou.
Nejatraktivn jším místem bude vyhlídka nad vodní hladinou. Vyhlídka je rozší ený mlatový prostor
s možností soust ed ní ve ejných aktivit Ědiváci p i závodech na loďkách, rybolovu, ohňostroj, apod.ě.
Trvale zde budou umíst ny 2 lavičky. K prostoru bude p ičlen na písková herní plocha se zvýšenou
dvouúrovňovou obrubou pro sezení d tí i dosp lých.
Dalším zpest ením v parku bude odpočivadlo s fit prvky pro dosp lé. Cvičební prvky ukotvené na
betonové patky budou dopln ny lavičkami, plocha namulčována št pkou. Částečný ke ový lem
zp íjemní pobyt i cvičení. V blízkosti byly již v loňském roce vysazeny skupiny ke tak, aby částečn
odclonily cvičící od komunikace.
Kolem pomníčku dojde k rozebrání stávající št rkové cesty a betonové dlažby. Nahrazena bude
kamennou dlažbou, která se rozší í až na celkový pr m r pietního prostoru 10m. Kolem základu
pomníku se pouze dosype kačírek.
Prostor u vodárny se spolu s objektem dobuduje ve druhé etap . V plánu je stavba kryté pergoly,
odpočivadlo s nestmeleným povrchem Ěmlat, d evní št pka nebo k ra, …ě. Zajistí se studna. Doplní
se h išt na pétanque a d tské herní prvky. Zčásti se klidová zóna oplotí drát ným pletivem a osadí
ke i.
Terén v parku bude dorovnán sejmutou ornicí. Od ežou se staré pa ezy komplikující sečení trávy a
pohyb po trávníku. Budou vypln ny prohlubn po vyhnilých pa ezech, vše se oseje travou.
Do zájmového území zasahují trasy inženýrských sítí. P ed započetím zemních prací je pot eba
p esn vytýčit všechny inženýrské sít . Je nutno respektovat ochranná pásma a dodržet podmínky
správc sítí.
B.2

POŽůDůVKY Nů POSTUP STůVEBNÍCH ů MONTÁŽNÍCH PRůCÍ

Postup prací je navržen s ohledem na vhodné vegetační termíny pro dané činnosti. Zahájení stavby
se p edpokládá zjara 2019.
B.2.1 Pěší cesta hlavní
P ší hlavní cesta ší e 1,ř m je navržena z drenážního betonu v obrub z ocelové pásoviny. Drenážní
beton tl. 0,1 m bude použit jako finální vrstva. Ocel i beton budou ve shodné horní úrovni. Nebude
docházet ani k olamování okraje betonu, ani k p ekážkám pojezdu sekačkou, odtoku vody do
okolního trávníku apod.
Cesty budou založeny o 10 – 15 cm výše oproti stávající úrovni. D vodem jsou silné povrchové
ko eny strom a snazší spád nov budovaných cest.
V trase cesty bude nejprve sejmuta ornice vrstvy 20 cm a deponována v prostoru stavby. Zvlášť
ornice, zvlášť hrubší materiál z cest. Pláň bude srovnána a zhutn na.
Osadí se ocelový obrubník. Ocelový obrubník se skládá z ocelové pásoviny ší e 100 mm tloušťka 4
mm a ocelových úhelník 30 x 30 mm délky 300 mm. Úhelníky jsou nava eny k pásovin ve vzd. cca
2 - 4 m, 30 mm pod horní okraj, aby nebyly po osazení vid t. Obrubník se zatluče pomocí kladiva
p es d ev ný hranol do zem tak, aby horní hrana pásoviny odpovídala úrovni upraveného okolního
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terénu. Díry je vhodné p edem p ipravit zatloukačem Ěmajzlíkemě. Jednotlivé části obrubníku je
pot eba navzájem p ekrýt o 60 mm. V místech, kde by ko eny nebo jejich náb hy siln jší 10 cm
bránily osazení obruby, nahradí se ocel flexibiln jším plastem Ěviz kamenná dlažbaě.
V problematických místech rad ji niveletu chodníku navýšit, nežli poškodit ko eny. Vymodelování
podpo í hust jší dilatační spáry.
Jednotlivé vrstvy budou kladeny na p ipravenou zhutn nou pláň:
Skladba: kamenivo frakce 8 – 32mm
drenážní beton

tl 200 mm
tl 100 mm

Pokládka se provede za pomoci finišeru, dohutn ní pak hutnícím válcem bez vibrace. Čerstvý hotový
povrch se zakryje geotextilií nebo nepropustnou folií proti nadm rnému vysychání, a to min. 4Ř hod.
Následujících 5 dn stále udržovat ve vlhkém stavu. Dodavatelská firma zajistí v p edstihu návštěvu
technologa dodavatele drenážního betonu. Přímo na stavbě budou konzultovány termíny, pokládka,
dilatační spáry, zejména v kořenovém prostoru stromů.
D ležité: pokládku lze provád t jen za teploty +5 až +25 °C!!
B.2.2 Pěší cesta vedlejší
P ší cesta vedlejší ší e 1,7 m je navržena s mlatovým povrchem lemovaná ocelovým obrubníkem.
Cesty budou založeny o 10 – 15 cm výše oproti stávající úrovni. D vodem jsou silné povrchové
ko eny strom a snazší spád nov budovaných cest. Cesty budou založeny tak, aby na n
nep itékala voda z okolních ploch Ětrávník, št pka, …ě.
Založení cest je omezeno jen na m síce b ezen – íjen, tj. v dob bez mraz ale též bez dešt .
Požadovaná zrnitost kameniva a homogenita sm si musí být p esn dodržena, vzniku „mazlavých
film “ Ěkv li p íliš vysoké vlhkostiě se musí ve všech vrstvách zabránit! Zdrojem materiálu bude
kamenolom T škov. P íčný sklon 2,5 až 3,5 % Ěnejmén 2%ě, podélný sklon maximáln 6 – 7 %.
Všechny nosné vrstvy musejí mít dobrou vodopropustnost a vykazovat p íčný sklon Ěnebo st echovitý
profil u vyhlídky nad vodouě cca 2,5 – 3,5 %!
Cesta je určena pro p ší provoz s občasným pojezdem obslužných vozidel do 3,5 t – pouze za sucha.
Skladba: nosná vrstva - kamenivo frakce 0 – 32 mm
dynamická vrstva - kamenivo frakce 0 – 16 mm
mlatová krycí vrstva s p írodním pojivem Ěstabilizeremě – fce 0 – 4 mm

tl 200 mm
tl 60 mm
tl 40 mm

Nosná vrstva:
Nestmelená št rková nosná vrstva, zrnitost 0/32 mm, mrazuvzdorná, podíl jemného zrna < 0,063mm: < 5 %
v dodané zrnitosti, uložená v souladu s profilem a zhutn ná.
Tloušťka vrstvy: 200 mm
Modul p etvárnosti EV2: >= Ř0 MN/m2
Vodopropustnost: >= 360 l/m2 x h
Dynamická vrstva:
Dynamická vrstva jako vyrovnávací, ze sm si drceného kameniva zrnitost 0/16 mm, mrazuvzdorná,
s malým podílem jemného zrna pro dobrou vodopropustnost Ě!ě, uložená v souladu s profilem a zhutn ná.
Tloušťka vrstvy: 60 mm
Odchylka rovinnosti: < 1,5 cm
Modul p etvárnosti EV2: >= Ř0 MN/m2
Vodopropustnost: >= 36 l/m2 x h
Mlatová krycí vrstva:
Mlatová krycí vrstva s p írodním pojivem (stabilizerem, nebo rovnocenným p írodním, organicko –
minerálním pojivem), smíchaná a uložená v souladu s profilem. Položení podle návodu výrobce. Statické
zaválcování, pak 1 x pokropit a následné doválcování. Krycí vrstva musí p ed otev ením parku Ěp edáním
do provozu) jednou vyschnout.
Tloušťka vrstvy: 40 mm
Odchylka rovinnosti: < 1,5 cm
Podíl jemného zrna < 0,063 mm: 12-18 %
Podíl pojiva: cca 6 kg/t
Pojivo musí být homogenn zamícháno do zrna o zemní vlhkosti.
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D ležité: pokládku lze provád t jen za teploty +5 až +25 °C a bez dešt !!
V trase cesty bude nejprve sejmuta ornice vrstvy 20 cm a deponována v prostoru stavby. Pláň bude
srovnána a zhutn na. Míra zhutn ní min. ř2% PCS.
Osadí se ocelový obrubník. Postup shodný jako u cest hlavních. V místech, kde by ko eny nebo jejich
náb hy siln jší 10 cm bránily osazení obruby, nahradí se ocel flexibiln jším plastem (viz kamenná
dlažbaě. V žádném p ípad nepoškodit ko eny!!!
Postup:
Jednotlivé vrstvy budou kladeny na p ipravenou pláň, a to postupn , každou vrstvu je pot eba pečliv
urovnat do požadovaného sklonu a zhutnit. Pokládka se nesmí provád t p i silném či dlouhotrvajícím
dešti a teplotách nižších než - 5 °C. Cílem je vytvo it konstrukci pevnou a soudržnou, ale zároveň
vod propustnou.
P i pokládání mlatové krycí vrstvy má být nosná vrstva pon kud zvlhčena. Mlat se srovná a zhutní
válcem 0,Ř – 2 t bez vibrací. P evýšení u obrub po zhutn ní o cca 0,5 cm. Nyní jemn vlhčit. Polévat
pomalu a pečliv , bez tvo ení kaluží. Použití post ikovač je možné. Doba prodlevy zpravidla 3 – 24
hod., až mlatová krycí vrstva op t oschne do p irozené vlhkosti. Konečné zhutn ní statické p i
p irozené vlhkosti, op t válcem 0,Ř - 2,0 t, min. 4 p ejezdy válce.
Konečné pevnosti je dosaženo po 2 – 12 dnech. B hem této doby je již b žný p ší provoz možný.

Pozn.: doporučená následná údržba viz odstavec B.2.Ř Následná údržba
Vzorový p íčný ez za textovou částí.
Prostor odpočivadel s lavičkami
Prostor odpočivadel s lavičkami bude ešen stejnou technologií. Nejprve se zbudují betonové patky
na p ikotvení laviček. Kolem bude zbudována nosná a dynamická vrstva jako u p ší cesty vedlejší.
Prostor pod lavičkou vel. 0,Ř x 1,Ř m, resp. p dorysná plocha lavičky zv tšená o prostor na nohy,
bude zpevn n univerzální zatravňovací dlažbou rozm r 33 x 33 x 4 cm, materiál LD-PE, recyklovaný
plast, barva černá. Horní hrana ve shodné nivelet s okolním mlatem.
Mlatová krycí vrstva se zaválí i do t chto plastových rohoží. Tím se vyloučí „vyšoupání“ materiálu pod
nohama a vznik kaluží.
B.2.3 Kamenná dlažba
Kamenná kostka vel.6 x 6 cm je navržena v kruhové pietní ploše kolem pomníku padlým. Bude
lemovaná plastovým obrubníkem.
Skladba: kamenivo frakce 0 – 22 mm
kamenivo frakce 4 – 8 mm
dlažba

tl 130 mm
tl 40 mm
tl 60 mm

Nejprve bude sejmuta ornice a rozebrána stávající konstrukce št rkového povrchu, a to až na
hloubku – 23 cm. Pláň se srovná do požadovaného spádu 2,5 – 3,5 % sm rem do trávníku a zhutní.
Osadí se skrytý plastový obrubník typu E…..d. Obrubníky mají otvory pro kotvení do zem pomocí
plastových, nebo ocelových h eb . Obrubníky s výškou hrany 45 mm. Barva černá.
Zbuduje se lože ze št rkodrti v požadovaném spádu. Po zhutn ní se rozprost e kamenivo 4/Ř a osadí
kostky. Pokládka po kruhu. Vyplní se spáry.
B.2.4 Pískoviště
Pískovišt bude zbudováno mezi stávajícími stromy – javorem a platanem, t sn p i mlatovém
odpočivadle. Pískovišt s možností posezení na op rné zídce výšky 24 nebo 44 cm. V blízkosti
strom se pouze jemn sejme travní drn, max. na hloubku 10 cm, osadí se ocelová obruba Ěviz hlavní
p ší cestaě a vysype drobným št rkem frakce Ř – 16 mm vrstvy max. 10cm. St ední část pískovišt
bude hlubší, dle rozložení ko en javoru až na hloubku – 35 cm. Dno se srovná, p ípadné silné
ko eny pr m ru nad 10 cm budou respektovány Ězachovány bez poškozeníě. P ipraví se betonové
patky k uchycení d ev ných hranol tak, aby ve finále „sed ly“ hranoly na písku. Nasype se drenáž
ze št rku frakce 16 – 32 mm vrstvy 10 cm. Vyzdí se základ z bednících tvárnic 250 x 150 x 500 mm
Ěvýška, ší ka, délkaě po celém obvodu pískovišt . Pak se navýší vnit ní i vn jší op rná/sedací zídka o
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jednu až dv ady Ěviz situaceě bednících tvárnic 200 x 150 x 500 mm, tj. do výšky 20 – 40 cm nad
terénem. Zídka včetn výztuže 2x BSt 500 D 10 mm a vylití betonem C 16/20.
Zídky k sezení se ukončí d ev nými prkénky p ipevn nými k betonu p íčn , délky 25 cm, se
zakulacenými rohy.
Upraví se vnit ní prostor. Dno z betonových dlaždic tl. 4 – 5 cm vel. 50 x 50 cm na sucho. P ipevní se
d ev né hranoly. Nasype se písek vhodný do d tského pískovišt .

Zastín ní pískovišt je ešeno lichob žníkovou stínící plachtou vel. cca 2,7 x 6 x 7 x 6 m zav šenou
na lana napnutá mezi kmeny strom . Plachta z materiálu 1Ř5 g/m HDPE tkanina /polyethylen/
v okrové barv . Vodopropustná. Integrované D-kroužky z nerezav jící oceli s up vňovacími 3 lany.
Upevn ní nesmí poškodit k ru strom . V míst kontaktu s kmenem je pot eba úvazek vypodložit
nap . prkénky po obvodu kmene tak, aby se lano neza ezávalo do kmene – detailn bude ešeno
v rámci dozoru na stavb .
B.2.5 Dorovnání terénu, osetí
Deponovaná ornice bude využita k dosypání podél cest a dorovnání propadlin v terénu. Nejprve se
rozprost e podorniční materiál, na n j ornice. ů to tak, aby vrstva ornice byla v rozmezí 10 – 15 cm.
Povrch se uhrabe, srovná. Odstraní se velké tvrdé hroudy a kameny pr m ru nad 5 cm. Rovnom rn
se vyseje travní osivo typu Parková sm s v množství 3kg/1ar plochy. Osivo se m lce zapraví
hráb mi, povrch se utlačí travním válcem. P ebytečná ornice bude odvezena a rozprost ena na
zahradu místní MŠ.
B.2.6 Osazení mobiliáře
V rozpočtu je plánováno s 10 novými parkovými lavičkami, 1 odpadkovým košem a dv ma stojany na
kola. Vše je pot eba ukotvit a p ipevnit na betonové patky ješt
p ed dokončením
mlatového/št pkového povrchu. D tské herní prvky osadí výrobce v rámci dodávky materiálu.
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Lavička délky 1,7 m v kombinaci konstrukce bočnic z šedé litiny, sedák a op radlo z akátového
d eva. ůkátové d evo ošet eno ochrannou olejovou lazurou.

Stojan na kola kruhového tvaru. Robustní provedení z trubky pr m ru 60 mm a tloušťky 3 mm,
prodloužená konstrukce pro ukotvení do betonu. Pevná kovová konstrukce je chrán na fasádní
vypalovanou barvou s podkladním žárovým zinkem. Symbol kola ve spodní části napoví, k čemu je
mobiliá určený.
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-

Odpadkový koš se stříškou, vyjímatelná vnit ní vložka - obložení hoblovanými smrkovými lat mi
nejvyšší jakosti, ošet ené mo idlem a lakem s UV ochranou. Kovová konstrukce pozinkována a
lakována práškovou vypalovací barvou RůL 7016 Ěantracitováě a RůL ř006 Ěst íbrnáě. Celková výška
se st íškou 1000mm.

Herní prvky dle volby učitelek MŠ:
Prolézačka ve tvaru pyramidy = nosná čty boká konstrukce z akátového d eva kotvená do zem ,
materiál akát, dub, 2 lanové sít s ocelovými jádry, 1 lezecí st na s horochyty, 1 lezecí st na s
p íčnými lat mi, rorm ry 230 x 230 x 230 cm, vyrobena v souladu s ČSN EN 1176 s povrchovou
úpravou.
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Průvodní a souhrnná technická zpráva

-

Zavěšený žralok = zav šený houpací trám na čty ech k lech kotvených do zem , akát, dub, hlava s
podobou žraloka, 3 žraločí ploutve, et z, rozm r 330 x 200 cm, vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176
s povrchovou úpravou.

B.2.7 Výsadba keř
Kompaktní ke ová skupina bude založena do obloukového záhonu ší e 1,2 m. K výsadb je navržen
ptačí zob Ligustrum vulgare, do trojsponu. V ploše záhonu se sejme travní drn, podloží se nakyp í
frézou, rýčem. Rovnom rn se rozprost e bezplevelný zahradnický substrát tl. 150 mm, který
se rovnom rn posype granulemi p dního kondicionéru v dávce 100 - 200 g/m2 plochy (dle
doporučení výrobce a konkrétního p ípravkuě pro zlepšení p dní struktury, vodní retenční kapacity,
zvýšení p ístupnosti hnojiv, zintenzívn ní r stu ko en , omezení účinku p esazovacího šoku a snížení
výsledných ztrát rostlin po výsadb . Zapraví se hráb mi. Záhon se uhrabe, srovná.
Poté se rozloží mulčovací textilie, a to za účelem zabrán ní náletu plevel , p íp. také pror stání
zbylých klíčících plevel ze substrátu a omezí se vysychání substrátu. Hn dá textilie ze 100 %
recyklované biomasy, která je ekologickou alternativou k b žn používaným agrotextiliím a netkaným
textiliím na bázi vláken vyrobených z ropy, má pr m rnou životnost 3 - 5 let, rozkládá se vlivem
teploty a vlhkosti. Nepropouští sv tlo. Po svém rozkladu nezanechává žádné nežádoucí chemické
zbytky a na konci své životnosti slouží jako biologické hnojivo. Textilie se p ipevní k podkladu,
prost ihnou se zá ezy tvaru „X“, kam se vysadí rostliny. Záhon se namulčuje borkou v tl. 8 - 10 cm.
Bezprost edn po výsadb je pot eba ke e ádn zalít Ědle vlhkosti a typu p dy 10 l na jednu
sazenici).
Provede se ez nadzemní části ke za účelem rozv tvení sazenic tak, aby se docílilo odspodu
hustého porostu.
B.2.8 Následná údržba mlatových ploch
Jaro:
Kontrolní poch zka. V p ípad pot eby dorovnat nerovnosti a p i p irozené vlhkosti dodatečn zhutnit.
ĚMalé nerovnosti se v tšinou op t vyrovnají samy používáním a p sobením p irozených srážekě. P i
nedostatečném zhutn ní Ěprojevuje se zpravidla na slab užívaných plocháchě: Mlatovou krycí vrstvu
ve stavu p irozené vlhkosti staticky zaválcovat, hmotnost válce cca 0,5 až 2,0 t.
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-

Léto:
P ípadné zar stání plevelem Ěvyskytuje se zpravidla jen na slab užívaných místechě: nejlépe včas
vytrhat i s ko eny Ěmlatová krycí vrstva musí být vlhkáě. Uvoln ná zrna mlatové vrstvy pak op t
srovnat a zhutnit Ěnap . dusánímě.
Podzim:
Listí a organický materiál a také smetí včas odstranit z mlatové krycí vrstvy. Nap . hráb mi na listí,
fukarem na listí nebo srpovou sekačkou, nastavenou na v tší výšku. Uvoln ná zrna drti však nechat
ležet Ěnesmetat košt tem!ě.
Zima:
Optimální údržbou je sníh neodklízet. Pokud je to pot eba, s odpovídající opatrností jako u všech
mlatových krycích vrstev. Gumovým shrabovačem nebo se vzdáleností 1 až 2 cm od povrchu. Zbytky
posypové soli jsou možné, mohou však ve st edn dobém horizontu poškozovat vrstvu zrn Ěp edevším
u vápence a hlavn stromy a vodu v rybníkuě. Pokud se zjistí výplachy/stružky: co nejd íve opravit.
B.3 D SLEDKY Nů ŽIVOTNÍ PROST ENÍ ů BEZPEČNOST PRÁCE
B hem provád ných prací nedojde k negativnímu dopadu na životní prost edí. Je nutno
minimalizovat hluk strojních mechanizm , zajistit prostor proti nadm rnému prachu a činit taková
opat ení, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících životní prost edí.
Stavební práce budou provád ny v souladu s požadavky Zákona 30ř/2006 Sb. na zajišt ní podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 262/2006 Sb. další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle § 3 Zákoníku práce. Požadavky, kterými se
bezpečnost p i provád ní prací bude ídit, budou respektovat Na ízení vlády 5ř1/2006 Sb., kterým se
provádí n které paragrafy Zákona 30ř/2006 Sb.
Jana Kadlecová, prosinec 2018
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VZOROVÝ P ÍČNÝ

EZ - BETON

trávník

pěší cesta hlavní ší e 1,ř m

trávník

drenážní beton tl. 100 mm
kamenivo frakce 8 - 32 tl. 200 mm
pláň upravena, zhutněna

VZOROVÝ P ÍČNÝ

trávník

EZ - MLAT

pěší cesta vedlejší ší e 1,7 m

2,5%

kamenivo frakce 0 - 4 tl. 40 mm
kamenivo frakce 0 - 16 tl. 60 mm
kamenivo frakce 0 - 32 tl. 200 mm
pláň upravena, zhutněna

trávník

LEGENDA:
STROM/KEŘ STÁVAJÍCÍ
BETON

307 m2

MLAT

342 m2

DŘEVNÍ ŠT PKA

350 m2

KAMENNÁ DLAŽBA

75 m2

KEŘOVÁ SKUPINA

20 m2

Ligustrum vulgare - ptačí zob 60 ks
PÍSEK

40,5 m2

ŠT RK

42 m2

STÍNÍCÍ PLACHTA

27 m2

OBRUBA OCEL

526 m

OBRUBA PLAST

123 m

ZÍDKA v Ň4 cm

21 m

ZÍDKA v 44 cm

7,3 m

FIT PRVEK DOSP LÍ
HERNÍ PRVEK D TI ĚI.Eě

2 ks

KOŠ, STOJAN KOLA

1 + 2 ks

LAVIČKA

10 ks

LAVICE - HRANOL

5 ks

TERÉNNÍ ÚPRAVY

1000 m2

HRANICE PARCEL KN

/6
PE

KEŘE II. ETAPA

3

ŽIVÝ PLOT II. ETAPA
MLAT II. ETAPA
ŠT PKA II. ETAPA

VYHOTOVIL
KADLECOVÁ JANA - PROJEKCE ZELEN
Bc. Jana Kadlecová, DiS.
M sto Starý Plzenec, ňňŇ 0Ň

ODP. PROJEKTANT:

MÍSTO STAVBY:

OBJEDNATEL:

KRAJ:

Sedlec
Plze ský
DATUM:

SEDLEC - PARK

Sedlec u Starého Plzence, ul. Tovární

STUPE :
SOUBOR:
ZM NA Č.:
M ŘÍTKO

CELKOVÁ SITUACE

12/2018
DPS

1:250

PŘÍLOHA / PARÉ

C.1

VYHOTOVIL
KADLECOVÁ JANA - PROJEKCE ZELEN
Bc. Jana Kadlecová, DiS.
M sto Starý Plzenec, ňňŇ 0Ň

ODP. PROJEKTANT:

MÍSTO STAVBY:

OBJEDNATEL:

KRAJ:

Sedlec
Plze ský
DATUM:

SEDLEC - PARK

Sedlec u Starého Plzence, ul. Tovární

STUPE :
SOUBOR:
ZM NA Č.:
M ŘÍTKO

ROZPOČET, VÝKAZ VÝM R

12/2018
DPS

PŘÍLOHA / PARÉ

F.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Sedlec - park
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Č.

KCN

Zpracoval:
Datum: 29. 11. 2018
Kód položky

HSV

Popis

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka celkem

Montáž celkem

Cena celkem

Hmotnost

Práce a dodávky HSV

Hmotnost
celkem

128,368

1

Zemní práce

1 001

112201104

Odstranění pařezů D do 900 mm

kus

3,000

0,00009

0,000

2 001

112201201

Odřezání pařezů D do 300 mm

kus

15,000

0,00000

0,000

3 001

112201202

Odřezání pařezů D do 500 mm

kus

3,000

0,00000

0,000

4 001

112201203

Odřezání pařezů D do 700 mm

kus

3,000

0,00000

0,000

114203101

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na
sucho

m3

7,750

0,00000

0,000

5 001

0,124

stávající štěrková cesta k pomníčku i plocha kolem pomníčku

77,5*0,1

7,750

6 001

119003131

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení

m

25,000

0,00055

0,014

7 001

119003132

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění

m

25,000

0,00000

0,000

8 001

121101102

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

m3

176,880

0,00000

0,000

9 001

122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3

11,060

0,00000

0,000

0,00000

0,000

dorovnání terénu pod mlat u vyhlídky nad vodou + pískoviště

5+(0,15*40,4)
10 001

11,060

181301103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5
m2

1 000,000

11 231

181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve
m2
svahu do 1:5

12 005

005724100

osivo směs travní parková

13 001

181951102

1 000,000

0,00000

0,000

kg

30,000

0,00100

0,030

m2

724,600

0,00000

0,000

1000*0,03
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

30,000

beton + mlat +kamenná dlažba

307+342,2+75,4
14 103
15 231

724,600

103715000

substrát pro trávníky A VL

m3

3,000

0,00000

0,000

183111113

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v
rovině a svahu do 1:5
kus

60,000

0,00000

0,000

půdokryvné keře

16 231

183205121

Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 na starém záhonu

m2

20,300

0,00000

0,000

17 231

183403113

Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5

m2

20,300

0,00000

0,000
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Stavba: Sedlec - park
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Č.

KCN

Zpracoval:
Datum: 29. 11. 2018
Kód položky

Popis

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka celkem

Montáž celkem

Cena celkem

Hmotnost

Hmotnost
celkem

zapravení půdního kondicionéru pro půdokryvné keře

Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a
svahu do 1:5

18 231

184102111

19 026

026000001.j
k
Ligustrum vulgare - zimolez, 40 - 50 cm, K

20 103

103000000.j
k
půdní kondicionér

21 231

184911311

Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5

kus

60,000

0,00000

0,000

kus

60,000

0,00120

0,072

kg

4,000

0,00100

0,004

m2

22,330

0,00000

0,000

půdokryvné keře

20,3*1,1
22 693

693110000.j
textilie
k

22,330
m2

22,330

0,00020

0,004

m2

20,300

0,00000

0,000

půdokryvné keře

23 231

184911421

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
půdokryvné keře + solitérní stromy

24 103

103911000

kůra mulčovací VL

m3

2,000

0,00000

0,000

25 605

605970000

dřevní štěpka jemně drcená

m3

35,000

0,00000

0,000

350*0,1
26 231

185802113

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5

35,000
t

0,004

0,00000

0,000

t

128,368

0,00000

0,000

půdní kondicionér pro půdokryvné keře

27 231

28 231
29 231

30 221
31 221

998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000
m

3

Svislé a kompletní konstrukce

348272112

Plotová zeď tl 150 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na
MC včetně spárování

m2

12,370

0,19705

2,438

348272292

Příplatek k plotové zdi tl 155 mm z betonových tvarovek za vylití
ztužujícího sloupku betonem C16/20

m2

12,370

0,01485

0,184

2,621

4

Vodorovné konstrukce

451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z
kameniva těženého tl do 100 mm

m2

75,400

0,00000

0,000

451579777

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu
z kameniva těženého

m2

75,400

0,00000

0,000

0,000
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Stavba: Sedlec - park
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Č.

KCN

32 221

Zpracoval:
Datum: 29. 11. 2018
Kód položky

Popis

5

Komunikace pozemní

564811112

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka celkem

Montáž celkem

Cena celkem

Hmotnost

Hmotnost
celkem

26,372
m2

342,200

0,00000

0,000

m2

649,200

0,00000

0,000

mlat - dynamická vrstva

33 221

564861111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
beton + mlat - nosná vrstva

307+342,2

649,200

34 221

564931512

Podklad z R-materiálu tl 100 mm - drenážní beton

m2

307,000

0,00000

0,000

35 221

569211111

Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 50 mm

m2

342,200

0,00000

0,000

75,400

0,18370

13,851

9,048

1,00000

9,048

mlat - krycí vrstva

36 221

591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva
těženého tl 50 mm

m2

37 583

583800140

mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedomodrá

t

75,4*0,06*2

9,048

38 562

562451430

dlažba zatravňovací puruplast IG 30, 50 x 50 x 3 cmnosnost 240 t/m2

m2

6,000

0,00440

0,026

39 583

583374010

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16

t

0,025

1,00000

0,025

40

R 001

Přírodní pojivo stabilizer

m2

342,200

0,01000

3,422

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 231

916371214

Osazení zahradního obrubníku včetně začištění

m

648,500

0,00000

0,000

0,01250

1,562

1,00000

55,756

28,000

0,01745

0,489

40,500

0,89083

36,079

99,250

ocel + plast

122,5+526
42 272

272451740

obrubník vymezovací recyklovaný plast výška 45 mm černý, včetně
kotvících hřebů

648,500
m

122,5*1,02
43 136

136112140

ocelový obrubník tl 4 mm šíře 100 mm pro osazení včetně navařených
úhelníků

124,950
m2

(526*1,06)*0,1
44 231
45 231

124,950

55,756
55,756

936004112

Dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm

936004121

Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy,
m2
dlažby a vrstvy písku

m
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Stavba: Sedlec - park
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Č.

KCN

Zpracoval:
Datum: 29. 11. 2018
Kód položky

Popis

MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka celkem

Montáž celkem

Cena celkem

Hmotnost

Hmotnost
celkem

46 693

693113080

Stínící plachta z materiálu 185 g/m HDPE tkanina /polyethylen/ v
béžové barvě, rozměr cca 2,7 x 6 x 7 x 6 m

kus

1,000

0,00001

47 231

936104213

Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad

kus

1,000

0,00112

0,001

48 231

936124112

Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh

kus

15,000

0,35744

5,362

0,00120

0,002

0,000

lavičky + hranoly v pískovišti

10+5
49 231

50 000

936174311

Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

012103000

Geodetické práce před výstavbou

15,000
kus

2,000

0,000
0,000
…

1,000

Celkem

0,00000

0,000

128,368
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 1Ň7/Ň005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 18ň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 600463/17

Číslo žádosti: 0117 Ř6Ř 245

Důvod vydání Vyjádření : Pozemkové úpravy
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 27. 4. 201ř.
Žadatel

Bc. Jana Kadlecová, DiS.

Stavebník

Město Starý Plzenec, Smetanova 9ňŇ, Starý Plzenec, ňňŇ0Ň

Název akce

Sedlec - park

Zájmové území

Okres

Plze -město

Obec

Starý Plzenec

Kat. území / č. parcely

Sedlec u Starého Plzence

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 10Ň zákona č. 1Ň7/Ň005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
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Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (ň)
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(Ň) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen ídit se t mito Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(ň) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro p ípad, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nep edstavuje dostatečnou informaci pro zám r, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a
to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě Daniel Benetka, e-mail: daniel.benetka@cetin.cz (dále jen POS).
(4) P eložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 1Ň7/Ň005 Sb., o elektronických komunikacích a
o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely p eložení SEK dle bodu Ě3ě tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzav ít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména
předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční
lince Ňň8 461 111.
P ílohami Vyjádření jsou:
-

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

-

Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
Informace k vytyčení SEK
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Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: Ň7. 4. Ň017.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních
nebo jiných prací, při odstra ování 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 tomu, 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.
Ň. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení 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 menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
ň. 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.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka p i činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
Ň. 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 a nebo by mohly činnosti provádět.
ň. 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 PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- ň0 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. 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, poškození a odcizení.
5. 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.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
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7. 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.
8. 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..
9. 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.
10. 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.).
11. Stavebník, nebo jím 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 1m od NVSEK.
1Ň. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstra ovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
1ň. 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.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 7Ň4 0ň7 981 nebo v mimopracovní době na telefonní
číslo Ňň8 46Ň 690.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
Ň. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i
pod ní.
IV. Součinnost stavebníka p i p íprav stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,
koordinační atp.).
Ň. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra
dotčení SEK.
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ň. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. 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 Ň5 m po
obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. Ň5 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. 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.
V. K ížení a soub h se SEK

1. 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.
Ň. 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.
ň. 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, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
•
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu
ve vzdálenosti menší než Ň m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
•
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 Ň m,
•

neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

•
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
•

nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

•
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.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Příloha k Vyjádření

Číslo žádosti:

60046ň/17

0117 868 Ň45

Informace k vytyčení SEK
V p ípad požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím,
obracejte na společnosti uvedené níže.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - st edisko Čechy západ

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Olšanská Ň681/6, Praha ň, PSČ 1ň000
0408406ň
DIČ: CZ0408406ň
tel: Ňň846Ň0ň8 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ARANEA NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

5.května 16, Ň5Ň 41 Dolní Břežany - pobočka Ledce, Ledce ňŇ4, ňň0 14 Ledce
Ň41Ň60ň9
DIČ: CZŇ41Ň60ň9
Rostislav Králíček , mobil 60Ň 41ň 059 , e-mail : rostislav.kralicek@araneanetwork.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
44797ňŇ0
DIČ: CZ 44797ňŇ0
Vladimíra Bejvlová, mobil: 60Ň167ň90, e-mail: vbejvlova@sitel.cz
Milada Boušová, mobil: 6066570ň6, e-mail: mbousova@sitel.cz

SUPTel a.s.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Hřbitovní 1ňŇŇ/15, ň1Ň 16 Plze
Ň5ŇŇ9ň97
DIČ: CZŇ5ŇŇ9ň97
Martina Zaklová, tel.: ň774ňňňŇ0, mobil: 7Ň46ň5ň40, e-mail: zaklova@suptel.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Katovická 175, ň86 01 Strakonice
6ň887ň47
DIČ: CZ6ň887ň47
Oldřich Franta, mobil: 60Ň109688, Dušan Kubeš, mobil: 60Ň601Ň40, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

U Záběhlického zámku Ňňň/15, 106 00 Praha 10
Ň5740Ň5ň
DIČ: CZŇ5740Ň5ň
Michal Nun, mobil: 601 ň78 578, vytyceni@temo.cz

Watecom s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Pod Žvahovem Ň79/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stř.Severní 60 PLZE -Valcha
Ň7Ň00175
DIČ: CZ Ň7Ň00175
Vladimír Kýček, mobil: 60Ňň0656ň, e-mail: kycek@watecom.cz
Libor Krbek (zástup), mobil: 606Ň4Ň455, e-mail: krbek@watecom.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská Ň681/6, Praha ň, PSČ 1ň000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Ň06Ňň, IČ: 0408406ň, DIČ CZ0408406ň
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Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 S b., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů(energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "energetickýzákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jinápodobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
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,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemnýsouhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. 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.
2. V ýkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s Č S N 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 S b., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle Č S N 73 6005, Č S N E N 50 341-1,2, Č S N E N 50341-3-19, Č S N E N 50423-1, Č S N
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. J e zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
Č S N IS O 3864.
8. 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.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Kontaktní bezplatnou linku Č E Z Distribuce 800 850 860, kteráje V ám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. 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.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
E nergetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného
zákona.

.cezdistribuce.cz
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Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 S b., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů(energetickýzákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "energetickýzákon") je souvislý
prostor vymezenýsvislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů(resp. 10 metrůu zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsnákabelovávedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů(resp. 15 metrůu zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV ) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
Č S N E N 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jinápodobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemnýsouhlas 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:
1. 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 metry
(dle Č S N E N 50110-1).
2. J eřáby a jim podobnázařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. J e zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. J e zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů- sloupůnebo stožárů.
5. J e zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týkás Č S N E N 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušnýprovozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle V yhlášky č. 50/1978 S b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. 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 E nergetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.

.cezdistribuce.cz
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Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 S b., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů(energetickýzákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen "energetickýzákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrůod oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jinápodobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemnýsouhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno E nergetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46
uvedeného zákona.

.cezdistribuce.cz

ŽADATE L
J ana Kadlecová

NAŠE ZNAČ KA

V Y ÍZE NO DNE

0100736245

27.04.2017

S dělení o existenci energetického za ízení v majetku společnosti Č E Z Distribuce, a. s., pro akci:
S edlec - park
V áženýzákazníku,
dovolujeme si reagovat na V aši žádost číslo 0100736245 ze dne 27.04.2017 sdělení o existenci energetického
za ízení v majetku společnosti Č E Z Distribuce, a. s., ve V ámi vymezeném zájmovém území.
V majetku Č E Z Distribuce, a. s., se na V ámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické za ízení typu:
Podzemní síť
Nadzemní síť
S tanice

síť NN

síť V N

síť V V N

st et

E nergetické za ízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 45Ř/2000 S b., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů(energetickýzákon),
ve znění pozdějších p edpisů. P ibližný průběh tras energetických za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V p ípadě, že uvažovanáakce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, pop . bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost Č E Z Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulá je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části F ormulá e / Č innosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání V aší žádosti naleznete v zápatí). J estliže uvažovanáakce vyvolápot ebu dílčí změny trasy vedení nebo
p emístění některých prvkůenergetického za ízení, je nutné včas společnost Č E Z Distribuce, a. s., požádat o
p eložku za ízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si V ás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické za ízení, které není v majetku společnosti Č E Z Distribuce, a. s.
V p ípadě existence podzemních energetických za ízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní p ed
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického za ízení, nahlašte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku Ř00 Ř50 Ř60.
Toto sdělení je platné do 27.10.2017 a je jedním z podkladůpro zpracování projektové dokumentace, pokud je
takovádokumentace zpracovávána. T oto sdělení však nenahrazuje vyjád ení provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, k p ipojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného p íkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Č E Z Distribuce, a. s.
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V souvislosti s výše uvedeným si V ás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho p íloh obsahuje
skutečnosti tvo ící obchodní tajemství společnosti Č E Z Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti Č E Z Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodůsi V ás proto společnost Č E Z Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
pot eba nakládat dle platných právních p edpisů, v opačném p ípadě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si V ás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být p edány,
sděleny, využity, zp ístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli t etí osobu bez p edchozího
prokazatelného souhlasu společnosti Č E Z Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro kterýbyly vyžádány.
S pozdravem
P ílohy
z pově ení POV / DA/ř4/011Ř/2014
Ing. Zbyněk Businský
V edoucí odboru S práva dat o síti
Č E Z Distribuce, a. s.

Č E Z Distribuce, a. s.

1. S ituační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických za ízení
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Platí pouze se sdělením číslo 0100736245.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

S ituační v kres zájmového

zemí

klad mapov ch list

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí W MS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost Č E Z Distribuce, a. s.

.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100736245.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

S ituační v

kres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí W MS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost Č E Z Distribuce, a. s.

.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100736245.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

S ituační v

kres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí W MS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost Č E Z Distribuce, a. s.

.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100736245.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

S ituační v

kres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí W MS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost Č E Z Distribuce, a. s.

.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0100736245.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

S ituační v

kres - list 4

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí W MS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost Č E Z Distribuce, a. s.

.cezdistribuce.cz

ŽADATE L
J ana Kadlecová

NAŠE ZNAČ KA

V Y IZUJ E / LINKA
Ř41 Ř42 Ř43

02005ř0ř40

V Y ÍZE NO DNE
27.04.2017

S dělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro S ervices, a. s.
Název akce: S edlec
Účel:

park

Pozemkové úpravy

V áženýzákazníku,
dovolujeme si reagovat na V aši žádost číslo 02005ř0ř40 ze dne 27.04.2017, kteráse týkala sdělení o existenci
komunikačního za ízení na V ámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti T elco Pro S ervices, a. s., se na V ámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační za ízení v majetku společnosti Telco Pro S ervices, a. s.
Zároveň si V ás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve V ámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné za ízení, které není v majetku společnosti T elco Pro S ervices, a. s.
Toto sdělení je platné do 27.04.201Ř.
V souvislosti s výše uvedeným si V ás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí p edstavuje
skutečnosti tvo ící obchodní tajemství společnosti T elco Pro S ervices, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi společnosti T elco Pro S ervices, a. s. Z výše uvedených důvodůsi V ás proto společnost
Telco Pro S ervices, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je pot eba nakládat dle platných
právních p edpisů, v opačném p ípadě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti
si V ás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být p edány, sděleny, využity,
zp ístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli t etí osobu bez p edchozího prokazatelného souhlasu
společnosti T elco Pro S ervices, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.
S pozdravem

J i í C impel
Telco Pro S ervices, a. s.
P ílohy
S ituační výkres zájmového území

T elco Pro S ervices, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0200590940.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.
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