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Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži. stavební úřad. jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1, písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zikon"). v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby”). kterou
dne 01.12.2021 podala společnost

EG.D. a.s., ICO 28085400, Lidická 1873, 602 00 Brno, kterou zastupuje PERFECT, spol. s r.o.,
IČO 18826873, Nábřeží 312, 765 02 Otrokovice, zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Štěrbou

(dále jen "Zadatel”). a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby
"Trávník - kabel NN, lokalita zahrad"

Kroměříž, Trávník

(dále jen "stavba™) na pozemku parc. č. 363/1 (zahrada), parc. č. 437/4 (zahrada), parc. č. 551 (ostatní
plocha), parc. č. 570/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Trávník.

Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o rozšíření distribuční sítě NN.
Bude provedeno nové zemní kabelové vedení NN kabelem NAYY4 x 150 mm2, které bude propojovat
smyčkovací skříň: SS300 na parcele č. 363/1 se stávající rozpojovací skříní SR422 R740743
na pozemku parc.č. 551 v k.ú. Frávník. Kabel bude veden na parc.č. 551 v zeleném pásu v souběhu
se stávající štěrkovou komunikací a oplocením sousedních pozemků. Před oplocením parcely č. 357/4
bude umístěna nová smyčkovací skříň SS300/NKEIP. Z této smyčkovací skříně bude provedeno
kabelové vedení HDV pomocí překopu štěrkové komunikace na parcele č. 551 do zeleného prostoru před
oplocením parcely č. 341/3. kde bude provedena spojka NN na stávající kabel HDV v zemi. Ze skříně
SS300/NKE1P bude zemní kabelové vedení NAYY 4 x 150 mm2 dále pokračovat v soubéhu se stávající
štěrkovou komunikaci a oplocením pozemků. V místě křížení s místní asfaltovou komunikací na
parc.č. 551 bude proveden protlak do zeleného prostoru na druhé straně komunikace. Zde bude zemní
kabelové vedení ukončeno ve stávající rozpojovací skříní SR422 R740743 na parc.č. 551. Stávající zemní
kabel AYKY 4 x 35 mm2 vedený ze skříně SS400 R407134 do skříně SS300/NKE1P na parc. č. 437/4
bude odpojen a pří výkopových pracích demontován. Nově bude nahrazen novým zemním kabelovým
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vedením NAYY 4 x 95 inm2, které bude provedeno protlakem pod místní asfaltovou komunikací na

parcele č. 551 a 570/1 a dále v zeleném jxísu v soubéhu s místní asfaltovou komunikací a oplocenim
pozemků na parcele č. 570/1 v kai. Trávník. Kabelové vedení bude ukončeno ve stávající skříní
SS300/NKLEIP na parcele č. 437/4. Tim bude posílena dimenze distribuční sítě, z důvodu nárůstu počtu
odběratelů. Na parcele č. 570/1 bude ze stávající smyčkovací skříně SS200/NKE1P proveden nový zemní

kabelový vývod kabelem NAYY 4 x 50 mm2 do nově umístěné smyčkovací skříně SS300/NKE1P, která
bude umístěna vedle stávající skříně před oplocením parcely č. 341/14 v k.ú. Trávník.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí. která obsahuje koordinační
situační výkres C03 v měřítku 1: 500 se zakreslenim stavebního pozemku, požadovaným umístěním

stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb.

Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, kterou vypracoval Ing. Radek Valášek. zodpovědný
projektant Ing. Jiří Štěrba. autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, CKAIT 1301495;

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Stavba podzemního vedení NN bude umístěna na pozemcích parc. č. 363/1. 437/4, 551, 570/1
v katastrálním území Trávník.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno zákresem v situačním výkresu, který je přílohou
územního rozhodnutí.

Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník v platném znění
a obecně závazné vyhlášky Města Kroměříže o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Před zahájením stavby budou vytýčeny sítě technické infrastruktury ve staveništi.

Pri provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona
o státní památkové péči. Dle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se provádět stavební
činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebnici již od doby přípravy stavby povinní
oznámit svůj záměr Archeotogickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při
provádění archeologických výzkumů. musi být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo

nejbližšímu muzeu bud přímo, nebo prostřednictvím obce. vo jejímž: územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo ($ 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči). Formulář pro splnění
oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV CR. Brno.
Bude dodržena podmínka ve stanovisku Měl! Kroměříž., Odboru sluzeb, stanovisko, KS č. 0717/21
ze dne 30.09.2021:
V případě, že stavbou budou dotčeny pozemky v majetku města /zábor. skládka, rozkopávka/ požádá
stavebník o povolení odbor správy majetku města a služeb. kde budou stanoveny další podmínky,
min. 20 dnů před zahájením prací. Po ukončení stavebních prací uvede stavebník na své náklady
povrch travnatých ploch a povrch a konstrukci: komunikací: města, dotčených stavbou,
do původního stavu.
- Veškeré stromy budou chráněny v souladu s normu ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích. zejména:
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů - Bude
dodržena minimální vzdálenost výkopů do paty kmene stromů 200 cm. Při hloubení výkopů nesmějí
být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Realizace stavební činností bez vymezení
chráněného kořenového prostoru je možná pouze v případech staveb v omezeném prostoru například
uličních stromořadích. Vzniklá poranční je nutno ošetřit (ihned po vzniku poranění začistit ránu
hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou ředitelnou barvou). Kořeny je nutné ochránit
před vysycháním a před účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). Výkopy
budou prováděny ručně.
- Ochrana kořenové zóny při navážce - V kořenové zóně stromu nebude provedená žádná navážka,
ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna
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10.

kořenová zona stavebními mechanizmy.
- Ochrana stromu před mechanickým poškozením - Kmen stromu. v jehož blízkosti se bude

pohybovat mechanizace. bude obedněn do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení bude připevněno
bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na

kořenové náběhy Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
- Před realizací stavby bude požádáno o povolení vstupu do plochy veřejné zeleně a za přítomnosti
správce zeleně bude upřesněn zpusob provádění prací
- Při zahájení prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola dotčených stromů a ploch
zeleně za účasti správce zeleně a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.
- Při poškození nebo úhynu stromu vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude
stanovena oceněním.

Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku GasNet. s.r.o.. jako provozovatele distribuční
soustavy (PDS) a technické infrastruktury. zastoupený GasNet Služby. sro., zn. 5002437547
ze dne 02.09.2021:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:
-STL PE 90 plynovod
-STL PE 32 a PE 25 přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí | m na každou stranu měřeno kolmo
od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby,
prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny
v OP výhradně ručním způsobem a musi být vykonávány tak. aby v žádném případě nenarušily
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s CSN 73 60 05, tab. | a 2.

Umístění kabelu NN bude upřesněno dle polohy stávajícího plynárenského zařízení na základě
vytýčení!
Při křížení kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v misté křížení uložen: výhradně do
betonové tvárnicové chráničky nebo korytka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL
plynovodů musi být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové
chráničky: musi být v co největší: vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a

plynovodem musi být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s CSN 736005.
V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
- křížení bude kolimé nebo pod úhlem max 60 st.
- při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která

bude tvořenou z betonové dlaždice 0.5x0,5x0.,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu
o0.2m.

- páska uzemnění bude uložena 0.1 m pod kabelem v hloubce 0.7m a položena v místě křížení na
betonovou dlazdici

- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na

plynárenské zařízení a přípojek.
Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících. sloupů NN, atd.) musí
být umístěny min. I m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ. bude toto posuzováno

jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.

Případně nutno řešit samostatně (http/www.gasnet.cz/os/kontaktni-systeny/).
Součusně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude
provedena kontrola souběhu a křížení.

Objednání vytyčení a kontroly na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
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V rozsahu této stavby souhlasime s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní
smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení. stavební povolení, veřejnoprávní smlouva
o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
stavebník požádá GasNel. s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacich režimů o stanovisko
k projektové dokumentaci. nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců. případně
i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich
poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky dáte jen PZ) jsou dle ust $ 2025 zákona & 802M2 Sb,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou
chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásmaje stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

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 předpisu 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.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody.
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti provádčné v
ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné

pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce,
sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřízování staveniště, skladování materiálu, stavebních stroju apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Pit pouziti nákladních vozidel; stavebiiich strojů a inechanisiiu pozadujeme zabezpečit: případný
přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

(Pied zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ.
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na

hups/www.gasnet.cz/es/ds-vytyceni-pz/. Ize využít OR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při
podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí
termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné
určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení pz stavebnikem nesmí být vlastní stavební činnost
zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu
pz. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2)Stavebnik je povinen stavebnímu podnikateli: prokazatelně: předat kopii tohoto: stanoviska.
Převzetí Kopie bondi stavební podnikatel stivehnihoni svým podpisem a 2dpisem do stavebního
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámení s polohou PZ,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
(3)Bude dodržena mj CSN 73 6005 u Hospodářské Komory České republiky registrovaných TPG
702 01. TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon ¢.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně
další předpisy související s uvedenou stavbou.

(DPI provádění stavební cinnosti vo ochranném pasmu PZ vč přesného učení uložení PZ
je stavebník povinen učinit taková opatření. aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu Nebude použito nevhodněho minadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických. elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5)V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ. v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být
mavižena tak: aby v onmustě Křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný strannový nebo výškový odstup
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od PZ. který zajisti nepoSkozeni PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvykopovou

nesmi být použita bezvýkopová technologie.

(6)Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich
poškození.

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

(8)Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
(9) Stavebnik je povinen neprodicne oznámit každé 1 sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů
do PE potrubí. poškození izolace. signalizačního vodiče, výstražné fólie. markéru atd.) na telefon
1230.

(10) Pied provedením zásypu výkopu a v oprubčhu stavby bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje
i na PZ. která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt
nalezněte na https/www.gasnet.cz/es/ds-vytyceni-pz/. lze využít QR kód. který je uveden v tomto
stanovisku). Při žádosti uvede žadatel nasi značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
(11) provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ. nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ.
(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění
a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky
registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 (H.
(13) Neprodleng po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou
z toho vyvozeny příslušné důsledky.
Bude dodrženo vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví
EG.D. as. a udčlení souhlasu se stavbou a činností vo ochranném pásmu ze dne 17.08.2021
pod zn.: HI8502-26132590):
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu
§ 46 odst. 11 zákona č. 458/2000: Sb.. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích. v platném znění, při splnění následujících podmínek.
Při provádění zemních nebo jiných prací. které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinní die zákona č. 300/2006 Sb.. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. učinit veškerá
opatření. aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení. na majetku nebo na zdraví osob
clektrickým proudem. zejména tim. že zajistíte:
I. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného

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

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

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

te h Je ka te pripadd muz byt ito podmín dodrženaVkea
to
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3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě. že nebude možné trasu

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení. je investor zemních prací povinen pro

jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční

odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce. a.s. (dále jen ECD).
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez

použítí jakýchkoli mechanismu s nejvyšší: opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak. aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami: bude

provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si

vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude

odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky. budou

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302. PNE 34 1050.

ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1. ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízeníje dále zakázáno:

a) zřízovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení. jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat rust porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad ot.

10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdélovaciho zařízení bude pred jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v

tohoto: vyjadícní) Rory stanoví bezpečnostní opalicní pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
„Veškeré práce s mechanizací. jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN. je nutno provádět za

beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů

předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

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

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

soustavy.
14.Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D.

.V

k

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku VaK Kroměříž, as. č. 1181/2021
ze dne 18.08.2021:

Předložený situační výkres řeší stavbu kabelového vedení NN v lokalitě zahrad v k.ú. Trávník.
V místě stavby se nachází vodovodní řad PE 90, který je ve správě společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž. a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jeho vytyčení.
Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení
vodovodního potrubí a před provedením protlaku je investor zemních prací povinen provést
nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce Vak.
Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále: požadujeme respektovat ochranné pásmo
vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na
každou stranu; u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1.5 m a u vodovodních řadů nad

průměr S00 mini. 2 S m V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístena žádná stavba ani zařízení
s betonovými základy. Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí
technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení
vodovodních armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na
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vodohospoddiském zařízení je nutné projednat se zástupcem Vak Kroměříž. a.s.. jejich zapravení
provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance Vak Kroměříž, a.s. V blízkosti
vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádči ručně. Během stavebních prací i po

jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.
Při realizaci zemních prací musi být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005.
Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.
K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme prizvat zástupce VakK

Kroměříž. a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž. a.s. souhlasís realizací zemních a stavebních prací
v ochranném pásmu vodovodních řadů dle výše uvedených podmínek.

Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Kroměřížských technických služeb, s.r.o.,
značka: 3021/BD/2021 ze dne 09.09.2021:

V prostoru výše uvedené akce „Trávník - kabel NN. lokalita zahrad“ v kú. Trávník se nachází

zařízení veřejného osvětlení v naší sprave (kabelové vedení VO a stožáry VO). Dojde ke vstupu do

ochranného pásma zařízení VO (u společné hranice p.č. 551 a 569). Stávající kabel VO je uložen
v hloubce 500-800 mm, pod komunikací je v hloubce 1.0 až 1.2 m.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:
) před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytýčení stávající
kabelové trasy VO. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO. KTS s.r.o.

Kroměříž. odd. VO.
2) organizace. dodavatelé. případně osoby, které budou provádět povolené price. jsou povinny

učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi,
případně provozně hospodářskou činnosti.

3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.

4) v případě obnazeni kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle CSN 341050
a po ukončení a před záhozem vykopu přízvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.

5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo
se zařízením mamipulováno a odpojováno atd.

6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré

práce spojené s opravami a havdriemi. způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo

dodavatel stavby.
7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO,

KTS s.r.o.. Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.

8) v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu
na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol
apod.).

9) případné změny. rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky. zasahující svým rozsahem jiné prostory,
než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami: VO. požadujeme předložit: písemnou
či výkresovou dokumentací a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Bude dodrženo vyjádření společnosti CETIN a.s.. č.j. 751277/21 ze dne 11.08.2021:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK7) společnosti CETIN a.s.

I. Na Zadatclem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
CETIN a.s.:

HI. Společnost CETIN as. za podmínky splnění bodu (Ill) tohoto Vyjádření souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel. je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povoleně příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního
zákona:

IL Stavebník a/nebo Zadatel. je-liStavebníkem je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS. tak jak je tento označen ve

Všeobecných podmínkách ochrany SEK
* Dodr7et vzdálenost vedení NN od trasy PVSEK při souběhu 0.3m (uložit do chráničky),

při křížení O.1m (uložit do chráničky s přesahem 1m na každou stranu od osy NN vedení).
V místě křížení uložit vedení NN pod trasu PVSEK.
Uzemnění objektů NN nesmí křížit wasu PVSEK CETIN: a

14
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(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření:
IV. Pro případ. že bude nezbytné přeložení SEK. zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení $ 104 odst. 17

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK. a to na úrovní stávajícího technického řešení;

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

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Zadatelem. jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Zadatelem v Zádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Zádosti a/nebo iit) jakýmkoliv: porušením
kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

II. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
l. Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník mimo jiné náležitosti dle $$ 121 a 122

stavebního zákona včetně dokumentace pro provádění stavby

Učastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D. a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno
Město Kroměříž. Velké náměstí 115.767 01 Kroměříž
Ing. Bohuslav Skopal, nar. 21.03.1957, Trávník 146. 767 0! Kroměříž
Jarmila Skopalová, nar. 31.08.1958. Trávník 146. 767 (01 Kroměříž
Marcela Strašáková. nar. 26.08.1963. Tovačovského 3161. 767 01 Kroměříž
GasNet Stuzby. s.r.o., Plynárenská 499. 602 00 Brno

3

Odůvodnění:

Dne 01.12.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. | stavebního zákona upustil od ústního jednání. protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil. že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru. že v daném případě toto právní
postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatele. obci. na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn, vlastníkům pozemku nebo stavby. na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
dále pouze osobám. jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Věcná břemena ani
vlastnická či jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem a stavbám nemohou být umístěním stavby
přímo dotčena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků doručuje se toto rozhodnutí v souladu
s $ 144 způsobem uvedeným v § 25 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád. ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci. které přizval stavební úřad jsou:
EG.D. as. zastoupená: PERFECT. spol. s ro., Ing. Bohuslav: Skopal, Jarmila Skopalová,
Marcela Strašáková, Město Kroměříž. GasNet Služby. s.r.o.. Vodovody a kanalizace Kroměříž,
CETIN a.s., Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
st. p. 297, 316, parc. č. 341/3, 341/14, 342/1, 352/1 353/2 354/2, 355, 356, 357/1, 357/4, 358/1, 359/1,
359/4, 360/1, 36222. 362/4, 437/2, 437/3 v katastrálním území Trávník
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Osoby s vlastnickymi nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kroměříž. Trávník č.p. 147 a č.p. 146

Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil předloženou žádost:

Podle $ 90 odst. I stavebního zákona. zda je záměr v souladu s požadavky
a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. zejména s obecnými požadavky na využívání

území,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu: ko možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavba je v souladu s požadavky toho zákona a jeho prováděcích právních předpisů. zejména s požadavky
na využívání území. které jsou řešeny vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění.

Navrhovaná stavba podzemního vedení NN je umístěna v zastavěném území, zastavitelné ploše
a částečně v nezastavěném území města. dle platného územního plánu města Kroměříže, schváleného
dne 12.1.2006 a účinného dne 22. 2. 2006. včetně změn (1-6A) se nachází v plochách ulic, veřejných
prostranství a komunikací a v plochách venkovského bydlení. Umístění stavby je v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stavba je v souladu scíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, stavba nenaruší

stávající stav v území.
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu (distribuční síť NN).
Stavba je zřízována a provozována ve veřejném zájmu dle § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 zákona
č. 458/2000 Sb. - Energetický zákon.
Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Dotčené orgány
v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů.

Dale stavební rad He $ 90 odst 2 shkvebruho zákona oventaičinky budoucrho užívání stavby, kterou lze

provest bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedenúůmn ohblášeného stavebního záměru, a na základě
toho stanovil podmínku č. 1 uvedenou ve výrokové části č. HI tohoto rozhodnutí,

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost. projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil. že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem. předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily umístění záměru stavby.

Stanoviska sdělili:
- MěÚ Kroměříž. odbor životního prostředí - Koordinované závazné stanovisko,

č.j. MeUKM/O75188/2021/0717/21 ze dne 10.11.2021
-Měl Kroměříž Odbor sluzebo stanovisko, KS 0 0717/21 ze dne 30:00 202]
= CUTIN as vyjádření) 25127721 ze dne 11.085 202)
- BG.D. as. vyjádření a souhlas zní: H18502-26132590 ze dne 17.08.2021
- —GasNet Služby, s.r.o.. zn. 5002437547 ze dne 02.09.2021
- Vodovody a kanalizace Kroměříž. a.s.. stanovisko č. 1181/2021 ze dne 18.08.2021
- Kroměřížské technické služby. s.r.o. zn. 3021/BD/2021 ze dne 09.09.2021
- T-Mobile Czech Republic zn ze dne 09 08 2021
- Vodafone Czech Republic a.s., zn. 210809-1037323283 ze dne 09.08.2021
- Povodi Moravy, s.p., zn. PM-45029/2021/5203/Kuč ze dne 03.11.2021

1.400

Dále bylo předloženo:
- Souhlasy kunusténi stavebního záměru podle $ 184a stavebního zákona - Město Kroměříž,

Ing. Bohuslav Skopal. Jarnula Skopalová, Marcela Strašáková
- Rozhodnutí o povolení: zvláštního: užívání místní: komunikace: č.j. MeUKM/034757/2022

ze dne 22.04.2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek: dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu
a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak. aby jeden stejnopis zastal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů. vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis: písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis: písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí,
jde-li o stavby podle $ 15 nebo 16 stavebního zákona. také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení
stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. | stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu trvání stavby čí zařízení, nedošlo-li z povahy věcí k jejich konzumací.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 6342004 Sb., o „právních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. | písm. ¢) ve výší 1000 Kč byl zaplacen.

Příloha:
- situační výkres

Obdrží:
Účastníci (dodejky):
PERFECT. spol. s r.o.. Nábřeží č.p. 312.765 02 Otrokovice 2

zastoupení pro: EG.D. a.s.. Lidická 1873.602 00 Brno
Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž. odborem právním. IDDS: ba2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1. 767 01 Kroměříž |

Ing. Bohuslav Skopal, Trávník č.p. 146. 767 01 Kroměříž |

Jarmila Skopalová, Trávník č.p. 146. 767 01 Kroměříž |

Marcela StraSakovd, Tovačovského č.p. 3161/13. 767 01 Kroměříž |

EG.D, a.s.. Lidická č.p. 1873/36. Černá Pole. 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1. Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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Obdrží:
Další účastníci (doručení veřejnou vyhláškou:
Vodovody a Kanalizace Kroměříž. a.s.. [DDS ukYex2)

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64. 767 01 Kroměříž I

CETIN a.s.. IDDS: ga74251
sidlo: Českomoravská č.p. 2510/19. 190 00 Praha 9-Liben

Kroměřížské technické služby, s.r.o.. IDDS: pu7gzuj
sídlo: Kaplanova č.p. 2959/6. 767 01 Kroměříž |

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:
st. p. 297, 316. parc. č. 341/3. 341/44 344 35% 3532, 3542. 355. 356, 357/1. 357/4. 358/1, 359/1.
359/4, 360/1. 3622. 362/4. 437/2. 437/53 v katastrálním území Trávník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kroměříž. Trávník č.p. 147 a č.p. 146

Dotčené orgány:
MěÚ Kroměříž. odbor životního prostředí. IDDS: be2btur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1. 767 01 Kroměříž |

MěÚ Kroměříž. odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS:
bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 1i5/1. 767.01 Kroměříž |

MěÚ Kroměříž. stavební úřad. oddělení územního plánování. IDDS: be2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1. 767 01 Kroměříž |

Toto oznámení musi být vyvěšeno po dobu 15 dnu.

Vyvěseno dne: . Sejmuto dne:

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