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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve
znění pozdějších předpisů, žadateli (účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):
Obec Nemojov
Nemojov čp. 13
544 61 Nemojov u Dvora Králové
(IČ 00278165)
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení
stavby vodního díla „Splašková kanalizace - stoka „A“, č. 1 na pozemcích p. p. č. 511/1,
512/1, 502/12, 502/41, 502/1, 512/2, 511/2 v k. ú. Dolní Nemojov, 147, 140 v k. ú. Horní
Nemojov, stoka „A“, č. 2 na pozemcích p. p. č. 261/2 v k. ú. Starobucké Debrné, 140 v k. ú.
Horní Nemojov, 278, 86/11, 86/21, 86/31, 86/20, 86/6, 86/18, 86/5, 86/4, 86/1, 86/27 v k. ú.
Starobucké Debrné, stoka „C“ na pozemcích p. p. č. 493 v k. ú. Dolní Nemojov, 114/1, 39/1,
45/3, 44/1, 61/2, 121/13, 121/3, 121/2, 121/4, 121/1, 121/5, 121/6, 121/8, 121/9, 121/10,
112/1 v k. ú. Nový Nemojov, stoka „C1“ na pozemcích p. p. č. 493 v k. ú. Dolní Nemojov,
stoka „C2“ na pozemcích p. p. č. 121/1, 23/7, 23/6 v k. ú. Nový Nemojov, výtlak „C“ na p. p.
č. 491/2, 493 v k. ú. Dolní Nemojov, řad „TK C“ na pozemcích p. p. č. 114/1, 52/1 v k. ú. Nový
Nemojov, řad „TK A“ na pozemcích p. p. č. 511/2 v k. ú. Dolní Nemojov (hlavní tlakový řad) a
podružné řady s 3 čerpacími šachtami na p. p. č. 54/8, 54/1, 55 v k. ú. Dolní Nemojov, p. p. č.
35, 36/3 v k. ú. Horní Nemojov, v kraji: Královéhradeckém, obci: Nemojov, katastrálním
území: Dolní Nemojov, Horní Nemojov, Starobucké Debrné, Nový Nemojov, číslo
hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-01-0650-0-00, povodí vodního toku - LP Labe
od Starobud. Debrné č. 1 (IDVT 10166758 a 10166775) ve správě Lesy ČR, s. p., správa toků Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
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oblast povodí Labe, Hradec Králové, ř. km: 0,523 a 0,500, hydrogeologický rajon (dále jen
HGR): 424 Královédvorská synklinála, vodní útvar HSL_0185_J - Nádrž Les Království na toku
Labe, orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X=1013961,Y=643134).
Základní údaje o povolené stavbě:
Druh vodního díla:
Stavba kanalizačního řadu dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Stavba obsahuje dle projektové dokumentace:
Stavební objekty:
SO 1 - splašková gravitační kanalizace
SO 2 - přípojka NN pro ČSOV
SO 3 - přeložka kabelů veřejného osvětlení
SO 4 - ČSOV a výtlak C
SO 5 - splašková tlaková kanalizace
Provozní soubory:
PS 1 - technologická část ČSOV
PS 2 - technologická část tlakové kanalizace
Splašková kanalizace - SO 1 stoka „C“ žebrovaný PP DN 250 o délce 689 m, SO 1 stoka „C1“,
SO 1 stoka „C2“ žebrovaný PP DN 250 o délce 62 m, SO 4 výtlak C PE100 RC D75 o délce 119
m, SO 2 přípojka NN pro ČSOV, SO 3 přeložka kabelů veřejného osvětlení o délce 36 m, SO 5
řad „TK C“ PE 50 o délce 58 m, SO 1 stoka A - část 1 žebrovaný PP DN 250 o délce 1141 m,
část 2 žebrovaný PP DN 250 o délce 1193 m, SO1 stoka A1 žebrovaný PP DN 250 o délce 36
m, SO 5 řad „TK A“ PE 50 o délce 100 m.
SO 1 - Navržené potrubí je z plastových materiálů (žebrovaný PP) v dimenzi DN 250. Křížení
komunikace II. třídy číslo 299 je navrženo protlakem s ocelovou chráničkou DN 400. Křížení
vodoteče je navrženo otevřeným příkopem. V místech křížení je potrubí splaškové kanalizace
chráněno ocelovou chráničkou DN 400. Stoka A1, stoka A část 14 a stoka A část 2 odvádí
splaškovou vodu do stávající kanalizace v obci Nemojov. Stoky C, C1, C2 odvádí splaškovou
vodu do navržené čerpací stanice odpadních vod, ze které je splašková voda dále čerpána
výtlačným řadem do stávající kanalizace.
SO 2 - Přípojka NN pro ČSOV byla umístěna a povolena v rámci změny územního rozhodnutí
stavebního úřadu.
SO 3 - Přeložka kabelů veřejného osvětlení byla umístěna a povolena v rámci změny
územního rozhodnutí stavebního úřadu.
SO 4 - ČSOV a výtlak
Čerpací stanice odpadních vod je navržena na pozemku p. p. č. 493 v k. ú. Dolní Nemojov.
Splaškové vody ze stok C, C1 a C2 natékají gravitačně do čerpací stanice odpadních vod
ČSOV. Z čerpací stanice odpadních vod jsou splaškové vody čerpány samostatným výtlačným
řadem, který odvádí splaškovou vodu do stávající splaškové gravitační kanalizace.
Čerpací stanice je podzemní objekt s technologickým vybavením - 2 ponorná čerpadla se
šroubovým-odstředivým kolem čerpadla se 100%-ní rezervou (1+1). Vlastní jímka bude
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založena na hutněnou štěrkovou vrstvu tl. 200 mm. Šachta bude vybavena třemi poklopy,
žebříkem pro sestup obsluhy. Vnitřní průměr šachty je 2500 mm. Celková výška šachty je 3,6
m. Ve stropě stanice budou zřízeny celkem tři vstupní otvory: 2 ks o rozměrech 600x600 mm
a 1 ks o rozměrech 600x900 mm. Všechny vstupní poklopy budou opatřeny vodotěsnými
uzamykatelnými poklopy.
SO 5 - splašková tlaková kanalizace
Tlaková kanalizace je navrženy v místech, kde není morfologicky napojení RD do gravitační
kanalizace v tomto případě se jedná o 5 nemovitostí.
Řad TK A
Hlavní řad tlakové kanalizace je z PE D50 o celkové délce 100 m. Podružné řady tlakové
kanalizace jsou z PE D40 o celkové délce 72 m. Hlavní řad tlakové kanalizace odvádí
splaškovou vodu do stoky A1. Řad A tlakové kanalizace zajistí odkanalizování 3 nemovitostí.
Řad TK C
Hlavní řad tlakové kanalizace je z PE D50 o celkové délce 58 m. Tlakové kanalizační přípojky
jsou z PE D40 o celkové délce 54 m. Hlavní řad tlakové kanalizace odvádí splaškovou vodu do
stoky C.
Systém odkanalizování pomocí tlakové kanalizace je tvořen v základě dvěma prvky:
Základním prvkem jsou čerpací šachty. V čerpacích šachtách je umístěno technologické
vybavení - objemové čerpadlo s automatickou regulací hladiny určené k dopravě splaškových
odpadních vod. Do čerpací šachty jsou gravitačně svedeny splaškové vody z nemovitosti.
Druhým prvkem je kanalizační tlaková síť, která začíná v čerpací šachtě napojením na
čerpadlo a končí napojením do systému gravitační kanalizace v obci. Tlakové potrubí tvoří
páteřní větvenou síť. Kanalizační tlaková síť a čerpací šachty jsou nedílnou součástí tlakové
kanalizace a tvoří dohromady jeden funkční celek. Samostatným prvkem je gravitační
domovní splašková přípojka, která je napojena na vnitřní splaškovou kanalizaci přilehlého
objektu a je zaústěna do čerpací šachty. Potrubí tlakové kanalizace je uloženo v hloubce cca
1,1 - 1,4 m. V důsledku použití objemových čerpadel nejsou požadavky na výškové řešení
potrubí a potrubí může v podstatě výškově kopírovat terén. Pro napojení všech čerpacích
šachet na jednotlivé hlavní kanalizační řady slouží podružné řady z potrubí PE - D40, event.
D50. Čerpací šachty jsou navrženy vodotěsné.
PS 1 - Technologická část ČSOV
V šachtě bude umístěno technologické vybavení - 2 x ponorné čerpadlo se šroubovým
odstředivým kolem s vysokou odolností proti ucpávání s průchodností oběžným kolem min.
50 mm, s přímým rozběhem. Pro Q=3,1 l/s a H=12,9 m. Ponorné čerpadlo kompletní
s elektromotorem se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly), kabelem a
spouštěcím zařízením (spojovací patkové koleno, horní držák vodících trubek a řetěz
z korozivzdorné oceli). Součástí čerpací stanice jsou plovákové snímače hladiny a armatury
na výtlačném potrubí od čerpadel.
PS 2 - Technologická část tlakové kanalizace
3
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V čerpací šachtě bude použito hydrostatické rotační čerpadlo, které pracuje na principu
vytlačování čerpané kapaliny směrem k výtlačnému tělesu v uzavřených pracovních
prostorech. Bude vybaveno účinným řezacím zařízením se samočistící funkcí. Vnější část
řezacího zařízení navíc bude svou rotací účinně míchat kapaliny uvnitř jímky, čímž zamezí
usazování kalů a tuků.
V rámci stavby dojde ke křížení toku LP Labe od Starobuckého Debrné č. 1 IDVT toku:
10166758 a LP Labe v Horním Nemojově č. 2 IDVT 1016675 ve správě Lesy ČR, s. p. Hradec
Králové, ř. km 0,523 a 0,500. Křížení gravitační kanalizace s tokem bude provedeno
otevřeným výkopem. Potrubí bude uloženo v ocelových chráničkách DN 400 na kluzných
objímkách z PE. Oba konce chrániček budou ukončeny gumovou manžetou.
(orientační náklad stavby: 35 000 000 Kč)
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení § 115 odst. 1 v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude zaslána
po nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí
nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na
něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního
díla.
3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem.
4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce,
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Všichni pracovníci
musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce.
5) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby kanalizací,
zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
7) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě:
-

ČEZ Distribuce, a. s.
GridServices, s. r. o.
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

8) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160
zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelsky
oprávněnou osobou, případně svépomocí pokud bude prokazatelně zajištěn stavební
dozor oprávněnou osobou.
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9) Podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí jsou
závazné a kopie těchto vyjádření je investor povinen prokazatelně (např.
samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku) předat dodavateli
stavby při předání stavby.
10) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2022.
11) Budou dodrženy podmínky MěÚ Dvůr Králové nad Labem - orgánu lesního
hospodářství ve vyjádření ze dne 10.05.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/43815-2018/kl
13124-2018 v tomto rozsahu:
-

-

Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na výše uvedených lesních
pozemcích docházet ke kácení či poškozování stromů, ani jejich kořenových
systémů.
Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na předmětné lesní pozemky.
Pokud bude výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním
pozemku, tak bude prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací
techniky. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než
2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a
místě řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky
mrazu.

12) Budou dodrženy podmínky MěÚ Dvůr Králové nad Labem - orgánu ochrany krajiny a
přírody ve vyjádření ze dne 10.05.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/43815-2018/kl 131242018 v tomto rozsahu:
-

Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do vodoteče.
Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětné vodoteči.
Realizací nesmí dojít k poškození břehových porostů vodoteče.

13) Budou dodrženy podmínky správce vodního toku LP Labe od Starobuckého Debrné
č. 1 a LP Labe ve správě Lesy ČR, s. p., správa toků - oblast povodí Labe Hradec
Králové ve vyjádření ze dne 21.06.2018 pod č.j.:LCR953/002151/2018 v tomto
rozsahu:
-

-

Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).
Křížení s vodními toky, kde jsou zpevněné břehy či v jednom případě je vodní tok
veden v trubkách, požadujeme provést tak, že chránička bude uložena
minimálně 1 m pod trubkami převádějící koryto vodoteče (zatrubnění není
majetkem LČR, s. p., správy toků- oblast povodí Labe). Proto je třeba zajistit
souhlas vlastníka zatrubnění. Dále požadujeme označit místo křížení příslušným
pevným, viditelným sloupkem.
Min. 6 m od břehové hrany bude vedení kanalizace zabezpečeno proti poškození
těžkou technikou při případných úpravách vodního toku.
V případě křížení kanalizace s neupraveným vodním tokem překopem
požadujeme provést uložení minimálně 14 m pod stabilizované dno koryta
vodoteče, místo křížení opevnit tvrdým zpevněním (kamenná rovnanina 1 m nad
a 1 m pod místem křížení). Dále budou opevněny břehové hrany koryta vodního
5
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-

toku a také bude opevněno dno koryta vodoteče, z důvodu, aby nedocházelo
k vymílání nebo poškozování břehů a dna koryta vodního toku. Bude použit
kámen o hmotnosti nad 80 kg. Břehy budou po provedení zemních prací
zhutněny. Křížení vodního toku musí být provedeno tak, aby netvořilo překážku
plynulému odtoku vody v korytě vodoteče a to i při zvýšeném průtoku vody.
Nesmí být zmenšen průtočný profil koryta vodního toku.
Při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho
znečištění.
Vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb.,
v platném znění.
Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací
kolaudaci.

14) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s., ve vyjádření ze dne 26.03.2018 pod
značkou 0100897987 a ze dne 21.02.2017 pod značkou 1091631592 v tomto
rozsahu:
-

-

-

-

-

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 Sb., 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 „energetický zákon“), 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 jiná podobná 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 mechanismy.
Pokud stavby nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního
vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující
podmínky:
Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení
a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit
na odchylky od výkresové dokumentace.
Výkopové 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.
Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo
6
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být
vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN
EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy
zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je
třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti
mechanickému poškození.
Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí
být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny
výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole
uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si
provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu
odkrýt.
Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a
provedeno krytí proti mechanickému poškození.
Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad
kabelem.
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě
nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením
ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o
práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné
opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční
soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu
s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním
úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve
smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., 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 „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými
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 metrů u 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 závěsná kabelová vedení 1 metr
7
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b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do
31.12.1994).
pro vodiče s izolací základní 5 metrů
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 jiná podobná 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 písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující
podmínky:
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 ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze
byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno
vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech
nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena
stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je 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 týká
s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní
útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného
dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
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 Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve
smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6 zák. č. 458/2000
Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
8
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odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanice a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách
20 metrů od 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 jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé i 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 písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující
podmínky:
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 ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze
byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno
vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech
nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré zemní práce, při kterých by byla porušena
stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je 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 týká
s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní
útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného
dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto
podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
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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 Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve
smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6 zák. č. 458/2000
Sb., 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 „energetický zákon“) 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
metrů od 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 jiná podobná 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 písemný souhlas 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 Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve
smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
10
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Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení
ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je
nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73
6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu
energetického zařízení.
Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost
vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33
3302 a PNE 33 3301.
Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce,
a.s. pro jejich provozování a údržbu.
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě
nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

15) Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury, a. s. ze dne
27.03.2018 pod č.j.: 572744/18 a ze dne 28.03.2018 pod č.j.: POS 2436/18 v tomto
rozsahu:
-

-

-

-

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 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 § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1
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. 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 (3) 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.
(2) 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 pověřená třetí
osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3)Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, 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
11
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vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje
dostatečnou informaci pro záměr, 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. pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, e-mail:
jiri.buta@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104
odst. 17 zákona č. 127/2005 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 přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o
realizaci překládky 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.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a
odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví
a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k 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.
2. 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 m od
krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené
třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochran SEK společnosti Česká
12
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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.
Součinnost stavebníka při 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.
2. 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.
3. 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 +/- 30 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 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.
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.
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 a poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
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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
osoby 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 1 metr od
NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat
a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. 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: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo
238 462 690.
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.
2. 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.
Součinnost stavebníka při přípravě 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.).
2. 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
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s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek),
ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. 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 50 m je
zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m
po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysílacího radiového zařízení.
5. 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
za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
Křížení a souběh 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.
2. 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.
3. 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 2 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 2m,
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neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické
infrastruktury,
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu 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.
Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující
normy ČSN 73 6005.
V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením
s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou
stranu 0,5 m (pozor, ve společném výkopu je více prvků, metalické a optické
kabely).
Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného
nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu
pevně spojenou se zemí od ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od
krajního vedení.
Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole
před záhozem případně odkryté SEK.
V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 4, které budou
ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných
dalších připomínek a souhlasíme s povolením stavby.

16) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Investor při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby bude předkládat tyto doklady:
-

-

předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby včetně kopie
oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby
kopii oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby
doklad o zkoušce vodotěsnosti kanalizace
dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti
projektové dokumentaci), potvrzenou oprávněnou osobou (autorizace
Vodohospodářské
stavby),
potvrzenou
projektantem,
investorem,
provozovatelem a dodavatelem stavby
prohlášení o shodě na použitý trubní materiál
stavební deník
doklad o zaměření stavby kanalizace (JTSK a Bpv), včetně vazby na pozemkové
parcely
zápis o provedené kontrole podzemního zařízení - Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s., ČEZ Distribuce, a. s.
doklad o elektrorevizi zařízení k čerpací stanici tlakové kanalizace
stanovisko správce vodního toku Lesů ČR, s. p. Hradec Králové ke křížení
kanalizace s vodním tokem
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17) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených
stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu.
18) Při provádění stavby v komunikacích musí být trvale zajištěna průjezdnost pro
požární vozidla ke stávajícím objektům a vodním zdrojům.
19) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné,
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit (podle
ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění) tuto
skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy
k převodu nebo přechodu došlo.
Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona
ve znění pozdějších předpisů platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního
zákona):
Obec Nemojov, Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem
Další účastníci vodoprávního řízení pro stavební povolení stavby vodního díla (účastník řízení
dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 c), d) stavebního zákona):
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská čp. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha
Raiffeisenbank, a. s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha
SPEDITRANS CZ, s. r. o., Klicperova čp. 1391, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Lesy ČR, s. p., správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
Pavel Malý (02.08.1958), Starobucké Debrné čp. 187, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bc. Petr Kupský (22.08.1983), Starobucké Debrné čp. 225, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bc. Petra Seďová (18.04.1986), Starobucké Debrné čp. 225, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Lenka Scholzová (06.06.1955), Starobucké Debrné čp. 170, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bruno Schinkmann (24.12.1956), Březno čp. 101, 294 06 Březno
Paed. Dr. Olga Nezbedová (22.02.1942), Kunešova 2648/8, Žižkov, 130 00 Praha
Eva Dzurjaniková (11.12.1958), Zadražany čp. 35, 503 51 Nepolisy
Zdeněk Bureš (17.04.1961), Mnichovská čp. 454, Kolín V, 280 02 Kolín
Renata Burešová (30.01.1963), Mnichovská čp. 454, Kolín V, 280 02 Kolín
Zora Kudrnovská (20.06.1941), Kyselova 1190/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Peter Forman (26.08.1946), Čínská 748/5, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Jitka Valachová (20.06.1968), Kocbeře čp. 145, 544 64 Kocbeře
Klára Gernatová (27.03.1981), Nový Nemojov čp. 133, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Stanislav Gernat (17.02.1978), Nový Nemojov čp. 133, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
17

MUDK-OŽP/81186-2018/sea 26500-2018

Jan Novák (07.05.1978), Dolní Nemojov čp. 290, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem
Miroslava Nováková (15.08.1981), Dolní Nemojov čp. 290, 544 61 Nemojov u Dvora Králové
nad Labem
Mgr. Naděžda Nešpůrková (15.10.1957), Horní Nemojov čp. 121, 544 61 Nemojov u Dvora
Králové nad Labem
Jaroslav Malý (26.05.1955), Nový Nemojov čp. 151, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Zdeněk Hora (18.03.1963), Dolní Nemojov čp. 300, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Další účastníci stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27
odst. 2, 3 správního řádu a § 109 písm. e), f) stavebního zákona):
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým
počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení
podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru)
p. p. č. 403, 454/2, 454/7, 452, 450/3, 450/1, 448/8, 446, 444/2, 444/3, 444/4 v k. ú. Dolní
Nemojov, st. p. č. 154, 272, 273, 63 v k. ú. Dolní Nemojov, p. p. č. 48/1, 49/1, 49/2, 53/3,
61/41, 50, 61/40, 121/12, 121/11, 61/39, 43/2, 39/2, 38/1, 38/3, 33, 34/1, 30,32, 29/2, 28,
29/4, 29/3, 29/1, 23/4, 24, 23/9, 23/1, 23/8, 23/5, 23/3, 23/2, 20/2, 20/1, 22/4, 61/31, 17/5,
17/3, 17/4, 61/32, 18/1, 61/29, 61/10, 15/1, 61/34, 13/2, 12/1, 61/33, 61/43, 61/26, 10/3,
12/2 v k. ú. Nový Nemojov, st. p. č. 14, 44, 12, 11, 10, 36, 9, 43, 52, 41, 8, 39, 7, 38, 63, 47,
37, 64, 65, 60, 6, 40, 50, 5, 17, 4, 46, 3, 57, 53 v k. ú. Nový Nemojov
p. p. č. 510, 348/7, 348/11, 348/3, 348/2, 137/4, 87, 88, 92/2, 92/3, 92/1, 92/6, 345, 138, 85,
509, 84/3, 79/2, 79/1, 71, 79/3, 72, 73, 74, 508, 77, 45, 65, 64/2, 46/2, 46/1, 506/2, 51/4, 60,
54/4, 54/3, 51/3, 51/1 v k. ú. Dolní Nemojov a st. p. č. 130, 125, 11, 31 v k. ú. Dolní Nemojov
p. p. č. 54/6, 51/7, 54/12, 54/11, 53/1, 54/7 v k. ú. Dolní Nemojov a st. p. č. 127, 138, 114 v k.
ú. Dolní Nemojov, 36/2, 36/1 v k. ú. Horní Nemojov
p. p. č. 33, 31, 29/1, 2/2, 28, 27, 18, 13/3, 16/1, 16/2, 87/2, 87/4, 87/5, 87/1, 87/7, 146/1,
90, 7/1, 10, 6/4, 20/5, 20/2, 25/2, 25/3, 26 v k. ú. Horní Nemojov a st. p. č. 27, 32, 8, 26, 29,
31, 44, 33, 23, 17 v k. ú. Horní Nemojov
p. p. č. 261/1, 262, 257/2, 257/4, 252/1, 252/2, 255/1, 250/2, 250/1, 245/2, 250/3, 245/1,
243, 198, 205, 239, 284/1, 237/5, 237/4, 237/1, 206/1, 206/2, 214/2, 251/2, 215/7, 215/6,
215/1, 215/5, 216/1, 216/4, 216/2, 235, 230, 229, 226/2, 226/3, 222, 218/2 v k. ú.
Starobucké Debrné a st. p. č. 93, 138, 40, 123, 95, 38, 42, 37, 148, 127, 35, 34, 286, 86, 33,
48, 45, 46, 98, 49, 99, 50,51 v k. ú. Starobucké Debrné
p. p. č. 102/1, 101/4, 101/1, 93, 92/2, 92/5, 92/4, 92/3, 277, 83/42, 83/56, 83/48, 83/49,
83/54, 83/55, 86/9, 86/24, 86/19, 86/7, 86/3, 86/26 v k. ú. Starobucké Debrné
Odůvodnění
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel
dne 17.07.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/81186-2018/sea 26500-2018 žádost žadatele: Obec
Nemojov, Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov u Dvora Králové (IČ 00278165) o vydání
stavebního povolení na stavbu vodního díla „Splašková kanalizace - stoka „A“, č. 1 na
pozemcích p. p. č. 511/1, 512/1, 502/12, 502/41, 502/1, 512/2, 511/2 v k. ú. Dolní Nemojov,
147, 140 v k. ú. Horní Nemojov, stoka „A“, č. 2 na pozemcích p. p. č. 261/2 v k. ú. Starobucké
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Debrné, 140 v k. ú. Horní Nemojov, 278, 86/11, 86/21, 86/31, 86/20, 86/6, 86/18, 86/5,
86/4, 86/1, 86/27 v k. ú. Starobucké Debrné, stoka „C“ na pozemcích p. p. č. 493 v k. ú. Dolní
Nemojov, 114/1, 39/1, 45/3, 44/1, 61/2, 121/13, 121/3, 121/2, 121/4, 121/1, 121/5, 121/6,
121/8, 121/9, 121/10, 112/1 v k. ú. Nový Nemojov, stoka „C1“ na pozemcích p. p. č. 493 v k.
ú. Dolní Nemojov, stoka „C2“ na pozemcích p. p. č. 121/1, 23/7, 23/6 v k. ú. Nový Nemojov,
výtlak „C“ na p. p. č. 491/2, 493 v k. ú. Dolní Nemojov, řad „TK C“ na pozemcích p. p. č.
114/1, 52/1 v k. ú. Nový Nemojov, řad „TK A“ na pozemcích p. p. č. 511/2 v k. ú. Dolní
Nemojov (hlavní tlakový řad) a podružné řady s 3 čerpacími šachtami na p. p. č. 54/8, 54/1,
55 v k. ú. Dolní Nemojov, p. p. č. 35, 36/3 v k. ú. Horní Nemojov. Vodoprávní řízení je vedeno
pod č.j.: MUDK-OŽP/81186-2018/sea. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení
ohledně vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Vodoprávní řízení bylo
přerušeno usnesením dne 30.07.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/84857-2018/sea 26500-2018
(NPM: 16.08.2018) současně s výzvou k doplnění podání vzhledem k tomu, že nebyly
doloženy všechny doklady k řízení.
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů oznámil písemnou formou zahájení vodoprávního řízení veřejnou
vyhláškou na stavbu výše uvedeného vodního díla všem známým účastníkům řízení i
dotčeným správním orgánům dne 20.09.2018 pod čj.: MUDK-OŽP/83180-2018/sea 265002018, kterým nebylo stanoveno ústní jednání a ohledání na místě samém, vzhledem k tomu,
že vodoprávnímu úřadu byly dostatečně známy místní poměry a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení s upozorněním, že účastníci řízení jsou v souladu
s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají
právo vyjádřit v řízení své stanovisko. V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny
žádné námitky a rozhodnutí ve věci bylo vydáno po uplynutí lhůty 15 dnů po obdržení tohoto
oznámení všemi účastníky řízení.
Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal výše uvedenou žádost o
vydání stavebního povolení a připojené podklady dle ustanovení § 111 stavebního zákona a
shledal, že stavbu lze podle nich provést.
Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení:
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2, 3
správního řádu, § 115 odst. 4, 5 vodního zákona a podle ustanovení § 109 a), c), d), e), f)
stavebního zákona. Účastníky vodoprávního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž
osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Vodoprávní úřad tedy pojal za účastníka řízení dle
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a dle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona
stavebníky, tedy Obec Nemojov, Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov u Dvora Králové.
Dle ustanovení § 27 odst. 2, 3 správního řádu a ustanovení § 109 písm. c), d) stavebního
zákona pojal vodoprávní úřad za účastníky stavebního řízení vlastníky pozemků, na kterém
má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku
prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníky staveb na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
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břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: Obec Nemojov,
Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 493, 491/2, 114/1,
121/13, 121/3, 121/2, 121/4, 121/1, 121/5, 121/6, 10/1, 112/1 v k. ú. Dolní Nemojov, 511/1,
512/1, 502/41, 512/2, 511/2, 502/12 v k. ú. Dolní Nemojov, 147 v k. ú. Horní Nemojov, 261/2
v k. ú. Starobucké Debrné, p. p. č. 23/6, 23/7, 121/1, 114/1 v k. ú. Nový Nemojov), ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (vlastník technické infrastruktury a věcné
břemeno na p. p. č. 493 v k. ú. Dolní Nemojov, věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 511/1,
502/1 v k. ú. Dolní Nemojov, věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 140 v k. ú. Horní
Nemojov, věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 491/2 v k. ú. Dolní Nemojov), Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská čp. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové (vlastník
dotčených pozemků p. p. č. 502/11, 502/1 v k. ú. Dolní Nemojov, 140 v k. ú. Horní Nemojov,
p. p. č. 278 v k. ú. Starobucké Debrné), Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha (vlastník technické infrastruktury a věcné břemeno podle listiny
na p. p. č. 140 v k. ú. Horní Nemojov), Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Staré
Město, 110 00 Praha (zástavní právo smluvní na p. p. č. 39/1, 45/3, 44/1, 61/2 v k. ú. Nový
Nemojov), Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Karlín,
186 00 Praha, Raiffeisenbank, a. s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha (zástavní právo
na p. p. č. 54/1 v k. ú. Dolní Nemojov), SPEDITRANS CZ, s. r. o., Klicperova čp. 1391, 508 01
Hořice v Podkrkonoší (zástavní právo na p. p. č. 54/1 v k. ú. Dolní Nemojov), Lesy ČR, s. p.,
správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové (správce vodního toku Debrnského potoka), Pavel Malý (02.08.1958), Starobucké
Debrné čp. 187, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 86/11
v k. ú. Starobucké Debrné), Bc. Petr Kupský (22.08.1983), Starobucké Debrné čp. 225, 544 01
Dvůr Králové nad Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 86/21 v k. ú. Starobucké
Debrné), Bc. Petra Seďová (18.04.1986), Starobucké Debrné čp. 225, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 86/21 v k. ú. Starobucké Debrné), Lenka
Scholzová (06.06.1955), Starobucké Debrné čp. 170, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 86/31 v k. ú. Starobucké Debrné), Bruno Schinkmann
(24.12.1956), Březno čp. 101, 294 06 Březno (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 86/20 v k.
ú. Starobucké Debrné), Paed. Dr. Olga Nezbedová (22.02.1942), Kunešova 2648/8, Žižkov,
130 00 Praha (věcné břemeno užívání na p. p. č. 121/13 v k. ú. Nový Nemojov), Eva
Dzurjaniková (11.12.1958), Zadražany čp. 35, 503 51 Nepolisy (vlastník dotčeného pozemku
p. p. č. 86/6 v k. ú. Starobucké Debrné), Zdeněk Bureš (17.04.1961), Mnichovská čp. 454,
Kolín V, 280 02 Kolín (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 86/4, 86/5, 86/18 v k. ú.
Starobucké Debrné), Renata Burešová (30.01.1963), Mnichovská čp. 454, Kolín V, 280 02
Kolín (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 86/4, 86/5, 86/18 v k. ú. Starobucké Debrné), Zora
Kudrnovská (20.06.1941), Kyselova 1190/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8 (vlastník dotčených
pozemků p. p. č. 86/1, 86/27 v k. ú. Starobucké Debrné), Peter Forman (26.08.1946), Čínská
748/5, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 39/1, 45/3, 44/1, 61/2
v k. ú. Nový Nemojov), Jitka Valachová (20.06.1968), Kocbeře čp. 145, 544 64 Kocbeře
(vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 121/8 v k. ú. Nový Nemojov), Klára Gernatová
(27.03.1981), Nový Nemojov čp. 133, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem (vlastník
dotčeného pozemku p. p. č. 121/9 v k. ú. Nový Nemojov), Stanislav Gernat (17.02.1978),
Nový Nemojov čp. 133, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem (vlastník dotčeného
pozemku p. p. č. 121/9 v k. ú. Nový Nemojov), Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 121/10 v k. ú. Nový Nemojov),
Jan Novák (07.05.1978), Dolní Nemojov čp. 290, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem
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(vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 54/8 v k. ú. Dolní Nemojov), Miroslava Nováková
(15.08.1981), Dolní Nemojov čp. 290, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem (vlastník
dotčeného pozemku p. p. č. 54/8 v k. ú. Dolní Nemojov), Mgr. Naděžda Nešpůrková
(15.10.1957), Horní Nemojov čp. 121, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem (vlastník
dotčených pozemků p. p. č. 55 v k. ú. Dolní Nemojov, p. p. č. 36/3, 35 v k. ú. Horní Nemojov),
Jaroslav Malý (26.05.1955), Nový Nemojov čp. 151, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem (vlastník dotčeného pozemku p. p. č. 52/1 v k. ú. Nový Nemojov), Zdeněk Hora
(18.03.1963), Dolní Nemojov čp. 300, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem (vlastník
dotčeného pozemku p. p. č. 54/1 v k. ú. Dolní Nemojov).
Dle ustanovení § 27 odst. 2, 3 správního řádu a ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ty, kteří mají k sousedním pozemkům právo
odpovídající věcnému břemeni, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
identifikované dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
p. p. č. 403, 454/2, 454/7, 452, 450/3, 450/1, 448/8, 446, 444/2, 444/3, 444/4 v k. ú. Dolní
Nemojov, st. p. č. 154, 272, 273, 63 v k. ú. Dolní Nemojov, p. p. č. 48/1, 49/1, 49/2, 53/3,
61/41, 50, 61/40, 121/12, 121/11, 61/39, 43/2, 39/2, 38/1, 38/3, 33, 34/1, 30,32, 29/2, 28,
29/4, 29/3, 29/1, 23/4, 24, 23/9, 23/1, 23/8, 23/5, 23/3, 23/2, 20/2, 20/1, 22/4, 61/31, 17/5,
17/3, 17/4, 61/32, 18/1, 61/29, 61/10, 15/1, 61/34, 13/2, 12/1, 61/33, 61/43, 61/26, 10/3,
12/2 v k. ú. Nový Nemojov, st. p. č. 14, 44, 12, 11, 10, 36, 9, 43, 52, 41, 8, 39, 7, 38, 63, 47,
37, 64, 65, 60, 6, 40, 50, 5, 17, 4, 46, 3, 57, 53 v k. ú. Nový Nemojov
p. p. č. 510, 348/7, 348/11, 348/3, 348/2, 137/4, 87, 88, 92/2, 92/3, 92/1, 92/6, 345, 138, 85,
509, 84/3, 79/2, 79/1, 71, 79/3, 72, 73, 74, 508, 77, 45, 65, 64/2, 46/2, 46/1, 506/2, 51/4, 60,
54/4, 54/3, 51/3, 51/1 v k. ú. a st. p. č. 130, 125, 11, 31 v k. ú. Dolní Nemojov
p. p. č. 54/6, 51/7, 54/12, 54/11, 53/1, 54/7 v k. ú. Dolní Nemojov a st. p. č. 127, 138, 114 v k.
ú. Dolní Nemojov, 36/2, 36/1 v k. ú. Horní Nemojov
p. p. č. 33, 31, 29/1, 2/2, 28, 27, 18, 13/3, 16/1, 16/2, 87/2, 87/4, 87/5, 87/1, 87/7, 146/1,
90, 7/1, 10, 6/4, 20/5, 20/2, 25/2, 25/3, 26 v k. ú. Horní Nemojov a st. p. č. 27, 32, 8, 26, 29,
31, 44, 33, 23, 17 v k. ú. Horní Nemojov
p. p. č. 261/1, 262, 257/2, 257/4, 252/1, 252/2, 255/1, 250/2, 250/1, 245/2, 250/3, 245/1,
243, 198, 205, 239, 284/1, 237/5, 237/4, 237/1, 206/1, 206/2, 214/2, 251/2, 215/7, 215/6,
215/1, 215/5, 216/1, 216/4, 216/2, 235, 230, 229, 226/2, 226/3, 222, 218/2 v k. ú.
Starobucké Debrné a st. p. č. 93, 138, 40, 123, 95, 38, 42, 37, 148, 127, 35, 34, 286, 86, 33,
48, 45, 46, 98, 49, 99, 50,51 v k. ú. Starobucké Debrné
p. p. č. 102/1, 101/4, 101/1, 93, 92/2, 92/5, 92/4, 92/3, 277, 83/42, 83/56, 83/48, 83/49,
83/54, 83/55, 86/9, 86/24, 86/19, 86/7, 86/3, 86/26 v k. ú. Starobucké Debrné
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:
1) Územní rozhodnutí bylo vydáno MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odborem VÚP dne
07.01.2008 pod čj.: VÚP/41710-07/5230-2007/kop, rozhodnutí o změně územního
rozhodnutí ze dne 24.04.2018 pod č.j.: MUDK-VÚP/48870-2018/nyj 4863-2018 a souhlas
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dle § 15 stavebního zákona ze dne 22.08.2018 pod č.j.: MUDK-VÚP/93113-2018/nyj
30359-2018, ze dne 05.09.2018 pod č.j.: MUDK-VÚP/97636-2018/nyj 30359-2018
2) výpis z evidence nemovitostí a katastrální mapa
3) plná moc k zastupování žadatele
4) smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti na pozemky dotčené stavbou
5) koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odborem
životního prostředí dne 10.05.2018 pod č.j.: MUDK-OŽP/43815-2018/kl 13124-2018 a ze
dne 13.03.2017 pod č.j.: MUDK-OŽP/14102-2017/kl 5205-2017
6) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní
pracoviště Trutnov ze dne 22.05.2018 pod č.j.: KHSHK 15006/2018/HOK.TU/Po
7) smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a
obcí Nemojov ze dne 13.04.2017
8) vyjádření policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor
Trutnov ze dne 09.05.2018 pod č.j.: KRPH-37092/čj-2018-051006
9) stanovisko správce povodí tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 30.04.2018 pod
č.j.: PVZ/18/16647/Vn/0
10) vyjádření správce vodního toku LP Labe od Starob. Debrné č. 1 a PL Labe - Lesy ČR, s. p.,
správa toků - oblast povodí Labe Hradec Králové ze dne 21.06.2018 pod č.j.:
LCR953/002151/2018
11) závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní
odbor Trutnov ze dne 16.05.2018 pod č.j.: HSHK-1905-2/2018
12) vyjádření všech podzemních sítí (ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 26.03.2018 pod značkou
0100897987 a ze dne 21.02.2017 pod značkou 1091631592, Telco Pro Services, a. s. ze
dne 26.03.2018 pod značkou 0200730508, Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. ze
dne 27.03.2018 pod č.j.: 572744/18, a ze dne 28.03.2018 pod č.j.: POS 243/18,
GridServices, s.r.o. ze dne 20.08.2018 pod značkou 5001762324)
13) doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 06.09.2018, č. dokladu 2710229
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Dokumentace stavby byla vypracována v lednu 2018 Ing. Janem Faltou, autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0701131. Projektová dokumentace řeší
stavbu vodního díla „Splašková kanalizace v obci Nemojov v k. ú. Dolní Nemojov, Horní
Nemojov, Starobucké Debrné, Nový Nemojov“.
Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby
nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které
by bránily povolení stavby veřejné kanalizace.
Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18
odst. 1 písm. h) byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000,- Kč. Poplatek byl zaplacen
vodoprávnímu úřadu dne 06.09.2018, č. dokladu 2710229.
Vodoprávní úřad při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a
neopominul skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené
akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská
křída) a v PHO II. b vnějším vodovodu Dvora Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím
Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod čj.: Vod
235/2177/85-Km).
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Orientační souřadnice stavby v S-JTSK: začátek kanalizace (X=1013964,71, Y=643062,75)
konec kanalizace (X=1011783,24, Y=642847,96)
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne
doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru
životního prostředí.
„Otisk úředního razítka“
Mgr. Andrea Šévlová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek "Stavba povolena"
Účastníkům řízení:
Žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního
zákona (doporučeně a k vyvěšení na obecní úřední desce):
Obec Nemojov, Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem
Další účastníci stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27
odst. 2, 3 správního řádu, dle § 109 písm. c), d) stavebního zákona), doporučeně na dodejku
a datovou schránkou:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská čp. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
Komerční banka, a. s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha
Raiffeisenbank, a. s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha
SPEDITRANS CZ, s. r. o., Klicperova čp. 1391, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Lesy ČR, s. p., správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
Pavel Malý (02.08.1958), Starobucké Debrné čp. 187, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bc. Petr Kupský (22.08.1983), Starobucké Debrné čp. 225, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bc. Petra Seďová (18.04.1986), Starobucké Debrné čp. 225, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Lenka Scholzová (06.06.1955), Starobucké Debrné čp. 170, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bruno Schinkmann (24.12.1956), Březno čp. 101, 294 06 Březno
Paed. Dr. Olga Nezbedová (22.02.1942), Kunešova 2648/8, Žižkov, 130 00 Praha
Eva Dzurjaniková (11.12.1958), Zadražany čp. 35, 503 51 Nepolisy
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Zdeněk Bureš (17.04.1961), Mnichovská čp. 454, Kolín V, 280 02 Kolín
Renata Burešová (30.01.1963), Mnichovská čp. 454, Kolín V, 280 02 Kolín
Zora Kudrnovská (20.06.1941), Kyselova 1190/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Peter Forman (26.08.1946), Čínská 748/5, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Jitka Valachová (20.06.1968), Kocbeře čp. 145, 544 64 Kocbeře
Klára Gernatová (27.03.1981), Nový Nemojov čp. 133, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Stanislav Gernat (17.02.1978), Nový Nemojov čp. 133, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jan Novák (07.05.1978), Dolní Nemojov čp. 290, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad Labem
Miroslava Nováková (15.08.1981), Dolní Nemojov čp. 290, 544 61 Nemojov u Dvora Králové
nad Labem
Mgr. Naděžda Nešpůrková (15.10.1957), Horní Nemojov čp. 121, 544 61 Nemojov u Dvora
Králové nad Labem
Jaroslav Malý (26.05.1955), Nový Nemojov čp. 151, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Zdeněk Hora (18.03.1963), Dolní Nemojov čp. 300, 544 61 Nemojov u Dvora Králové nad
Labem
Další účastníci stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla (účastník řízení dle § 27
odst. 2, 3 správního řádu a § 109 písm. e), f) stavebního zákona (doručeno veřejnou
vyhláškou):
v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým
počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení
podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru)
p. p. č. 403, 454/2, 454/7, 452, 450/3, 450/1, 448/8, 446, 444/2, 444/3, 444/4 v k. ú. Dolní
Nemojov, st. p. č. 154, 272, 273, 63 v k. ú. Dolní Nemojov, p. p. č. 48/1, 49/1, 49/2, 53/3,
61/41, 50, 61/40, 121/12, 121/11, 61/39, 43/2, 39/2, 38/1, 38/3, 33, 34/1, 30,32, 29/2, 28,
29/4, 29/3, 29/1, 23/4, 24, 23/9, 23/1, 23/8, 23/5, 23/3, 23/2, 20/2, 20/1, 22/4, 61/31, 17/5,
17/3, 17/4, 61/32, 18/1, 61/29, 61/10, 15/1, 61/34, 13/2, 12/1, 61/33, 61/43, 61/26, 10/3,
12/2 v k. ú. Nový Nemojov, st. p. č. 14, 44, 12, 11, 10, 36, 9, 43, 52, 41, 8, 39, 7, 38, 63, 47,
37, 64, 65, 60, 6, 40, 50, 5, 17, 4, 46, 3, 57, 53 v k. ú. Nový Nemojov
p. p. č. 510, 348/7, 348/11, 348/3, 348/2, 137/4, 87, 88, 92/2, 92/3, 92/1, 92/6, 345, 138, 85,
509, 84/3, 79/2, 79/1, 71, 79/3, 72, 73, 74, 508, 77, 45, 65, 64/2, 46/2, 46/1, 506/2, 51/4, 60,
54/4, 54/3, 51/3, 51/1 v k. ú. a st. p. č. 130, 125, 11, 31 v k. ú. Dolní Nemojov
p. p. č. 54/6, 51/7, 54/12, 54/11, 53/1, 54/7 v k. ú. Dolní Nemojov a st. p. č. 127, 138, 114 v k.
ú. Dolní Nemojov, 36/2, 36/1 v k. ú. Horní Nemojov
p. p. č. 33, 31, 29/1, 2/2, 28, 27, 18, 13/3, 16/1, 16/2, 87/2, 87/4, 87/5, 87/1, 87/7, 146/1,
90, 7/1, 10, 6/4, 20/5, 20/2, 25/2, 25/3, 26 v k. ú. Horní Nemojov a st. p. č. 27, 32, 8, 26, 29,
31, 44, 33, 23, 17 v k. ú. Horní Nemojov
p. p. č. 261/1, 262, 257/2, 257/4, 252/1, 252/2, 255/1, 250/2, 250/1, 245/2, 250/3, 245/1,
243, 198, 205, 239, 284/1, 237/5, 237/4, 237/1, 206/1, 206/2, 214/2, 251/2, 215/7, 215/6,
215/1, 215/5, 216/1, 216/4, 216/2, 235, 230, 229, 226/2, 226/3, 222, 218/2 v k. ú.
Starobucké Debrné a st. p. č. 93, 138, 40, 123, 95, 38, 42, 37, 148, 127, 35, 34, 286, 86, 33,
48, 45, 46, 98, 49, 99, 50,51 v k. ú. Starobucké Debrné
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p. p. č. 102/1, 101/4, 101/1, 93, 92/2, 92/5, 92/4, 92/3, 277, 83/42, 83/56, 83/48, 83/49,
83/54, 83/55, 86/9, 86/24, 86/19, 86/7, 86/3, 86/26 v k. ú. Starobucké Debrné
Dotčené orgány (doporučeně na dodejku a datovou schránkou):
MěÚ Dvůr Králové nad Labe (VÚP, ZPF, ODP, LH) - k rukám koordinátora, náměstí T.G.
Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř. U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec
Králové 3, územní odbor Trutnov
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 196/19, 501 01 Hradec
Králové, územní pracoviště Trutnov
Na vědomí (datovou schránkou):
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové
a.a.
Vypraveno dne 24.10.2018
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů MěÚ Dvůr Králové
nad Labem, OÚ Nemojov a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení.
Po sejmutí z úředních desek bude tato veřejná vyhláška doručena odboru životního
prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:……………………………
Sejmuto dne:……………………………
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)
Dne…………………………………………….
Sejmuto dne:……………………………
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)
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