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A. Technická zpráva 
1. Základní údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Klubovna Andělská Hora na p.č. 84/1 

Druh stavby:   Nová přístavba ke stávajícímu altánu 

Místo stavby:   Chrastava, Andělská Hora u č.p. 33 

Katastrální území:  Chrastava I (653845) - na p.č. 316/17 

Předmět dokumentace: studie 

 

1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 

Stavebník: Město Chrastava  

Adresa:  náměstí 1. Máje 1, 463 31 Chrastava 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel stavební části:  Ing. Daniel Fadrhonc  

     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

     ČKAIT – 0501348 

2. Seznam vstupních podkladů 
Jako podklady pro zpracování návrhu stavby byly využity: 

- snímek s pozemkové mapy 
- prohlídka na místě a vlastní fotodokumentace 
- investiční záměr osadního výboru Andělská hora 

 

3. Účel studie 

Účelem přístavby je vybudovat potřebné zázemí pořádání schůzek osadního výboru 
v Andělské Hoře a dalších společenských akcí. Stavba bude navazovat na stávající 
dřevěný altán. Jedná se sociální zázemí se společenskou místností (klubovny) a také 
o skald sportovního materiálu ke stávajícímu dětskému hřišti. Předložená studie řeší 
základní půdorysné a výškové parametry budoucí stavby včetně způsobu napojení na 
technickou infrastrukturu. Tato studie slouží zejména jako podklad pro zpracování 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. 
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4. Charakteristika území 

Přístavba je umístěna na pozemku p.č 84/1 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, na 
kterém jsou mimo navrhovanou přístavbu umístěny stávající altán a dětské hřiště se 
zpevněnou a dopadovou plochou. Areál se  nachází v blízkosti stávající zástavby 
rodinných domů.  
 

5. Posouzení souladu s územním plánem 

Navržená stavba se nachází v plochách bydlení čistého. V podmínečně přípustných 
stavbách jsou uvedeny stavby občanského vybavení, zejména předškolní a školní 
výchova, kultura, sport a zdravotní služby, komerční služby, stravování, veřejná 
správa a bezpečnost. Tato stavba splňuje podmínky územního plánu. 

 
6. Charakteristika stavby 

Navrhovaná přístavba klubovny má jedno nadzemní podlaží. Přístavba z východní 
strany má obdelníkový tvar o rozměru 8x4 m, ve kterém je společenská místnost a 
sociální zázemí.  Přístavba není provozně napojena na stávajícím altánem. Přístavba 
skladu bude navazovat na stávající altán ze západní strany a bude obdelníjkového 
půdorys o rozměru 4x3 m. Výška přístavby je 3,85 m nad stávající terén  
a koresponduje se stávající výškou hřebene altánu. 
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Rozměrové parametry: 

- Klubovna 

- šířka objektu    4 m 

- délka objektu    8 m 

- zastavěná plocha   32 m2 

- obestavěný prostor   104 m3 

- Sklad 

- šířka objektu    4 m 

- délka objektu    3 m 

- zastavěná plocha   12 m2 

- obestavěný prostor   39 m3 

Seznam místností: 

- 101 - klubovna  - 26,00 m2  

- 102  - sociální zázemí - 3,50 m2 

- 103  - sklad   - 11,25 m2 

Klubovna bude vytápěna elektrickými přímotopy. 

Klubovna bude napojena na rozvod elektrické energie a vodovod pomocí podzemních 
přípojek. 

Klubovna bude odkanalizována vybírací jímkou na splaškové odpadní vody, protož 
v okolí není možnost napojení na veřejnou splaškovou kanalizační síť. 

V okolí přístavby jsou navrženy terénní úpravy. 
 
 

7. Fáze výstavby 
- Výkopové práce po základovou spáru, vybírací jínky a přípojky 
- Provedení přípojek elektro a vody 
- Osazení vybírací jímky 
- Dokončení základových konstrukcí 
- Provedení svislých nosných konstrukcí 
- Osazení střešní konstrukce včetně střešního pláště 
- Provedení jednotlivých profesí  
- Terénní úpravy 
- Dokončení stavby 
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B. Výkresová část 
1. Situace širších vztahů 
2. Situace celková 
3. Situace koordinační 
4. Půdorys  
 

 



Situace širších vztahů
Situace v širších souvislostech

Situace v užších souvislostech Výřez územního plánu
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C. Odhad investičních nákladů 
 
Položka Popis položky množství jednotky j. cena cena 

1 Klubovna  104 m3 4500 468 000,00 Kč 

2 Sklad 39 m3 2000 78 000,00 Kč 

3 Jímka na splaškové vody 1 ks 25000 25 000,00 Kč 

4 Přípojka elektro 74 m 1200 88 800,00 Kč 

5 Přípojka vody 70 m 1000 70 000,00 Kč 

6 Zpevněné plochy 24 m2 1500 36 000,00 Kč 

7 Rezerva-ostatní práce 1 ks 50000 50 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH       815 800,00 Kč 

DPH       171 318,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH       987 118,00 Kč 

Poznámka: Cena neobsahuje náklady na projektové práce a inženýrskou činnost.  
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D. Existence inženýrských sítí 
1. Vyjádření o existenci sítí ve vlastnictví SČVK 
2. Vyjádření o existenci sítí ve vlastnictví GRIDSERVICES 
3. Vyjádření o existenci sítí ve vlastnictví ČEZ 
4. Vyjádření o existenci sítí ve vlastnictví CETIN  

 
  



SCVKZAD16762Naše značka:

Váš dopis zn.:

Vyřizuje:

Ze dne:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Účel vyjádření:

Zájmové území:

Ing. Daniel Fadrhonc

Tel., e-mail 775382443, dan.fadrhonc@seznam.cz

Investor:

  jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před
uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Platnost vyjádření:

Okres: Liberec

Obec: Chrastava

Ing. Daniel Fadrhonc
Střelecký vrch 669
46331 Chrastava

21.02.2018

elektronické podání Adresa žadatele:

Žadatel:

Existence zařízení ve správě SČVK

Miloslav Chotěnovský

840 111 111

info@scvk.cz

22.02.2018

Datová schránka: f7rf9ns

Název akce: Klubovna Andělská Hora

neuvedeno

Adresa, tel., e-mail

Projektant:

neuvedeno

Část obce, ulice, č.p.:Andělská Hora, 33

neuvedeno

Vlastník dotčené IS SVS

Ve výše uvedeném zájmovém území  se nachází  zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. a  jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Vodovodní řad DN<500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace.Zákres liniových
vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v
zájmovém území.
Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V

případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.

Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o

informaci o existenci přípojek se obracejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační
přípojky, popřípadě jejích části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a
kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li
se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být
využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám,
případě jakkoliv dále využívána.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho
následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz
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Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení
všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel.
840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací
požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v
průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a
uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného
rozhodnutí.
Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k

dispozici na www.scvk.cz.

Ing. Radka Tůmová Fenclová
manažer útvaru TPČ OZ Liberec

Příloha:
1. Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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Situace zájmového území

SCVKZAD16762Naše značka:

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: 21.02.2018

*Příloha: situace zájmového území
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GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Daniel Fadrhonc
Střelecký vrch 669
46331 Chrastava

datum
20.02.2018

vyřizuje
Jaroslav Kápička

naše značka
5001672722

Věc:
Klubovna Andělská Hora

K.ú. - p.č.: Andělská Hora u Chrastavy

Stavebník: Daniel Fadrhonc , Střelecký vrch 669 , 46331 Chrastava

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská 
zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení 
jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací o jejich poloze a vlastnictví. 
 
V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního 
souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o 
provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.
o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky. 
 
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku. 
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - 
pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001672722 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001672722 ze dne 20.02.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Daniel Fadrhonc , Střelecký vrch 669 , 46331 Chrastava. K.ú.: Andělská Hora u Chrastavy.

Legenda:
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ochranné 
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 kabel
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kabel protikorozní 
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anodové 
uzemnění

 stanice katodové 
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pásmo vlivu 
anodového 

uzemnění SKAO



ŽADATEL

Daniel Fadrhonc

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNE

0100879075 21.02.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Klubovna Andělská Hora

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100879075 ze dne 21.02.2018 o sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

síť VN

 Podzemní síť

síť NN síť VVN

střet

 Stanice

 Nadzemní síť

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 21.08.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
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V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s. Přílohy
Děčín, Děčín IV-Podmokly

1. Situační výkres zájmového území
Teplická 874/8

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníPSČ 405 02

IČ: 24729035
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Platí pouze se sdělením číslo 0100879075.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0100879075.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 542965/18 Číslo žádosti: 0118 088 065

Důvod vydání Vyjádření : Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 20. 2. 2020.

Žadatel Ing. Daniel fadrhonc

Stavebník

Název akce Klubovna Andělská Hora

Ing. Daniel fadrhonc

Zájmové území

Okres Liberec

Obec Chrastava

Kat. území / č. parcely Andělská Hora u Chrastavy

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření 
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření. Nedojde ke střetu se sítí 
elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na žadatelem 
určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel 
srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, 
které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto 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. k upřesnění 
podmínek ochrany SEK , a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
pověřeného ochranou sítě - Jaroslav Kysela, e-mail: jaroslav.kysela@cetin.cz (dále jen POS) v každé situaci, 
kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání 
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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Číslo jednací: 542965/18 Číslo žádosti: 0118 088 065

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 (2) 
tohoto Vyjádření, anebo 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) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(3) 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.

(4) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě 
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména 
předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční 
lince 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 20. 2. 2018.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Příloha k Vyjádření 542965/18 Číslo žádosti: 0118 088 065

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

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při 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 ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                          

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.                                                                                                                            

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí 
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            

II. Součinnost stavebníka 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 zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.                          

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.                                                                        

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.                                 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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Příloha k Vyjádření 542965/18 Číslo žádosti: 0118 088 065

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS.                                                                                                                            

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..                                                                                                                            

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                    

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).                                                                                          

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                            

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat 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: 606 757 001 nebo v mimopracovní době na telefonní 
číslo 238 462 690.                                                                                                           

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.                                                                                                                            

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.                                                                                                                      

IV. 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 s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK.                                                                                                                            
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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 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po 
obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.                    

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení 
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před 
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, 
otevřeného plamene a podobných technologií.                                                                                  

V. 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 2 m,

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

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

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů 
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                     

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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