
MĚSTSKÝ ÚŘAD NEVEKLOV - stavební úřad 
Nám. Jana Heřmana čp. 80, 257 56 Neveklov 

 tel.: 317 741 417 
 

Č.j.: SÚ460/2009  Neveklov, dne 3.7.2009 
Vyřizuje: Veselá   

 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Neveklov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. g/ zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a 
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 
18.5.2009 podal 

ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, 405 49  Děčín 4, 
které zastupuje MAŠEK ELEKTRO s.r.o., IČ 27232425, 257 41  Krusičany 74 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
Stranný Dubí - VN,TS, NN pro čp. 33 

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 142/11, 142/22, 159/1, 159/3, 2853/1, p. p. k. 142, 145, 160, 161, 
162 v katastrálním území Stranný. 

 

Stavba obsahuje: 
- Výstavba nové sloupové TS včetně přívodního venkovního vedení VN a posílení stávajícího NN a 

demontáž části venkovního vedení NN. Nová venkovní linka VN začíná odbočením ze sloupu na 
pozemku par.č. 142/11 a pokračuje podél komunikace přes pozemky PK 142, pozemek par.č. 
142/22, pozemek PK 145 a PK 160 a dále přes silnici (2853/1) na pozemek par.č. 159/3, kde bude 
venkovní linka VN zakončena na sloupové TS. Odtud bude proveden vývod kabelem na podpšrný 
bod č. 6 a odtud pokračuje výměnou za stávající venkovní vedení , ve stávající trase až k objektu na 
stp.175. Nevyhovující podpěrné body budou vyměněny. Venkovní vedení NN mezi podpěrným 
bodem č. 6 a 31 bude kompletně demontováno. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Během provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění ani poškození silnice III/11432. 
4. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo 

k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací, zejména: 
 
Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné 
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné 
pásmo podzemního komunikačního vedení činí  1,5 m po stranách krajního vedení. 
Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále 
NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu 
zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v 
platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými 
vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". 
Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné 
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce 
provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.). 
V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i 
vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. 
čl.1.). 
Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili 
hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi 
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných 
mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali 
nejvyšší opatrnosti. 
Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc 
oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě  Středisko 
ochrany sítě Praha-okr.KO,KH,NB,ME,MB-602354424,     okr.BN,PB,KL,BE,RA,Říčansko-606633067 
- Olšanská 6, 130 00 Praha 3  p.Hlaváček,  p.Plecitý, (dále jen "POS"). V prováděných pracech je 
oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS. 
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení 
nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, 
odcizení a prověšení. 
V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen 
vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability 
(Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.). 
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před 
zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. 
Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, 
podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně 
využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna. 
Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než 
bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je 
povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je 
povinen respektovat výšku vedení nad zemí. 
Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé 
porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 
Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu 
prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m 
(čl. 275, ČSN 34 2100). 
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Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto 
podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 
Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit 
Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084. 
 
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Závěrečná kontrolní prohlídka 
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dle výběrového řízení 

  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 49  Děčín 4 

Odůvodnění: 

Dne 18.5.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným 
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě 
na 2.7.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky 
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

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

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Pavel Bulín, Libuše Bulínová, Roman Bulín, PharmDr. Miluše Skálová, CSc., Ing. Jaroslav Žák, 
Ing. Juliana Žáková, Neveklov a.s., Správa a údržba silnic, Obec Stranný 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- nebyly uplatněny 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Středočeského 
kraje,  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, 
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

Zdeňka Veselá 
pověřená vedením stavebního úřadu 

  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:  3.7.2009      Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 
3000,- Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží do vlastních rukou účastníci územního řízení: 
MAŠEK ELEKTRO s.r.o. 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
Městský úřad Benešov odbor územního plánování 
Městský úřad odbor životního prostředí 
Městský úřad Benešov odbor dopravy a silničního hospodářství 
Policie ČR dopravní inspektorát 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně 
Krajská hygienická stanice Benešov 
Lesy ČR Hradec Králové lesní správa Konopiště 
Obec Stranný 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 veřejnou vyhláškou: 
Pavel Bulín 
Libuše Bulínová 
Roman Bulín 
PharmDr. Miluše Skálová, CSc. 
Ing. Jaroslav Žák 
Ing. Juliana Žáková 
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Neveklov a.s. 
Správa a údržba silnic 
 
 
účastníci stavebního řízení do vlastních rukou:  
MAŠEK ELEKTRO s.r.o. 
Pavel Bulín 
Libuše Bulínová 
Roman Bulín 
PharmDr. Miluše Skálová, CSc. 
Ing. Jaroslav Žák 
Ing. Juliana Žáková 
Neveklov a.s. 
Správa a údržba silnic 
Obec Stranný 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
Městský úřad odbor životního prostředí 
Městský úřad Benešov odbor dopravy a silničního hospodářství 
Policie ČR dopravní inspektorát 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně 
Krajská hygienická stanice Benešov 
Lesy ČR Hradec Králové lesní správa Konopiště 
 
 
 
 

 


