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INFORMACE 
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
Městys Cerhenice, IČO 00235300, Školská 444, 281 02  Cerhenice, 

kterého zastupuje KDL Projekt s.r.o., Ing. Klára Dvořáková, Jungmannova 11, 563 01 Lanškroun, 
IČO 05434963 

(dále jen "žadatel") podal dne 28.5.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 
stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona 
mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě 

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. 

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily 
podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby, 
zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, úřední dny Po, St 06:30 - 11:00 a 
11:30 - 17:00). 

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně 
grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě: 

Na veřejně přístupném místě v prostoru vjezdových vrat do sběrného dvora 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

Sběrný dvůr Cerhenice 
Městys Cerhenice, ulice Nádražní 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 186/1, 186/2, parc. č. 328/4 v katastrálním území Cerhenice. 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o změnu využití části stávajícího nevyužívaného průmyslového areálu bývalého cukrovaru 
na sběrný dvůr, vybudování zpevněné plochy a technického vybavení, připojení na stávající 
elektrorozvody parkovacího domu, dešťovou kanalizaci a osvětlení v dotčené části areálu, úpravu 
stávajícího oplocení a provedení nového oplocení.  

- Na zpevněné ploše bude umístěno veškeré vybavení sběrného dvora - nádoby na tříděný odpad, 
velkoobjemové kontejnery, 2 x unimobuňka - jedna zateplená bude sloužit jako zázemí (kancelář) 
pro obsluhu sběrného dvora, druhá pro umístění nádob na nebezpečný odpad. V areálu bude 
umístěno mobilní WC. 
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- Sběrný dvůr bude sloužit pro občany Městyse Cerhenice. 

- Areál sběrného dvora bude napojen na elektrorozvody stávajícího parkovacího domu, z místnosti pro 
elektrorozvaděče po parcele č. 186/2 na severozápadní straně parkovacího domu do podružného 
rozvaděče sběrného dvora na hranici parcel č. 186/2 a č. 328/4 v k.ú. Cerhenice. 

- Bude provedena nová dešťová kanalizace, odvádějící dešťové vody ze zpevněné plochy sběrného 
dvora, která bude napojena na stávající řad dešťové kanalizace. 

- Do areálu sběrného dvora není zavedena pitná voda. S ohledem na provozní dobu sběrného dvora 
(3 x týdně 4 hodiny) bude pitná voda pro pracovníka sběrného dvora zajištěna balenou pitnou vodou, 
k mytí rukou bude sloužit pěti litrová nádoba opatřená kohoutkem, která bude umístěna v prostoru 
buňky. Nádoba bude před každou směnou vymyta a naplněna čerstvou pitnou vodou. Naplnění 
vodou z vodovodu bude provedeno v prostoru obecního zařízení. 

- Dopravní připojení sběrného dvora bude ze stávající místní komunikace na pozemku parc. č. 1245, 
k.ú. Cerhenice, jako přístupová komunikace do sběrného dvora bude sloužit původní areálová 
komunikace bývalého cukrovaru na pozemku parc. č. 186/1, k.ú. Cerhenice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace ověřené v územním řízení, 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. Zpracovatel PD: KDL Projekt s.r.o, 
IČ 05434963, Jungmannova 11, 563 01 Lanškroun, autorizace ČKAIT IP00 č. 1201311 Ing. Klára 
Dvořáková v březnu 2021. 

2. Stavebník je povinen naplnit podmínky vyjádření MUKOLIN/OZPZ 38942/21-Gl: 

a) sorpční vpusti budou pravidelně čištěny poučenými pracovníky dle provozního řádu výrobce, 
b) přečištěné srážkové vody budou odváděny do veřejné dešťové kanalizace, 
c) případné změny v řešení srážkových vod (např. změny vpustí, akumulace, zásak, atd.) je nutno 

projednat předem s vodoprávním úřadem, 
d) vodoprávní úřad bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavebního úřadu před zahájením 

provozu. 

3. Zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bude přizván k řízení o povolení 
užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před 
započetím jejího užívání. 

4. Obec nebude přebírat odpady od dalších obcí a od fyzických osob oprávněných k podnikání ani od 
právnických osob. 

5. Stavebník je povinen naplnit podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s. o. č. j. S9522/U-
17564/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 4.6.2021: 

1) Upozorňujeme, že v řešeném území probíhá stavba „Velim - Poříčany, BC" jejímž investorem je 
Stavební správa západ (SSZ). Byla splněná podmínka koordinace obou staveb. Informace k této 
stavbě podá SSZ, kontakt: p. Vojtěch Klofec. Dis., T: +420 724 765 558, 
E: Klofec@spravazeleznic.cz. 

2) Se stavbou souhlasíme, ale upozorňujeme na skutečnost, že v tomto prostoru aktuálně probíhá 
zpracování „Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany", která v rámci některých 
svých projektových variant uvažuje s rozšířením tělesa trati směrem k předmětnému záměru, což 
by časem mohlo vyústit o snahu SŽ o zábor části předmětného pozemku, V tuto chvíli však tato 
SP není dokončena ani schválena Centrální komisí MD s výběrem konkrétní varianty. Informace 
k této stavbě  podá  Ing.  Martin Vaněk,  Ph.D.,  E: VanekM@spravazeleznic.cz, T: +420 702 
287 876. 

3) Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy. 

4) Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem 
provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a 
souvisejících činností nebude brán zřetel. 

5) Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost 
železničního provozu. 
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6) Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby 

nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽ. 

7) Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními 
znaky. 

8) Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány (ani provizorně) na drážní pozemky ani do 
drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a 
mimo drážní odvodňovací zařízení. 

9) Pokud dojde v důsledku stavebních prací, nebo dopravy stavebního materiálu k poškození 
drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa, nebo narušení geometrické polohy koleje, 
budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby. 

10) Stavební práce budou prováděny v blízkosti provozované trati, kde je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti při pohybu osob a manipulaci s materiálem. Během provádění prací nesmí být dotčen 
průjezdný průřez ani volný schůdný a manipulační prostor 3 m od osy koleje. Do tohoto prostoru 
nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál apod.). 

11) Upozorňujeme, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se 
stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a 
zakázané činnosti v blízkosti trakčního vedení pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 - 1 ed. 3 
a TNŽ 34 3109. Dále upozorňujeme, že dle energetického zákona č. 458/2000 Sb § 46 v platném 
znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení (tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s 
napěťovou hladinou 1kV - 35kV včetně) tvořeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení ve vzdálenosti 7 m od krajního vodiče. 
V tomto prostoru jsou veškeré práce pouze na povolení správce zařízení SŽ. 

Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu 
vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního 
vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 
tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, 
musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před 
poškozením. Samotná hranice stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného 
prostoru vzdušných vzdáleností mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo 
konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č. 458/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, který 
stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení (v našem případě pro vodiče bez izolace s 
napětím nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy krajního vodiče. 

Stávající trakční podpěry v blízkosti plánované realizace stavby nedisponují odraznými 
konstrukcemi a pouze v omezených případech jsou opatřeny bezpečnostními sděleními. A proto 
stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické poškození 
podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v blízkosti 
stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné 
pásmo. Záhozy výkopů musí být řádně po předepsaných vrstvách hutněny a terén uveden do 
původního stavu, aby povrchová voda nevnikala směrem k základům stávajících trakčních 
podpěr. 

Upozorňujeme, že novostavba se bude vyskytovat v prostředí zatíženém bludnými proudy, které 
vznikají od stejnosměrného trakčního vedení v napěťové hladině 3kV. Takto zatížené prostředí 
může mít za následek zvyšující náchylnost ocelových předmětů, armatur atd. ke korozi. 
V přiložené projektové dokumentaci není vidět zapojení rozvaděče - doporučujeme použití 
proudových chráničů na jednotlivé vývody. 

V momentě jakýkoliv stavebně-montážních prací v blízkosti zařízení ve správě SEE Praha musí 
být prováděny pod technickým dohledem našich správců zařízení. Kontaktní údaje na odpovědné 
zástupce SEE: 

- zařízeni trakčního vedení v dotčeném úseku vrchní mistr p. Šťastný Marek, M: +420 601 
590 595 

- technické oddělení SEE - p. Žižkovský Pavel, M: +420 725 749 074 

12) Požadujeme s místním správcem dráhy (pan Linhart Miroslav, tel. č. 725 585 668) v dostatečném 
předstihu před zahálením prací projednat technologicky postup stavby (především s ohledem na 
bezpečnost dráhy a drážní dopravy), časový harmonogram prací a odborný dozor při provádění 
prací v blízkosti železničního tělesa. 
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Práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby 
nebyla narušena plynulost žel. provozu. 

V případě, že z projednání technologického postupu prací vyplyne nutnost práce provádět za 
výluky žel. dopravy, zavedení pomalých jízd či jiných opatření, pro zajištění bezpečnosti 
železničního provozu, požadujeme, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným 
vlivem na bezpečnost žel. provozu byly prováděny v rámci vlakových přestávek, zavedení 
pomalých jízd kolem pracovního místa, či v rámci výluky žel. dopravy. K tomuto je potřeba 
zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu, resp. 
provozu drážních zařízení a rozsahu zavedení pomalých jízd na konání jednotlivých výluk a 
pomalých jízd uzavřít smlouvu se SŽ - Odborem plánování a koordinace výluk, Dlážděná 1003/7, 
110 00, Praha 1, kontakt: p. Jiří Melich, T: +420 972 244 184, 601 383 626, 
E: Melich@spravazeleznic.cz. Žádost o vypracování Rozkazu o výluce (ROV) spolu 
s technologickým postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení je nutno předložit na OŘ 
Praha, kontakt: p. Lukáš Strejc, T: +420 972 224 644, 702 269 596 nebo p. Jiří Abel, Ing., T: 
+420 972 224 692, 725 389 718 - Odbor provozní OŘ Praha a to min. 120 dnů před 
předpokládaným termínem zahájení výluky z důvodu dlouhodobého plánování výluk. 

13) Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce OŘ Praha týkající 
se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, 
z projednání technologického postupu stavby. 

14) Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně 
nepřístupným (§ 4a zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru 
se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro 
činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se 
budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení 
ke vstupu do prostor SŽ a do provozované železniční dopravní cesty. Povolení ke vstupu vydává 
Odbor bezpečnosti SŽ a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou - e-mailem. 
Vydávání povolení se řídí předpisem SŽ Ob l v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o 
postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na webových 
stránkách (www.spravazeleznic.cz -> Dodavatelé / Odběratelé -> Vstup do provozované ŽDC). 

15) Zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí stavebník minimálně 14 dní předem 
písemně OŘ Praha na e-mailovou adresu ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz a současně 
telefonicky, Správě tratí Praha západ, vedoucímu TO (traťový okrsek) Velim, pan Linhart 
Miroslav, na tel. č. 725 585 668. V ohlášení uveďte č. j. tohoto souhrnného stanoviska. 

16) Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s odvozem veškerého zbytkového 
materiálu a uvést terén do původního stavu. 

17) Investor požádá v přiměřeném předstihu, minimálně 21 dní před podáním žádosti o kolaudační 
souhlas OŘ Praha o prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. 
Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření SŽ, OŘ Praha 

6. Stavebník je povinen naplnit podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, č. j. DUCR-
23328/21/Ka ze dne 29.4.2021: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
5) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 

bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 

7. Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před 
započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných 
majitelů nebo správců. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny 
dle ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Staveniště musí být v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy zajištěno proti úrazu el. proudem. 

8. Stavebník je povinen naplnit podmínky vyjádření MěÚ Kolín, odboru dopravy, č. j. MUKOLIN/OD 
29221/21-noi ze dne 13. 4. 2021: 
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1) Při stavbě, zejména však samotným provozem sběrného dvora (navážením materiálu atd.) nebude 

znečišťována a poškozována síť silnic III. třídy, která navazuje na místní komunikaci. 

2) V případě, že realizace přestavby sběrného dvora bude vyžadovat dočasné omezení plynulosti 
silničního provozu na místní komunikaci (přechodná úprava provozu), je nutné před zahájením 
stavebních prací podat v dostatečném předstihu nejméně 30 dnů zdejšímu odboru dopravy žádost 
o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. 

9. Stavebník je povinen naplnit podmínky vyjádření MěÚ Kolín, odboru životního prostředí a 
zemědělství, č. j. MUKOLIN/OZPZ 66082/20-Ze ze dne 26. 4. 2020: 

1) S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. 
odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. 

2) Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti může být použita ve svém 
přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí vyhláškou MŽP č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V případě, že nebude zemina 
využívána, bude s ní nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění. 

3) Nebezpečné odpady ze stavby budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady v úplném znění. 

4) Při provozu sběrného dvora budou nádoby na odpad zajištěny tak, aby nedocházelo 
k nežádoucímu znehodnocení, odcizení či úniku odpadu. Shromažďování nebezpečného odpadu 
bude probíhat v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady v úplném znění. 

5) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru 
životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně. 

10. Stavebník je povinen naplnit podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č. j. 001114498252 ze dne 25. 
3. 2021: 

1) V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety 
chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení. 

2) Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře. 

3) Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální 
vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým 
vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče 
trasy podzemních vedení. 

4) Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kNN, kVN dodržet 
minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, 
nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé 
roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. 

5) Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NTL) v místě křížení s podzemním kabelovým 
vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m, při souběhu s kNN dodržet minimální 
vzdálenost 0,4 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Při budování 
plynovodu do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kVN 
dodržet minimální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kVN dodržet minimální vzdálenost 0,6 m od 
svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Kabely kNN, kVN uložit do chrániček 
přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Při souběhu s kNN dodržet minimální 
vzdálenost 0,60 m. Křížené kNN, kVN při výkopové práci nutno vyvěsit. Pro kabel bez 
ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 
400mm, při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 
1500mm. 

6) Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započetím výkopových prací zažádat o 
vytyčení distribučního vedení v místě stavby. 
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7) Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. 

Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození 
zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce 
a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede 
kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 
34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené 
kontrole do stavebního deníku. 

8) Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození 
zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na náklady žadatele. 

9) Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní 
značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve 
vzdálenosti minimálně 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. 

10) V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 
stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních 
zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení 
(kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a 
poškozeny, včetně poškození uzemnění. 

11) Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního vodiče 
trasy podzemních vedení. V případě bezzákladového oplocení nebudou sloupky oplocení 
umístěny blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Oplocení 
(základ oplocení) nebude umístěno nad trasou podzemních vedení (mimo kolmého křížení). V 
případě kolmého křížení základu oplocení s podzemním vedením bude provedena mechanická 
ochrana stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Veškeré části 
vedení, přípojek musejí být přístupné. V případě, že se v místě budoucího oplocení nachází 
kabelová skříň. 

12) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše 
uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), 
při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

13) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu 
s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. 
Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit 
podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

14) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-
5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, 
PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

15) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 
uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od 
základové části podpěrného bodu. 

16) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od 
vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v 
jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, 
je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné 
zaizolování vodičů nn. 

17) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 
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resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického 
zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi 
pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 
které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných 
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

18) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 
Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy 
ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

19) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 
dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 
označen výstražnou cedulí. 

20) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. Při případné úpravě 
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

21) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 
znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

22) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto 
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo 
mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými 
osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení 
může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.. 

23) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco 
Pro Services, a. s.. 

11. Stavebník je povinen naplnit podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č. j. 597788/21 ze dne 24. 3. 
2021. 

12. Stavebník je povinen naplnit podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č. j. 210323-
1428273919 ze dne 31. 3. 2021. 

13. Stavebník je povinen naplnit podmínky vyjádření GasNet a.s., č. j. 5002341464/21 ze dne 7. 4. 2021. 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. 
Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na 
úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této 
povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se 
neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 
 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 

 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Městys Cerhenice, IDDS: eerak7a 
 sídlo: Školská č.p. 444, 281 02  Cerhenice 
KDL Projekt s.r.o., IDDS: ruv3wek 
 sídlo: Jungmannova č.p. 11, 563 01  Lanškroun 
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dotčené správní úřady 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
SŽDC, s.o., IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06  Praha 2 
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Hasičský záchranný sbor, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Karlovo náměstí 44, Kolín I, 280 02  Kolín 2 
  
ostatní 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., IDDS: zun5p2d 
 sídlo: Pražská tř. č.p. 495/58, 370 04  České Budějovice 4 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: Náměstí Junkových č.p. 2, 155 00  Praha 5 
GasNet Služby,, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno-město 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
 sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21  Nymburk 2 
ČD-Telematika, IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova, obec: Praha č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53  Praha 4 
Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4 
 


		2021-06-21T16:41:38+0200
	referent odboru




