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VYŘÍZENO DNE
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Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Kališovo jezero
Vážený zákazníku,
Na základě Vaší žádosti 0101128682 ze dne 13.06.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení 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 s výjimkou havárií ani souhlas s činností
v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 13.12.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud
je taková dokumentace zpracovávána.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:
Podzemní síť
Nadzemní síť

síť NN
střet
střet

síť VN

síť VVN

Stanice
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:
síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť
Nadzemní síť
Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty
ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje zařízení technické infrastruktury:
zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo
podzemní

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
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Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení
technické infrastruktury 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, sítě pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a
tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat
pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci
nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
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.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo
sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, 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 nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení,
je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.
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 energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro
účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci a zařízení technické
infrastruktury
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Platí pouze se sdělením číslo 0101128682.
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 0101128682.
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

Platí pouze se sdělením číslo 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11

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 0101128682.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

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

ŽADATEL
Atelier 38 s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
13.06.2019

0200924628

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.
Název akce: Kališovo jezero
Účel: Informativní
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200924628 ze dne 13.06.2019, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.
Toto sdělení je platné do 13.06.2020.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás
proto společnost Telco Pro Services, 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 dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278
Přílohy
Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830

Platí pouze se sdělením číslo 0200924628.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ

ŽADATEL
Atelier 38 s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
13.06.2019

0700065299

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
Název akce: Kališovo jezero
Účel: Informativní
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700065299 ze dne 13.06.2019, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
Toto sdělení je platné do 13.06.2020.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás
proto společnost ČEZ ICT Services, 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 dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411
Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309

Platí pouze se sdělením číslo 0700065299.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)
toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 663237/19
Název akce („Stavba“)

Kališovo jezero

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)
Žadatel

ATELIER 38 s.r.o.

Stavebník

ATELIER 38 s.r.o.
Okres

Zájmové území Obec
Kat. území / č. parcely
Platnost Vyjádření

Číslo žádosti: 0119 491 238 („Žádost”)
Informace o poloze sítě

Karviná
Bohumín
Starý Bohumín
13. 6. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
(I)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.
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Číslo jednací: 663237/19

Číslo žádosti: 0119 491 238

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem
zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém
bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením
Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro
pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet
ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s
platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochranyosobnich-udaju.
V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

-

Všeobecné podmínky ochrany SEK
Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví 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: 13. 6. 2019.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Číslo jednací: 663237/19

Číslo žádosti: 0119 491 238

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

3.

i)

Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
(dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem
definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost
ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i)
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v
Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní
přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
4.

2. DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny
velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK
a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:
„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem
Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B
20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v účinném znění;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří
Buczek, tel.: 602 450 122, e-mail: jiri.buczek@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků
a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném
znění;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní
předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo
licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve
vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a
to na úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno
Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s
Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v účinném znění;
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
vydané společností CETIN dne 13. 6. 2019 pod č.j 663237/19;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v
Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy
účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů, v účinném znění;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o
vydání Vyjádření.

PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

OBECNÁ PRÁVA
ŽADATELE

A

POVINNOSTI

STAVEBNÍKA

A/NEBO

(i)

Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně
prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna
Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a)
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b)
právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických
komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při
provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a
projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit
veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k
ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové
území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který
je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo
Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující
po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé
poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po
zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení,
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn
kontaktovat POS.
5.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i)

Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová
dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu
SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii)
umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět
údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden
z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by
mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků
dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti
CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je
Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku.
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního
výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
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Číslo jednací: 663237/19

Číslo žádosti: 0119 491 238

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve
vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i)
tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v
případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a)
zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK,
zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými
požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před
podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k
umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či
posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je
Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se
zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové
komory.
(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu,
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve
vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v
příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž
povinen zakreslit profil kabelové komory.
6.
(i)

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke
Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných
požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by
mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení
této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za
náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke
Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí
práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a
bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje
Stavebníka.
(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému
poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových
panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a
zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není
Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při
projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK
je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy
nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze
země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a
vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k
výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně
konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit
proti prověšení, poškození a odcizení.
(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě
jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je
povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat
v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas
POS s pokračováním prací.
(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti
CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky
SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník
oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické
infrastruktury v podélném směru.
(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.
Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně
předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než
získá písemný souhlas POS se zakrytím.
7.

ROZHODNÉ PRÁVO
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním
zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s
konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8.

PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a
VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák.
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na
adresu POS.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i)

Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem
převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve
Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není
oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat,
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího
písemného souhlasu společnosti CETIN.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo
jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK
je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí
osoby.

(ii)
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Číslo jednací: 663237/19

Číslo žádosti: 0119 491 238

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1
Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti
na již existující SEK:
(i)

(ii)

specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK
Vám za společnost CETIN poskytne Lednický Martin, Jablonského 2091 Ostrava, e-mail:
martin.lednicky@cetin.cz („Kontaktní osoba CETIN”). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude
koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující
SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již
existující SEK;
předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je
získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování
té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již
existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování
SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s:
pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o
vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k
SEK;
doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako
stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“;
trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k
umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o
nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností
vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková
budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě
elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový
uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o
požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, v účinném znění;
doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů
(např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k
SEK;
stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních
kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a
komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat
požadavky na zabezpečení proti zneužití;
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro
realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu
sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu
CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.
Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na
již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.
A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK
ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.
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Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obracejte na
společnosti uvedené níže:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ:
04084063
DIČ: CZ04084063
kontakt:
tel: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ:
25788680
DIČ: CZ25788680
Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
kontakt:
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz
ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ:
25863037
DIČ: CZ25863037
kontakt:
Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ:
25163558
DIČ: CZ25163558
kontakt:
Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz
Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ:
75591961
DIČ: 6404090748
kontakt:
Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz
KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ:
47680954
DIČ:
kontakt:
Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz
Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ:
63341620
DIČ:
kontakt:
Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz
OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ:
25355759
DIČ: CZ25355759
kontakt:
Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz
Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ:
70244090
DIČ: CZ70244090
kontakt:
Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ:
44797320
DIČ: CZ 44797320
kontakt:
Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz
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ATELIER 38 s.r.o.

Porážková 1424 / 20
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Automatický systém
Značka: 9773/D016086/2019/

Ostrava, dne: 13.6.2019

Věc:

Kališovo jezero

Na základě Vaší žádosti číslo 016086 / 2019 Vám zasíláme digitální data průběhů inženýrských sítí v majetku
nebo provozování SmVaK Ostrava a.s.. Data byla vygenerována k datu zadání žádosti na základě Vámi
zadaného polygonu a jsou přílohou emailu zaslaného na adresu adela.sanitrakova@atelier38.cz spolu s tímto
průvodním dopisem.
Pokud se v zadaném území připravuje nebo realizuje stavba SmVaK Ostrava a.s., tato není obsažena v
digitálních datech. Podrobnější informace o připravované stavbě obdržíte v popisných informacích uvedených ve
stanovisku k existenci sítí, případně pro správní řízení.
V případě, že stavebním záměrem může dojít k dotčení zařízení v majetku případně v provozování SmVaK
Ostrava a.s., a jde o zařízení, které je v datech zaslaných e-mailem spolu s tímto dopisem označeno specifickým
stylem čáry „čárkovaná“, jedná se o zařízení, jehož polohu se nám nepodařilo k dnešnímu dni přesně určit. Z
uvedeného důvodu Vás v navazujícím stanovisku k existenci sítí, případně k projektové dokumentaci, po
prostudování podané žádosti a ověření míry ohrožení zařízení SmVaK Ostrava a.s., budeme informovat o dalším
postupu při upřesňování polohy uvedeného zařízení.
Upozorňujeme, že v případě nerespektování výše uvedeného a zpracování projektové dokumentace bez vyčkání
na stanovisko k existenci sítí a zaslání korektních dat o poloze sítí, může být takto předložený projekt vrácen bez
kladného stanoviska.
Žadatel o digitální data spolu s přijetím dat bere na vědomí, že:
• výstupy a informace z poskytnutých dat jsou aktuální k datu jejich pořízení.
• přesná poloha zařízení (vodního díla), která jsou předmětem poskytnutých dat, nemusí odpovídat jejich
skutečné poloze v terénu a pro správné použití dat je potřeba zajistit si vytýčení sítí v terénu.
• poskytnutá data a výstupy nenahrazují vyjádření SmVaK Ostrava a.s. o poloze inženýrských sítí a možnosti
napojení.
• nesmí bez souhlasu poskytovatele použít poskytnutých dat k reklamním účelům, dále je rozmnožovat, šířit,
pronajímat či půjčovat nebo používat jako zdroj pro jiné informační systémy.
Dále žadatel bere na vědomí, že odesláním žádosti uděluje společnosti SmVaK Ostrava a.s. souhlas, aby ve
smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždila a zpracovala osobní údaje uvedené v této žádosti,
zejména jméno, příjmení, bydliště, případně název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo a to za účelem
jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností žadatele, jakož i společnosti SmVaK Ostrava a.s., v
souvislosti s touto žádostí.
S pozdravem
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ATELIER 38 s.r.o.
Porážková 1424/20
70200 Ostrava

naše značka

vyřizuje

datum

5001947037

Jaroslav Kápička

13.06.2019

Věc:

Kališovo jezero
K.ú. - p.č.:

Starý Bohumín

Stavebník: ATELIER 38 s.r.o. , Porážková 1424/20 , 70200 Ostrava
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.

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

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 - 5001947037 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
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Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001947037 ze dne 13.06.2019.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ATELIER 38 s.r.o. , Porážková 1424/20 , 70200 Ostrava. K.ú.: Starý Bohumín.
Legenda:

linie
plynovodu
NTL
STL
VTL
VVTL
nefunkční
plánovaná
stavba před
realizací
ve výstavbě,
neuvedeno do
provozu
regulační stanice
ochranné
zařízení
kabel
elektropřípojka
kabel protikorozní
ochrany
anodové
uzemnění
stanice katodové
ochrany
pásmo vlivu
anodového
uzemnění SKAO

Záznam z projednání na HZS Karviná ze dne 20.8.2019 ohledně projektu „Budova
zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně“
V rámci projektu výše uvedené akce byla nastíněna koncepce Požárně bezpečnostní řešení společně
s por. Ing. Barborou Vžentkovou z HZS Karvinou. V bodech:
-

-

Celý navrhovaný objekt může tvořit jeden požární úsek
Obvodové konstrukce objektu za dodržení jednoho nadzemního podlaží nemusí splňovat
požární odolnost – odstupové vzdálenosti tak budou stanoveny pro celé jednotlivé průčelí – ve
vzdálenosti cca 20m se nenachází žádný další stavební objekt – nedojde k zásahu PNP na
sousední objekty
Za vnější zdroj požární vody můžeme považovat také blízké jezero
Stávající příjezdová cesta je vyhovující

Ing. Pavel Beran

