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VYJÁDŘENí  0 EXISTENCI SíTĚ ELEKTRONICKÝCH  KOMuNIKACí

společnosti  CETIN  a.s.

(,,Vyjádření")

A  VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY  OCHRANY  SíTĚ ELEKTRONICKÝCH  KOMUNlKACí

společnosti  CETIN  a.s.

(,,Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK")

toto Vyjádřem  a Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK je vydané  dle ustanovení  F3 'íOí zákona  č. 127/2005  sb.,

o elektronických  komunikacích  a o změně některých souvisejících  zákonů, v platném znění (,,žákon o

elektroníckých  komuníkacích"),  a dle ustanovení  fi 161 zákona  č. 183/2D06  sb., o územním  plánování  a

stavebním  řádu, v platném  znění (,Stavebnízákon"),  a dle příslušných  ustanovem  zákona č. 89/20a12 sb.,

občanského  zákoríku,  v platném  znění(,,Občanský  zákoník")

Číslo  jednací:  646608/20 Číslo  žádosti:  O"Í 20 795  397  (,,Žádost")

Název  akce (,,Stavba") Odkanalizování  obce  Hodslavice  ? Změna  stavby  č.2 před dokončením  - část

1

Důvod vydání Výjádřerí  (,,růvod vyjádření") l Společné územní a stavebrí řízeríí

Žadatel Novák  Lubomír,  Ing.

Stavebník Obec  Hodslavice,  2a1 l  Hodslavice,  742:71

Zájmové  území

Okres Nový  Jičín

Obec , Hodslavice

Kat. úzerm/č.  parcely Hodslavice

Platnost  Vyjádření 25. 5. 2022  (,,Den  konce  platnosti  Vyjádření")

Žadatel  Žádostí  určil  a vyznačil  Zájmové  území,  jakož  i určil  Důvod  Vyjádřerí.

Na základě  určem  a vyznačení  Zájmového  území  Žadatelem  a na základě  určení  Důvodu  Vyjádření

vydává  společnost  CETIN  a.s. následující  Vyjádření:

Dojde  ke střetu  se sítí elektronických  komunikací  (dále  jen,,SEK")  společnosti  CETIN  a.s.

(l)  Na Žadatelem  určeném  a vyznačeném  Zájmovém  území  se vyskytuje  SEK  společnosti  CETIN

a.s.;

(II)  Společnost  CETlí'q  a.s.  za  podmínky  splnění  bodu  (III) tohoto  Vyjádřenísouhlasí,  aby

Stavebník  a/nebo  Zadatel,  je-li  Stavebníkem  v Zájmovém  úzerm  vyznačeném  v Zádosti,  provedl

Stavbu  a/nebo  činnosti  povolené  příslušným  správním  rozhodnutím  vydaným  dle Stavebního

zákona;

(lll)  Stavebník  a/nebo  Žadatel,  je-li Stavebmkem  je  povinen  řídit se Všeobecnými  podmínkami

ochrany  SEK,  které  jsou  nedílnou  součásU  Vyjádření;

(l\/)  Pro případ,  že bude nezbytné  přeložení  SEK, zajistí  vždy  takové  přeložení  SEK  její vlastník,

společnost  CETIN  a.s. Stavebník,  který  vyvolal  překládku  SEK  je dle ustanovení  q 'í04 odst. 17

Zákona  o elektronických  komunikacích  povinen  uhradit  společnosti  CETIN  a.s. veškeré  náklady

na nezbytné  úpravy  dotčeného  úseku  SEK,  a to na úrovni  stávajícího  technického  řešení;

(V)  Pro  účely přeložení  SEK dle  bodu  (IV) tohoto  Vyjádřerí  je Stavebník  povinen  uzavřít  se

společností  CETIN  a.s. Smlouvu  o realizaci  překládky  SEK.

CETIN  a s,  Č eskomoravská  2510/19,  Libeň,  190 00 Praha 9, Czecli Republic, uaívív  ceíin  cz

zapsaná v Obchodním relsíi iku Měsíského soudu v Pi aze, oddíl B, vložka :!0623, IČ 04084063, DíČ CZ04084063
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>CETIN

Číslo  jednací:  646608/20 Číslo  žádosti:  0120  795  397

Vyjádření  je platné pouze pr.o Zájmové  území určené a vyznačené  Žadatelem,  jakož i pro Důvod

Vyjádření  stanovený  a určený  Zadatelem  v Zádosti.

Vyjádření  pozbývá  platnosti  i) v Den konce platnosti  Vyjádření,  ií) změnou  rozsahu  Zájmového  úzerm či
změnou  Důvodu  Vyjádření  uvedeného  v Zádostí a/nebo iií) jakýmkoliv  porušením  kterékoliv  povinností

stanovené  Všeobecnými  podmínkami  ochrany  SEK, to vše v závislostí  na tom, která ze skutečností
rozhodná  pro  pozbytí  platnosti  Vyjádření  nastane  nejdříve.

Společnost  CETIN a.s. vydáním  tohoto  Vyjádření  poskytla  Žadateli  pro Žadatelem  určené a vyznačené
Zájmové  území  veškeré  informace  o SEK dostupné  společnosti  CETIN a.s. ke dni podání  Žádosti.

Ze strany  společnosti  CETIN  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  CETIN  a.s. jsou dostupné  na
stránce  https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě  dotazčí k Vyjádření  kontaktujte  prosím  asistenční  linku 238 46í11í.

Přílohamí  Vyjádření  jsou:

Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK
Informace  k vytýčení  SEK  ve vlastnictví  společnosti  CETIN  a.s.
Situační  výkres  (obsahuje  Zájmové  území  určené  a vyznačené  Žadatelem  a výřezy  účelové  mapy
SEK)

Vyjádření  vydala  společnost  CETIN  a.s. dne: 25. 5. 2020.

1 ')O  OO P a3ha  9

DIC ("7.ó408',0G3

CETm  a s, Českoníoravská  251 0/l  9, Libeň,  190 00 Pralía  9, Czech Republic,  www  celin  cz

zapsana 14 0bchodnim  ielslííku  Měsíského  soudu v Piaze, oddíl B, vložka  :!0623,  IČ 04084063,  DÍČ  CZ04084063
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Tento  doklad  je  nedílnou  součástí  mz-

hodny,,otí,, ěY/ěsk]ts7éolhoglřu, ,No0vý Ji)čř,

Podpis: fů,ztíí  C' l

VYJADRENI  O EXISTENCI  SITE  ELEKTRONICKYCH  KOMUNIKACI

společnosti  CETIN  a.s.

(,,Vyjádření")

A  VŠEOBECNÉ  PODMíNKY  OCHRANY  !SÍTĚ ELEKTRONíCKÝCH  KOMUNIKACÍ

společnosti  CETIN  a.s.

(,,Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK")

toto Vyjádřem  a Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK je vydané  dle ustanoverí  @ 101 zákona  č. 127/2005  sb.,

o elektronických  komunikacích  a o změně některých  souvisejiďch  zákonů, v platném zněm (,,Zákon o

elektroníckých  komunikacích"),  a dle ustanovení  @ 161 zákona  č. 183/2006  sb., o územmm  plánování  a

stavebmm  řádu, v platném  znění (,,Stavebnízákon"),  a dle příslušných  ustanovení  zákona č. 89/2012  sb.,

občanského  zákoníku,  v platném  znění  (,,Občanský  zákorík")

Číslo  jednací:  646581/20 «jslo  žádosti:  0120  795  374  (,,Žádost")

' Název  akce  (,,Stavba")  I
I

i Odkanalizování obce Hodslavice ? Změna stavby č.2 před dokončením - část
' 3, 5, 6 a 7

Důvod vydání Vyjádření (,,Důvod vyjádření") i Společné územní a stavební řízerí

Žadatel Novák  Lubomír,  lng.

Stavebník Obec  Hodslavice,  211, Hodslavice,  74271

Zájmové  území

Okres Nový  Jičín

Obec Hodslavice

Kat. územ( / č. parcely Hodslavice

Platnost  Vyjádření 25. 5. 2022  (,,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  CETIN  a.s. následující  Vyjádření:

Dojde  ke střetu  se sítí elektronických  komunikaď  (dále  jen,,SEK")  společnosti  CETIN  a.s.

(l)  Na Žadatelem  určeném  a vyznačeném  Zájmovém  úzerm  se vyskytuje  SEK  společnosti  CETIN

a.s.;

(lI)  Společnost  CETIN. a.s.  za  podmínky  splnění  bodu  (lII) tohoto  Vyjádření  souhlasí,  aby

Stavebník  a/nebo  Zadatel,  je-lí  Stavebníkem  v Zájmovém  území  vyznačeném  v žádosti,  provedl

Stavbu  a/nebo  činnosti  povolené  příslušným  správním  rozhodnutím  vydaným  dle Stavebního

zákona;

(IIl)  Stavebník  a/nebo  Žadatel,  je-li Stavebníkem  je  povinen  řídit se Všeobecnými  podmínkami

ochrany  SEK,  které  jsou  nedílnou  součástí  Vyjádření;

(IV)  Pro případ,  že bude nezbytné  přeložení  SEK, zajistí  vždy  takové  přeloženi  SEK  její vlastník,

společnost  CETIN  a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanoverí  SI 'I 04 odst. 17

Zákona  o elektronických  komunikacích  povinen  uhradit  společnosti  CETIN  a.s. veškeré  náklady

na nezbytné  úpravy  dotčeného  úseku  SEK,  a to na úrovni  stávajícího  technického  řešení;

(\/)  Pro  účely  přeložení  SEK dle  bodu  (IV) tohoto  Vyjádření  je Stavebník  povinen  uzavřít  se

společností  CETIN  a.s. Smlouvu  o realizaci  překládky  SEK.

CETm  a s, Č eskowurúavská 2510/19,  Libeň,  í 90 00 Pralís 9, Czech Republic,  xí  ceíín cz

zapsaná v Obchodním  ielsíííku  Měsíského  soudu v Piaze, oddil  B, yložka  :!0623,  IČ 04084063,  DIČ CZ04(]84063
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>CETfflN

Číslo  jednací:  64658aí/20 Číslo  žádosti:  0120  795  374

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

Vyjádření  pozbývá  platnosti  i) v Den konce  platnosti  Vyjádření,  ii) změnou  rozsahu  Zájmového  území  či

změnou  Důvodu  Vyjádření  uvedeného  v Zádosti  a/nebo  iii) jakýmkolív  porušením  kterékoliv  povinnosti

stanovené  Všeobecnými  podmínkami  ochrany  SEK, to vše v závislosti  na tom, která  ze skutečností
rozhodná  pro pozbytí  platností  Vyjádření  nastane  nejdříve.

Společnost  CETIN  a.s. vydáním  tohoto  Vyjádření  poskytla  Žadateli  pro Žadatelem  určené  a vyznačené
Zájmové  území  veškeré  informace  o SEK  dostupné  společnosti  CETIN  a.s. ke dni podání  Zádosti.

Ze strany  společnosti  CETIN  a.s.  může  v některých  případech  docházet  ke zpracování  Vaších  osobrích

údajů.  Ke zpracování  Vašich  osobních  údajů  dochází  vždy  v souladu  s platnými  právními  předpisy.

Konkrétní  zásady  a podmínky  zpracování  osobních  údajů  společností  CETIN  a.s.  jsou  dostupné  na

stránce  https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě  dotazů  k Vyjádření  kontaktujte  prosím  asistenční  linku  238  46114í.

Přílohami  Vyjádřem  jsou:

Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK

Informace  k vytýčení  SEK  ve vlastnictví  společnosti  CETIN  a.s.

Situační  výkres  (obsahuje  Zájmové  území  určené  a vyznačené  Žadatelem  a výřezy  účelové  mapy

SEK)

Vyjádření  vydala  společnost  CETIN  a.s.  dne:  25. 5. 2020.

190  00 Pa:il'a,a 9

CETm  a s , Č eskoníoíavská  2510/19, Libeň, 190 00 Pralía  9, Czech Republic. iig+w  celin  cz

zapsaná v Obchodním relsířiku  Měsíského gouďu v Pi aze, oddil B, vložka 20623, lČ 040í14063, DIČ CZ04084063
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>C  E T N N

Tento doffid je ndlnou součásů roz

hvodnn,g"p'i, M,/aLsts,Hu>urt

\/YJÁDŘENÍ  0  EXISTENCI  SÍTĚ  ELEKTRONICKÝCH  KOMUNlKACí

spofečnosti  CETIN  a.s.

(,,Vyjádření")

A  VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY  OCHRANY  SíTĚ ELEKTRONICKÝCH  KOMUNIKACÍ

společnosti  CETIN  a.s.

(,,Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK")

toto Vyjádření  a Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK je vydané  dle ustanovení  fi íOí zákona  č. í27/2005  sb.,

o elektronických  komunikaďch  a o změně některých souvisejících  zákonů, v platném zněrí  (,,Zákon o

elektroníckých  komuníkacích"),  a dle ustanovení  5 161 zákona  č. 183/2006  sb., o územním  plánování  a

stavebmm  řádu, v platném  zněm (,,Stavební  zákon"),  a dle příslušných  ustanovem  zákona  č. 89/20í2  sb.,

občanského  zákoníku,  v platném  znění  (,,Občanský  zákoník")

Číslo  jednací:  646584/20 (jslo  žádosti:  0120  795  378  (,,Žádost")

Název  akce  (,,Stavba") i Odkanalizovárí  obce Hodslavice ? Změna stavby č.2 před dokončením - část
4

Důvod vydárí  \/,jádření  (,,Důvod  vyjádření")   Společné  územní  a stavební  řízení

Žadatel Novák  Lubomír,  Ing.

Stavebník Obec  Hodslavice,  2a1 1, Hodslavice,  74271

Zájmové  území

Okres ' Nový  Jičín

Obec Hodslavice

Kat.  území/č.  parcely Hodslavice

Platnost  Vyjádřerí 25. 5. 2022  (,,Den  konce  platnosti  Vyjádření")

Žadatel  Žádostí  určil a vyznačil  Zájmové  úzerní,  jakož  i určil Důvod  Vyjádření.

Na základě  určení  a vyznačerí  Zájmového  území  Žadatelem  a na základě  určení  Důvodu  Vyjádření

vydává  společnost  CETIN  a.s. následujíď  Vyjádření:

Dojde  ke střetu  se sítí elektronických  komunikaď  (dále  jen,,SEK")  společnosti  CETIN  a.s.

(l)  Na Žadatelem  určeném  a vyznačeném  Zájmovém  území  se vyskytuje  SEK  společnosti  CETIN

a.s.;

(ll) Společnost CETIN4 a.s. za podmínky splnění bodu (lII) tohoto Vyjádřerísouhlasí, aby
Stavebník  a/nebo  Zadatel,  je-li  Stavebníkem  v Zájmovém  území  vyznačeném  v Zádosti,  provedl

Stavbu  a/nebo  činnosti  povolené  příslušným  správním  rozhodnutím  vydaným  dle Stavebního

zákona;

(lIl)  Stavebník  a/nebo  Žadatel,  je-li Stavebníkem  je  povinen  řídit se Všeobecnými  podmínkami

ochrany  SEK,  které  jsou  nedílnou  součástí  Vyjádření;

(I\Q  Pro případ,  že bude nezbytné  přeložení  SEK, zajistí  vždy  takové  přeložení  SEK  její vlastmk,

společnost  CETIN  a.s. Stavebník,  který  vyvoíal  překládku  SEK  je dle ustanovení  g č04 odst. í7

Zákona  o elektronických  komunikacích  povinen  uhradit  společnosti  CETIN  a.s. veškeré  náklady

na nezbytné  úpravy  dotčeného  úseku  SEK,  a to na úrovni  stávajícího technického  řešenI

(\/)  Pro  účely  přeložení  SEK dle  bodu  (IV) tohoto  Vyjádření  je Stavebník  povinen  uzavřít  se

společností  CETIN  a.s. Smlouvu  o realizaci  překládky  SEK.

CETIN a s , Č eskomoravská  2510/19,  Libcň,  190 00 Pralía  9, Czech Republic,  wwv  celin  cz

zapsaná v Olíchodním relsíříku Měsíského soudu v Pi aze, oddíl B, vložka :!0623, IČ 04084063, DIČ CZ040g4063
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Číslo  jednací:  646584/20 Číslo  žádosti:  0'120  795  378

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

Vyjádření  pozbývá  platnosti  í) v Den konce  platnosti  Vyjádření,  ii) změnou  rozsahu  Zájmového  území  či

změnou  Důvodu  Vyjádření  uvedeného  v Zádosti  a/nebo  iii) jakýmkoliv  porušením  kterékoliv  povinnosti

stanovené  Všeobecnými  podmínkamí  ochrany  SEK, to vše  v závislosti  na tom, která  ze skutečností
rozhodná  pro pozbytí  platnosti  Vyjádření  nastane  nejdříve.

Společnost  CETIN  a.s. vydáním  tohoto  Vyjádření  poskytla  Žadateli  pro Žadatelem  určené  a vyznačené

Zájmové  území  veškeré  informace  o SEK  dostupné  společnosti  CETIN  a.s. ke dni podání  Žádosti.

Ze  strany  společnosti  CETIN  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  CETIN  a.s.  jsou  dostupné  na

stránce  https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě  dotazů  k Vyjádření  kontaktujte  prosím  asistenční  linku  238  461111.

Přílohamí  Vyjádření  jsou:

Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK

Informace  k vytýčení  SEK  ve vlastnictví  společnosti  CETIN  a.s.

Situační  výkres  (obsahuje  Zájmové  území  určené  a vyznačené  Žadatelem  a výřezy  účelové  mapy

SEK)

Vyjádření  vydala  společnost  CETIN  a.s.  dne:  25. 5. 2020.

CF'í'lí'j  a.s

1'7:  7 I

CETm  a s,  (eskoníoi  avská 2510/1 9, Libeň, 190 00 Pralía  9, Czech Republic, uaíiaw  ceíin  cz

zapsaná 1} Obchotlním ielslříku  Měslského soudu 14 Pi aze, oddíl B, vložka 206!3,  IČ 04084063, DI(  C Z04C184063
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Číslo  jednací:  646584/20 Číslo  žádosti:  0120  795  378

VŠEOBECNÉ  PODMíNKY  OCHRANY  SÍTĚ  ELEKTRONICKÝCH  KOMUNIKACí  spoíečností  CETíN  a.s.

1.  PLATNOSTVŠEOBECNÝCHPODMÍNEK

i)  Tyto Všeobecné  í podmínky  ochrany  sitě elektronických  komunikaci

(dále jen ,,VPOSEK")  tvori  součást Vyjádření  0ak je tento pojem
definován  mže  v článku  2 VPOSEK).

ii)  V připadě  rozporu  mezi  Vyjádřerím  a těmito  VPOSEK  mají  přednost
ustanoverí  Vyjádřenl  pokud  nerí  těmito VPOSEK  stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže  uvedené  terrmny,  jsou-li  použity  v těchto  VPOSEK  a uvozeny

velkým  písmenem,  majl  následujď  význam:

,,CETIN"  znamená  CETIN  a.s. se sídlem  Českomoraská  25'íD/19,

Libeň,  190  00 Praha  9, IČO: 04084063,  zapsaná  v obchodním  rejstříku
vedeném  Městským  soudem  v Praze  pod  spz.  B 20623;
,,Den"  je kalendářní  den:

,,Kabelovod"  podzemni  zařízerí  sestávajíci  se z tělesa  Kabelovodu  a
kabelových  komor,  sloužíď  k zatahovam  kabelů  a ochranných  trubek

,,Občanský  zákoník"  znamená  zákon  č. 89/2CY2  sb., občanský

zákonlk,  ve zněni  pozdějšlch  předpisů;
,,pos"  je zaměstnanec  společnosti  CETIN,  pověřený  ochranou  sítě,
Karel  Dombrovský,  tel.:  602  786  457,  e-mail:

karel.dombrovsky@cetin.cz;
,,Pracovní  den"  znamená  Den, který  není  v České republíce  dnem
pracovrího  klidu  nebo  státem  uznaným  svátkem;

,,Příslušné  požadavkya'  znamená  jakýkoli  a každý  příslušný  právrí

předpis,  vč. technických  norem,  nebo  normativrí  právnl  akt veře'jné
správy  či samosprávy,  nebo  jakékoli  rozhodnutl  povolenl,  souhlas  nebo
lícenci,  včetně  podmínek,  které  s ním  souvísí;
,,Překládka"  je stavba  spočlvajíci  ve změně  trasy  vederí  SEK ve

vlastnicM  CETIN  nebo  přermstěni  zařízerí  SEK  ve vlastnictvi CETIN;

Stavebník,  který  Překládku  vyvolal,  je dle ustanoverí el 104 odst. 17
Zákona  o elektronických  komunikaclch  povinen  uhradit společnosti
CETIN  veškeré  náklady  na nezbytné  úpravy  dotčeného  úseku  SEK, a
to na úrovni  stávajlďho  technického  řešem;
,,SEK"  je SÍť elektronických  komunikací  ve vlastnictvi  CETIN;

,,Stavba"  je  stavba  a/nebo  činnosti  ve vztahu,  k niž bylo vydáno
Vyjádřenl,  a je prováděna  Stavebmkem  a/nebo  Zadatelem  v souladu  s
Pfislušnými  požadavky,  povolená  příslušným  správrím  rozhodnutím
vydaným  dle Stavebrího  zákona;

,,Stavebník"  je osoba  takto  označená  ve Vyjádřerí;

,,Stavební  zákon"  je zákon  č. 183/2006  sb.,  o územrím  plánovárí  a

stavebnim  řádu;
,,Vyjádřeni"  je vyjádřem  o existenci  sítě elektronických  komunikací

vydané  společností  CETIN  dne  25. 5. 2D2[)  pod  č.j 646584/20;
,,Zájmové  území"  je úzerm  označené  Zadatelem  a/nebo  Stavebnikem  v

Zádosti:

,,Situační  výkresa'  je výkres,  který  je přílohou  Vyjáqřeni a obsahuje

Zájmové  úzerm  určené  a vyznačené  Zadatelem  v Zádosti a výřezy
účelové  mapy  SEK;

,2ákon o elektronických  komunikacích"  je zákon č. 127/2005 sb., o
elektronických  komunikacích  a o změně  některých  souvisejících
zákonů,  ve zněrí  pozdějších  předpisů

,,Žadatel"  je osoba  takto  označená  ve Vyjádření.

,2ádosť'  je žádost, kterou Zadatel a/nebo Stavebmk požádal CETIN o
vydáni  Vyjádření.

3. PLATNOSTAÚČINNOSTVPOSEK

Tyto  VPOSEK  jsou  platné  a účinné  Dnem  odeslání  Vyjádřem  na i)

adresu  elektronické  pošty  Stavebníka  a/nebo  Zadatele  uvedenou  v
Zádosti  nebo  ii) adresu  pro  doručerí  prostřednictvím  poštovrn
přepravy  uvedenou  Stavebnlkem  a/nebo  Žadatelem  v Žádosti.

4.  OBECNÁ  PRÁVA  A  POVINNOSTI

ŽADATELE

STAVEBNÍKA  A/NEBO

(i)  Stavebník,  Žadatel  je výslovně  srozuměn  s tím, že SEK  je veřejně
prospěšným  zařízením,  byla  zřizena  ve veřejném  zájmu  a je chráněna

Příslušnými  požadavky.
(ii)  SEK  je chráněna  ochranným  pásmem,  jehož  rozsah  je stanoven  (a)

ustanovenlm fi 102  Zákona  o elektronických komunikacich a/nebo  (b)
právrími  předpisy  účinnými  před  Zákonem  o elektronických
komunikaclqh,  není-li  Příslušnými  požadavky  stanoveno  jinak,

(iii)  Síavebmk,  Zadatel  nebo  jim pověřená  třetí osoba,  je povinen  při
prováděrí  Stavby  nebo  jiných  praci,  pri  odstraňovárí  havárií  a
projektování  staveb,  řídít se Příslušnýmí  požadavky,  správnou  praxí  v
oboru  stavebnictvl  a technologickými  postupy  a je povinen  učinit
veškerá  nezbytná  opatření  vyžadovaná  Přlslušnými  požadavky  k
ochraně  SEK  před poškozerím.  Povinnosti  dle tohoto  odstavce  má
Stavebnik  rovněž  ve vztahu  k SEK,  které  se nachází  mimo  Zájmové
ÚzemÍ.

(iv)  Při zjištěrí  jakéhokoliv  rozporu  mezi  údaji  v Situačním  výkresu,  který
je  přílohou  Vyjádřerí  a skutečným  stavem,  je  Stavebmk  a/nebo
Zadatel  povinen  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  Den následujíci
po zjištěrn  takové  skutečnosti,  zjištěný  rozpor  oznámit  POS.

(v)  Stavebrík,  Zadatel  nebo  jím pověřená  třetí  osoba,  je povinen  každé
poškozern  či krádež  SEK  bezodkladně,  nejpozděj  Den  následující  po
zjištění  takové  skutečnosti,  oznámit  takovou  skutečnost  dohledovému
centru  společnosti  CETIN  na telefonm  ČÍSIO +420  238  464190.

(vi)  Bude-li  Stavebrík,  Zadatel  nebo  jím  pověřená  třeti  osoba  na

společnosti  CETIN  požadovat,  aby se jako  účastník správrího  řízenl
pro  jehož  účely  bylo  toto  Vyjádření  vydáno,  vzdala  práva  na odvolání

proti  rozhodnutl  vydanému  ve  správnlm  řízenl  je  oprávněn
kontaktovat  POS.

5. POVINNOSTISTAVEBNiKAPŘIPŘiPRAVĚSTAVBY

(i)  Při projektování  Stavby  je Stavebmk  povinen  zajistit,  aby projektová
dokumentace  Stavby  (i) zohledňovala  veškeré  požadavky  na ochranu
SEK vyplývajíď  z Přislušných  požadavků,  zejména  ze Zákona  o

elektronických  komunikaďch  a Stavebnlho  zákona,  (ii) respektovala
správnou  praxi  v oboru  stavebnictví  a technologické  postupy  a (iii)
umožňovaía,  aby  í po  provedení  a umístění  Stavby  dle  takové
projektové  dokumentace  byla společnost  CETIN,  jako  vlastnik  SEK
schopna  bez  jakýkoliv  omezem  a překážek  provozovat  SEK,  provádět
údržbu  a opravy  SEK.

(ii)  Nebude-li  možné  projektovou  dokumentaď  zajistit  některý,  byť i jeden
z požadavků  dle předchoziho  odstavce  (i) a/nebo  urmstění  Stavby  by
mohlo  způsobit,  že nebude  naplněn  některý,  byť i jeden  z požadavků
dle předchozího  odstavce  (i), vyvolá  Stavebmk  Překládku.

(iii)  Při projektovárí  Stavby,  která  se nachází  nebo  je u m zamýšleno,  že
se bude nacházet  v ochranném  pásmu  radiových  tras společností
CETIN  a překračuje  výšku  í5  m nad zemským  povrchem,  a to včetně

dočasných  objektů zařízení  staveniště (ieřáby, konstrukce, atd.) je
Stavebmk  povinen  písemně  kontaktovat  POS za účelem  získánl
konkrétrího  stanoviska  a podrmnek  k ochraně  radiových  tras

společností  CETIN  a pro určenl  zda Stavba vyvolá Překládku.

Ochranné  pásmo  radiových  tras v ŠÍř: 50m  ie zakresleno do situačrího
výkresu,  který  je součásíí  tohoto  Vyjádřenl.

VŠEOBECNÉ PODMíNKY OCHRANY  SíTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACí společností  CETIN a,s,

CETlN a s, Č eskomoíavská 2510/19, Libeň, 190 00 Pralia 9, Czech Republ íc. www cetín cz

zapsaná v Obchodnim íejslřiku Měsíského soudu v Piaze, oddíl B, vložka 206!3, I( 04084063, DI(  CZ04084063
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Číslo  jednací:  646584/20

(iv)  Pokud  se v Zájmovém  úzerm  nachází  podzemnl  silové  vedení  (NN)  ve
vlastnictví  společnosíi  CETIN,  je  Stavebrík  povinen  ve  vztahu  k
projektové  dokumentaci  zajistit  totéž,  co je uvedeno  pod písm  (i)

tohoto  článku  5, přičemž  p1at5 že Stavebník  vyvolá  Překládku  v
případech  uvedených  pod  písm  (ii) tohoto  článku  5.

(v)  Stavebrík  je povinen  při projektováni  Stavby,  která  je stavbou  (a)
zařízem  silových  elektríckých  sJtí (VN, WN  a ZWN)  a/nebo  (b)

trakčních  vedenl  provést  výpočet  čí posouzerí  rušivých  vlivů  na SEK,
zpracovat  ochranná  opatřerí,  to vše dle a v souladu  s Přislušnými
požadavky.  Stavebrík  je  povinen  nejpozději  třicet  (30)  Dnů před
podánlm  žádosti  o vydám  příslušného  správrího  rozhodnuti  k
umístěrí  Stavby  dle  Stavebrího  zákona  předat  POS  výpočet  ci
posouzem  rušivých  vlivů  na SEK  a zpracovaná  ochranná  opatřem.

(vi)  Je-lí Stavba  v souběhu  s Kabelovodem,  nebo Kabelovod  kříží, je
Stavebnik  povinen  nejpozději  ke  Dni,  ke  kterému  započne  se
zpracovárím  projektové  dokumentace  ke  Stavbě,  oznámít  POS a
projednat  s POS  (a)  veškeré  případy,  kdy trajektorie  podvríů  a

protlaků  budou  vedeny  ve vzdálenosti  menšl  než je 1,5 m od
Kabelovodu  a (b) jakékoliv  výkopové  práce,  které  budou  nebo by
mohly  být vedeny  v úrovni  či pod úrovnl  Kabelovodu  nebo  kabelové
komory.

(vii)  Je-li  Stavba  umístěna  nebo  má být urmstěna  v blízkostí  Kabelovodu,

ve vzdálenosti  menšl  než  jsou  2 m nebo  kříží-li  Stavba  Kabelovod  ve
vzdálenosti  menší,  než je O,5 m nad nebo  kdekoli  pod Kabelovodem,
je Stavebnik  povinen  předložit  POS  k posouzeni  zakreslerí  Stavby  v
příčných  řezech,  pricemz  do  příčného  řezu je  Stavebmk  rovnez
povinen  zakreslit  profil  kabelové  komory.

6. POVINNOSTISTAVEBNÍKAPŘIPROVÁDĚNÍSTAVBY

Číslo  žádosti:0120  795  378

která je dostatečná  k tomu, aby nedošlo  nebo nemohlo  dojít k
narušení  stability  sloupu  nadzemního  vedem  SEK.  Stavebnik  je
povínen  zajistit,  aby  jakoukoliv  jeho  čínností  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
Stavebmk povinen  SEK  po celou  dobu odkrytí  náležitě  zabezpečíí
proti  prověšení,  poškozem  a odcizerí.

(v)  Zjisti-li Stavebnlk kdykoliv  během  provádění  prací  ve vztahu  ke Stavbě
jakýkoliv  rozpor  mezi  údaji  v projektové  dokumeníaci  a skutečnosti,  je
povinen  bezodkladně  přerušit  práce  a oznámit  zjištěný  rozpor  na
adresu  elektronické pošty  POS.  Stavebmk  nenl  oprávněn  pokračovat
v praďch  ve vztahu  ke Stavbě  do doby,  než získá  pisemný  souhlas
POS  s pokračovánim  pracl

(vi) Stavebrík neni bez předchozího  písemného  souhlasu  společnosti
CETIN  oprávněn  marípulovat  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  jným  zařizením  se SEK  souvisejícim.  Rovněž  bez
předchozího  písemného  souhlasu  společností  CETIN  není  Stavebmk
oprávněn  urmstit nad trasou  Kabelovodu  jakoukoliv  jinou  SÍť technické
infrastruktury  v podélném  směru.

(vii) Byla-li  v souladu  s Vyjádřerím  a těmito  VPOSEK  odkryta  SEK  je
Stavebník  povinen  íř: (3) Pracovnl  dny před zakrytim  SEK  písemně
oznámit  POS zakryU  SEK  a vyzvat  ho ke konírole  před zakrytím.
Oznámerí  Stavebníka  dle předchozí  věty  musl  obsahovat  minimálně
předpokládaný  Den zakryti,  ČÍSIO jednaď  Vyjádřem a kontaktrí  údaje
Stavebríka. Stavebník  nerí  oprávněn  provést  zakrytí  do doby, než
ziská  písemný  souhlas  POS  se zakrytím.

8. PÍSEMNÝ  STYK

(i)  Stavebrík  je před  započetím  jakýchkoliv  zemmch  prací  ve vztahu  ke  7.
Stavbě  povinen  vytýčit  trasu  SEK  na  terénu  dle  Přislušných
požadavků  a dle Stavebmho  zákona.  S vytýčenou  trasou  SEK  je
Stavebrík  povinen  seznámit  všechny  osoby,  které  budou  anebo  by
mohly  zemni  práce  ve vztahu  ke Stavbě  provádět.  V případě  porušem
této  povinnosti  bude  Stavebnik  odpovědný  společnosti  CETIN  za
náklady  a škody,  které  porušemm  této  povinnosti  společností  CETIN
vzníknou  a je povinen  je společností  CETIN  uhradit.

(ii)  Pět (5) Pracovnlch  drí  před  započetím  jakýchkolív  prací  ve vztahu  ke
Stavbě  je Stavebnik  povinen  oznámit  společnosti  CETIN,  že zahájí
práce  ci činností  ve  vztahu  ke  Stavbě.  Písemné  oznámerí  dle
předchozí  věty  zašle  Stavebník  na adresu  elektronické  pošty  POS a
bude  obsahovat  minimálně  ČÍSIO jednací  Vyjádřenl  a kontaktm  údaje
Stavebríka.

(iii)  Stavebrík  je povinen  zabezpečit  a zajistit  SEK  protí mechanickému
poškození,  a to zpravidla  dočasným  urmstěrím  silničrích  betonových
panelů  nad  kabelovou  trasou  SEK.  Do doby,  než je zajštěna  a

zabezpečena  ochrana  SEK proti  mechanickému  poškozem,  nerí  9.
Stavebrík  oprávněn  přejíždět  vozidly  nebo  stavebm  mechanizací
kabelovou  trasu  SEK.  Při  přepravě  vysokých  nákladů  nebo  při  (j)
projiždění  stroji,  vozídly  či mechanizací  pod nadzemním  vedemm  SEK
je Stavebnlk  povinen  prověřit,  zda výška  nadzemrího  vedem  SEK  je
dostatečná  a umožňuje  spolehlivý  a bezpečný  způsob  přepravy
nákladu  ČÍ průjezdu  strojů,  vozidel  či mecharízace.

(iv)  Při provádění  zemních  praď  v blízkosti  SEK  je Stavebmk  povinen
postupovat  tak,  aby  nedošlo  ke  změně  hloubky  uložem  nebo

prostorového  uspořádárí  SEK. V místech,  kde SEK  vystupuje  ze  (ii)
země  do budovy,  rozváděče,  na sloup  apod.  je Stavebmk  povinen
vykonávat  zemní  práce  se zvýšenou  mírou  opatrností,  výkopové  práce
v blízkosti  sloupů  nadzemrího  vederí  SEK  je  Stavebmk  povinen
provádět  v takové  vzdálenosti  od sloupu  nadzemnlho  vedení  SEK,

ROZHODNÉ  PRÁVO

Vyjádřerí  a VPOSEK  se řídí českým  právem,  zejména  Občanským

zákomkem, Zákonem  o elektronických  komunikacích  a Stavebnlm
zákonem.  Veškeré  spory  z Vyjádřerí  či VPOSEK  vyplývající  budou  s
konečnou  platností  řešeny  u příslušného  soudu  Ceské  republiky.

Písemným  stykem  či pojmem  ,,písemně'a  se pro účely  Vyjádřerí  a
VPOSEK  rozumí  předám  zpráv  jedmm  z těchto  způsobů:
- v listinné  podobě;

- e-mailovou  zprávou  se zaručeným  elektronickým  podpisem  dle zák.
č. 227/2í)00  sb., o elektronickém  podpisu  a o změně  některých
dalších  zákonů  (zákon  o elektronickém  podpisu),  ve zněrí  pozdějších
předpisů:

ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENi

Stavebnik,  Žadatel nebo  jím pověřená  třetí  osoba  je počínaje  Dnem
převzetí  Vyjádřerí  povinen  užít informace  a data  uvedená  ve
Vyjádřenl  pouze  a výhradně  k účelu,  pro  který  mu  byla  tato
poskytnuta.  Stavebník,  Zadaíel  nebo  jim pověřená  třetí osoba  nem

oprávněn  informace  a data  rozmnožovat,  rozsirovat,  pronajímat,
půjčovat  ČÍ jinak  umožnit  jejich  užívárí  třetí  osobou  bez předchozího
písemného  souhlasu  společností  CETIN.

Pro případ  porušenl  kterékoliv  z povinností  Stavebríka,  Žadatele  nebo
jím pověřené  třetí  osoby,  založené  Vyjádřením  /nebo  těmito  VPOSEK

je Stavebmk, Zadatel ci lim pověřená třetí osoba odpovědný  za
veškeré  náklady  a škody,  které  společnosti  CETIN  vzniknou
porušenlm  povinnosti  Síavebríka,  Zadatele  nebo  pm pověřené  třetí
osoby.

CETIN a s, Českomoravská 251 0/I 9, Libeň, 190 00 Pralía  9, Czech Republic. íiíiw  celin  cz

zapsana v Obchodním ielsířiku Měsíského soudu v Piaze, oddíl B, vložka :!06:!3, I( 04084063, DIČ CZ040g4063
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>CETIN

Číslo  jednací:  646584/20

Informace  k vytyčení  SEK

Číslo  žádosti:  0120 795 378

V případě požadavku na vytyčenf PVSEK společnosti CETIN  a.s. se, prosh,  obracejte  na  společnosti

uvedené  níže.

CETIN  a.s. - středisko  Morava  sever

sesídlem:  Českoinoravská25l0/l9,Libeň,19000Praha9

IC:  04084063  DIC:CZ04084063

kontakt:  tel:  238462175  obslužná  doba  po-pa  7 - ]5 liod

CETm  a.s. - středisko  Morava  sever

sesídlem:  Českomoravská25í0/I9,Libeň,l9000Praha9

IC:  04084063  DIC:CZ04084063

kontakt:  teí: 238462489  obsíužná  doba  po-pa  7 - 15 hod

Vegacom,  a.s. - výhradní  dodavatel  společnosti  CBTm  a.s.

se sídíem:  Polyaniční  52/23,  703 00 0strava

IČ: 25788680  I]Č:CZ25788680

kontakt:  Ing. LubomírVařecha, mobi]: 725820762, e-n'iaií: varecha@vegacoi'i'i.cz

Hurníková Hana, inobií: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacoin.cz

ALPROTEL  GROUP,  s.r.o.

se sídíem:  Dobrá  543 Fi'ýdek-Místek  PSČ  739  51

lC:  25863037  DIC:CZ25863037

kontakt: Libor Kašperíík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVm'VEX,  a.s.

se sídíem:  Bučinská1733,  735 4]  Petr'vald

IC:  25163558  DIC:CZ25163558

kontakt: Ing. Miroslav Žilík, í'nobil: 73Í 204 729, tel/fax: 596 541 ]02, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef  Matoušek

se sídlem:  Dvorní  766/27,  Ostrava-Poruba,  PSČ:  708 00

IČ:  7559]96] DIČ:  64040907  48

kontakt: Josef Matoušek, mobil 602 516 579, e-mail: matousekl964@seznam.cz

KATES,  spol.  sr.o.

se sídlem:

IČ:

Důlní  889,  735 35 Hoi'ní  Suchá

47680954 DIČ:

koí'itakt: Stanislav Knebl, tel.: 5964260ll, mobíl: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan  Kočvara

se sídlem:  OsvoboditeIů  I200,  742  21 Kopřívnice

IČ:  6334]620 DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT,  a.s.

se sídlem:  NaNajmaiiské  915,  710 00 0strava

IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-maií: bogdan.kaleta@optomont.cz

CETIN a s, Č eskomoravská 251 0/ 19, [ibeň, 190 00 Pralia 9, Czech Republic. i.iauw  celm  cz

zapsaná v OLchoďrím relsíí ih  Měsíského soudu v Pi aze, oddil B, vložka 20623, IČ 04084063, Dí( CZ040í14063
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>CETIN

Číslo  jednací:  646584/20 Číslo  žádosti:  0120  795 378

Rostislav  Ralidiák

se sídlein:  Karviná,  Čsl.ari'nády  2930/25,  PSČ  73301

IČ:  70244090  DIČ:CZ70244090

kontakt: Rostisíav Ra]idiák, i'nobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel,  spol.  s r.o.,  oblast  Ostrava

se sídlein:  U  studia  2253/28,  700  30 0strava-Zábřeli

IC:  44797320  DIC:CZ44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, i'nobil: 724 390 320, e-inail: jsoínicky@site].cz

CETIN  a s , Č eskomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Pralía  9, Czech Republic. í'iíiw  celin  cz

zapsana v Obchodním relsíříku Měsíského soudu v Pi aze, oddíl B, vložka  :!06!3,  IČ 04084063, Dlť  CZ04084063
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[]  DISTRIBUCE

Tento  doklad je nedílnou součástí roz-
Měst4@o  lu  Nový Jičín,

Avona

Divadelní  M

741 0'r Nový Jičín I

NAŠE ZNAČKA VYŘlZuJE  / LINKA ODESLANO  DNE

001109696153 Roman Hamp1/800  850 860 10. 7. 2020

Vyjádření  k projektové  dokumentaci  ke stavbě  ve  smyslu  energetického  zákona

a příslušných  technických  norem

Vážená  paní,  vážený  pane,

dovolte  nám,  abychom  reagovali  na Vaši  žádost  ze dne  2. 7. 2020,  ve které  nás  žádáte

o vydání  vyjádření  k projektové  dokumentaci  pro  účely,,stavebního  řízení".

V zájmovém  území  k zamýšlené  stavbě  a/nebo  s ní související  činnosti  na pozemku  parcelní

číslo  viz předložená  projektová  dokumentace  v katastrálním  území  Hodslavice  vedené  pod

názvem,,Odkanalizování  obce  Hodslavice  -  Změna  stavby  č.2 před dokončerím"  se nachází

zařízení,,Zemní  kabelové  vedení  nízkého  napětí  (NN)/ev.  číslo  NN 200318-000í  ; Nadzemní

vedení  NN/  ev. číslo  NN 200318-0001"v  majetku  provozovatele  distribuční  soustavy  společnosti

ČEZ  Distribuce,  a. s.

Sdělujeme  Vám,  že společnost  ČEZ Dístríbuce,  a. s.,  souhlasí  s předloženou  projektovou

dokumentací.

Platnost  tohoto  souhlasu  je  vázána  na dodržerí  následujících  podmínek:

4. zemní  práce  budou  prováděny  v ochranném  pásmu  (OP)  zemního  kabelového  vedení

nízkého  napětí  (NN)  zásadně  ručně.  Před  započetím  stavby  si zajistí  zhotovitel  u naší

servisrí  organizace  ČEZ  Distribuce  a.s. -  Oddělení  sítě  Nový  Jičín,  vytýčení  kabelového

vedení  v terénu.  Po odkrytí  kabelového  vedení,  bude  opětovně  přizván  zástupce

společnosti  ČEZ  Distribuce  a.s. -  Oddělení  sítě Nový  Jičín,  který  provede  kontrolu  uložení

vedení  a dohodne  se zhotovitelem  další  postup.  O této  kontrole  bude  proveden  záznam  do

stavebního  deníku  zhotovitele.

2. hloubka  a uložení  stávajícího  kabelového  vedení  NN bude  i po realizaci  stavby  zcela

v souladu  s normou  ČSN  73 6005  a PNE  341050.

3. před  provedením  záhozu  výkopu  v místech  souběhu  a křížení  se zařízeríím  distribuční

soustavy  (DS)  musí  být přizván  zástupce  ČEZ  Distribuce  a.s. -  Oddělení  sítě  Nový  Jičín,

který  provede  kontrolu  před  záhozem.  O této  kontrole  bude  proveden  záznam  do

stavebního  deníku  zhotovitele.

4. nově  navržená  kanalizace  bude  v místě  souběhu  se stávajícím  zemním  kabelovým

vedením  plně  respektovat  jeho  OP, které  činí  1 metr  po obou  stranách  kabelu  kabelové

trasy

5, v místech,  kde bude  stavba  prováděna  v blízkosti  stávajících  podpěr  vedení  NN nebudou

výkopové  práce  prováděny  blíže  jak 1,5  m od stávajících  podpěrných  bodů  tohoto  vedení.

ČEZ Distribuce,  a. s. Děčln - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSC, 405 02 i Kontaktrí linka: 800 850 860 i

e-mail: info@,cezdistribuce.cz I www.cezdístríbuce.cz l I(':O: 2472G1035, DIČ: CZ24729035 (

zapsaná v obchodrím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústl nad Labem, sp. zn. B2145 i

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/1 9, PSČ 326 00

SKUF'iNA  ČEZ
yl,cezdíitribuce,cz
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Po dobu provádění  výkopových  prací  v blízkosti  podpěrných  bodů vedení  NN bude  jejich
stabilita  zajištěna  např. pažením  výkopů.

6. 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 5 47 zákona č. 458/2000 sb., v platném znění.

7. Podrnínkou  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.cezdístribuce.cz),  při dodržerí  podmínek  uvedených  ve sdělení
a v tomto  vyjádření.

8. V dostatečném  časovém  předstihu  před zahájemm  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.

9. Místa  křížení  a souběhy  ostatmch  zařízem  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-í,
ČSN EN 50423-3,  ČSN 73 6005  a PNE 33 0000-6,  PNE 33 3301, PNE 341050.

10. PřireaIizacistavbya/neboprováděnísouvisejícíčinnostinesmídojítvžádnémpřípadě
k nebezpečnému  přiblížení  osob, věcí, zařízení  nebo  mechanismů  a strojů k živým  částem
pod napětím,  tj. musí  být dodržena  minimální  vzdálenost  'l m od živých  částí  zařízení  nn,
(dle PNE 33 0000-6),  pokud  není větší  vzdálenost  stanovena  v jiném  předpisu  (např.  ČSN
ISO í 2480-1  ). V případě,  že nebude  možné  tuto vzdálenost  dodržet,  je žadatel  povinen
požádat  o vypnutí  předmětného  elektrického  zařízení,  případně  o dočasné  zaizolování
vodičů  nn.

11. Pracovníci  provádějící  práce  budou  prokazatelně  poučeni  o nebezpečí,  které  hrozí
při nedodržení  bezpečnostních  předpisů.  S ohledem  na provádění  prací  v blízkosti  zařízení
distribuční  soustavy,  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.

í2. Umístěním  stavby  nesmí  dojít  ke ztížení  přístupu  našich  pracovníků  a pracovníků  námi
pověřených  firem  k zařízení  v majetku  společnosti  ČEZ  Distribuce,  a. s. Pří případné
úpravě  povrchu  nesmí  dojít  ke změně  výškové  nivelity  země  oproti  současnému  stavu.

13. 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.

14. Dojde-li  k obnažení  podzemního  vedení  nebo k poškození  energetického  zařízení,  sítě pro
elektronickou  komunikaci  nebo zařízení  se sítí pro elektronickou  komuníkaci  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
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míst  podzemního  vedení  může  být  provedeno  pouze  po souhlasu  vydaném  společností

ČEZ  Distribuce,  a. s.

15. Toto  vyjádření  se nevztahuje  na zařízení  v majetku  společností  ČEZ ICT  Services,  a. s.,

a Telco  Pro  Services,  a. s.

Platnost  tohoto  vyjádření  je 1 rok  od data  vydání.

Zjistí-li  provozovatel  distribuční  soustavy,  že  nejsou  dodrženy  stanovené  podmínky,  vyhrazuje  si

právo  kdykoli  odvolat  své  souhlasné  vyjádření.

S pozdravem

Ing.  Libor  Socha

Vedoucí  oddělení  SEM  Sítě

čEZ  Distribuce,  a. s.



Tento doklad  je nedílnou  součástí  roz-
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Ing.  Lubomír  Novák  - AVONA
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Odkanalizování  otx,e  Hodslavice

- vyjádření  ke změně  stavby  před  dokončerím

V rámci  předmětné  stavby  došlo  ke změně  trasy  sběrače  AJ v mistě  křížerí  koryta  vodního  toku Křižanův  potok.
Nově  došlo  k dotčem  pozemku  p.č. ia1!5í v h.ú. Hodslavice.  Původně  měl být dotčej  jen pozemek  p.č. 1782/7
v k.ú. Hodslavice.  Křížení  bylo provedeno  protlakem.  Krytí  kanalizace  je dle předložených  podkladů  1,4  m pode
dnem  koryta  vodniho  toku.

Lesy české  republiky,  s.p., zastoupené  Správou  toků - oblast  povodi  Odry se sídlem  ve Frýdku  - Místku
k předložené  PD sdělují  následující:

- vodnl  tok Křižanův  potok, čHP  2-C)1-C11-073, ID\/T  10211219  je ve správě  LčR,  s.p. Pozemky  p.č. aH5i a
1 782/7  v b.ú. Hodslavice  jsou  ve vlastnictvl  čR,  s právem  hospodařit  pro Lesy  ČR, s.p.

- Majetkoprávní  záležitosti  (dotčerí  pozemku  p.č. í 151 v x.ú. Hodslavice)  budou  řešeny  samostatně.  Kontaktrí

osoba:  Ing. Tošenovský,  tel. 956 951 238, e-mail:  michaltosenovsky@lesycr.cz.

- V místě křížem  je u správce  toku evidován  majetek:  stavba  Křižanův  potok  km O,OOO -  0,700, IČ 751078.
V místě  křížení  je v pravém  břehu  opěrná  zed'  se základy  v hloubce  O,8 m pode  dnem  koryta  vodrího  toku  a na
levém  břehu  dlažba  na cementovou  maltu  se zděnou  patkou  tl. 0,6 m.

- Z hlediska  správce  vodního  toku  proti  změně  stavby  nemáme  námitek  při splněnl  následujícich  podmínek:

1. Vzhledem  k tomu,  že správce  toku nebyl  přizván  k prováděni  protlaku,  požadujeme  provést  kopanou  sondu  ve
dně koryta  vodrího  toku  pro ověřerí  hloubky  kryU potrubí  pode  dnem  koryta  vodniho  toku.  V případě,  že bude
zjištěna  nedostatečná  hloubka  kryti, prip.  narušení  základů  naší stavby,  bude kanalizace  provedena
s dostatečným  krytím  a základy  stavby  budou  uvedeny  do původniho  stavu.

2. Správce  vodního  toku neručí  za připadné  škody  na vybudovaných  objektech,  způsobené  průtokem  vod
v korytě,  přívalovými  dešti,  přlpadně  jinými  klimatickými  vlivy.

3. Stavbou  nesmi  být omezeny  práva  a povinnosti  správce  toků  vyplývajď  ze zákona  č. 254/2001  Sb. o vodách.

S pozdravem

4. Správce  vodního  toku nebude  omezen  vybudovanou  stavbou  ve výkonu  jeho  oprávnění,  bude  mu umožněn
přístup  k toku  do vzdá1enosti6  m od břehové  čáry  koryta.

Wt:A'Ť@4:á, 21C: (?42196451
Nádrahíl 2811, Řoybol:kst ""'  Ocl.ay

"L+  / J

Ing. Miroslav  Kahánek
Vedouci  ST - oblast  povodí  Odry

Lesy České republíky, s.p., se sídlem Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králová, psč: eoo os
Splsová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hram  KrálovA IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou dťílelem  osvědČenío účasli v »rtlfíkacl  leisů, loga PEFC, (08-2101/0001) a ceíiffkáíu  C-o-C. ?tFC-

,zaměsmanaď). Každý zaměslnanec má povlnnosl oznámil lakěkoll podezřelé čl nelegálnl QiíŇí.  V lakémkoli pWpaš. $  % lmnáílt zaím)slnance v mBoru s (:rlmnal (íffance pmgramem. nelrú ie
považovaí zajtidnánl v nlmcl nebo v zálmu alátn{ho potln*u lesy České republlky, š.p. Takové lednéní M možné mnšmil. a !J ; m1víí31ůiíS iHiLulay uvuJmi;iiil llll íujuuijJi  íliáiiliQJi.
www.laycr.a


