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WJÁDŘENÍ  0  EXISTENCI  SíTĚ  ELEKTRONICKÝCH  KOMUNIKACÍ

společnosti  Česká  telekomuníkační  infrastruktura  a.s.

(,,Vyjádření")

A  VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY  OCHRANY  SíTĚ  ELEKTRONICKÝCH  KOMUNIKACÍ

společnosti  Česká  telekomunikačrí  infrastruktura  a.s.

(,,Všeobecné  podmínky  ochrany  SEK")

toto  Vyjádření  a Všeobecné  podrmnky  ochrany  SEK  je vydané  dle ustanoverí  @ 'í ů1 zákona  č. í27/2005  sb.,
o elektronických  komunikacích  a o změně  některých  souvisejíďch  zákonů,  v účinném  zněm (,,Zákon  o

elektronických  komunikacích"),  a dle ustanovem  @ 161 zákona  č. '183/2006  sb.,  o územním  plánovánía
stavebním  řádu, v účinném  znění  (,,Stavební  zákon"),  a dle příslušných  ustanovení  zákona  č. 89/2012  sb.,
občanský  zákomk,  v účinném  zněm  (,,Občanský  zákoník")

Číslo  jednací:  E116337/'19 (jslo  žádosti:  O"Í I  9 632  479  (,,Žádost")

Název akce (,,Stavba") i Odkanalizování obce Hodslavice - změna stavby před dokončerím
Důvod  vydám  Vyjádřem  (,,Důvod  vyjádření")   Společné  územní  a stavební  řízení

Žadatel Novák  Lubomír,  Ing.

Stavebník Obec  Hodslavice,  211,  Hodslavice,  7427í

Zájmové  území

Okres Nový  Jičín

Obec Hodslavice

Kat. území/č.  parcely Hodslavice

Platnost  Vyjádření 22. 11.  2021  (,,Den  konce  platnosti  Vyjádření")

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

Na základě  určerí  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  komunikaď  (dále  jen  ,,SEK")  společnosti  Česká

telekomunikační  inřrastruktura  a.s.

(I)  Na Žadatelem  určeném  a vyznačeném  Zájmovém  území  se vyskytuje  SEK  společnosti  Česká

telekomunikační  infrastruktura  a.s.;

(Il)  Společnost  Česká  telekomunikační  infrastruktura  a.s. za podmínky  splněrí  bodu  (lII) tohoto

Vyjádření  souhlasí,  aby  Stavebník  a/nebo  Žadatel,  je-li  Stavebníkem  v Zájmovém  území

vyznačeném  v  Žádosti,  provedl  Stavbu  a/nebo  činnosti  povolené  příslušným  správním

rozhodnutím  vydaným  dle  Stavebního  zákona;

(III)  Stavebník  a/nebo  Žadatel,  je-li  Stavebníkem,  je povinen

(i) dodržet  tyto  níže  uvedené  podmínky,  které  byly  stanovené  POS,  tak  jak  je tento  označen  ve

Všeobecných  podmínkách  ochrany  SEK

Při realizaci  stavby budou  dodrženy  normy  ČSN pro  souběh  a kříženL

;a

(ii) řídit se Všeobecnými  podmínkami  ochrany  SEK, které jsou nedílnou součástí  Vyjádřen5

(.eská  íelekomunikační  ínfrasírukíura  a.s.,  Olšanská  2681/6,  Praha  3, PSČ  13000,  Czech  Republic,  www.ceíin.cz

zapsaná  v Obchodním  rejsíříku  Měsíského  soudu  v Praze,  oddil  B, vložka  20623,  IČ: 04084063,  DIČ CZ04084063
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Číslo  jednací:81  6337/19 Číslo  žádosti:  0"119  632  479

(l\/)  Pro pňpad,  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  g 4 04 odst.  17 Zákona  o elektronických  komunikaďch  povinen  uhradit  společnosti

Česká  telekomunikační  infrastruktura  a.s.  veškeré  náklady  na nezbytné  úpravy  dotčeného  úseku

SEK,  a to na úrovni  stávajcího  technického  řešení;

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

společností  Česká  telekomunikační  infrastruktura  a.s.  Smlouvu  o realizaci  překládky  SEK.

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

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

stanovené  Všeobecnými  podmínkami  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  ínformace  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 zpracovárí  Vašich  osobních  údajů.  Ke zpracování  Vašich  osobních  údajů  dochází  vždy  v souladu  s

platnými  právními  předpisy.  Konkrétní  zásady  a podmínky  zpracování  osobních  údajů  společností

Ceská  telekomunikační  infrastruktura  a.s.  jsou  dostupné  na 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  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:  22. 11.  2019.

A  /'  ./

Česká telekomunikačnl  infrasvukturú aí5.
Olšaniká  268a1/6
130 00 Pratia 3
niČ:  C:Z04084063

Česká  íelekomunikačm  imrasírukíura  a.s.,  Olšanská  268'1/6,  Praha  3, PSČ  í3000,  Czech  Republic,  www.ceíin.cz

zapsaná  v Obchodmm  rejsíříku  Městského  soudu  v Praze,  oddll  B, vložka  20623,  IČ' 04084063,  DIC: CZ04084063
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Číslo  jednací:  8'1 6337/"19 Číslo  žádosti:  01 I 9 632  479

VŠEOBECNÉ  PODMíNKY  OCHRANY  SíTĚ  ELEKTRONICKÝCH  KOMUNlKACí  společností  Česká
telekomunikační  infrastruktura  a.s.

1.  PLATNOSTVŠEOBECNÝCH  PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné  I podrmnky  ochrany  sJtě elektronických  komunikaci

(dále jen ,,VPOSEK")  tvoři součást Vyjádřenl (iak je tento pojem
definován  níže  v článku  2 VPOSEK).

ií) V případě  rozporu  mezi  Vyjádřenlm  a těmito  VPOSEK  mají  přednost
ustanoverí  Vyiádřeni, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

3. PLATNOST  A ÚC,INNOST  VPOSEK

Tyto VPOSEK  jsou  platné  a účinné  Dnem  odqslárí  Vyjádřenl  na i)
adresu  elektronické  pošty  Stavebmka  a/nebo  Zadatele  uvedenou  v

Žádosti nebo ii) adresu pro doručer3í prostřednictvím poštovni
přepravy  uvedenou  Stavebríkem  a/nebo  Zadatelem  v Zádosti.

4.  OBECNÁ  PRÁVA  A  POVINNOSTI

ŽADATELE

STAVEBNiKA  A/NEBO

(i)  Stavebrík,  Žadatel  je výslovně  srozuměn  s tím, že SEK  je veřejně
prospěšným  zařízenim,  byla  zřízena  ve veřejném  zájmu  a je chráněna
Přislušnými  požadavky.

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

ustanovenlm  fi 102  Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b)
právnlmi  předpisy  účinnými  před  Zákonem  o elektronických
komunikacich,  nenl-li  Příslušnými  požadavky  stanoveno  jinak.

(iii)  Stavebmk,  Žadatel  nebo  jím pověřená  třetl  osoba,  je povinen  při
prováděrí  Stavby  nebo  jiných  pracl,  pri  odstraňováni  havárH  a
projektovám  staveb,  řldit  se Příslušnými  požadavky,  správnou  praxl  v
oboru  stavebnictvl  a technologickými  postupy  a je povínen  učinit
veškerá  nezbytná  opatřerí  vyžadovaná  Příslušnými  požadavky  k
ochraně  SEK  před poškozením.  Povinnosti  dle tohoto  odstavce  má
Stavebmk  rovněž  ve vztahu  k SEK,  které  se nacházi  mimo  Zájmové
územl.

(iv)  Při zjištěrí  jakéhokoliv  rozporu  mezi  údaji  v Situačmm  výkresu,  íderý
jp  přílohou  Vyjádření  a skutečným  stavem,  je Stavebmk  a/nebo
Zadatel  povinen  bez zbytečného  odkladu,  nejpozději  Den následujlď
po zjištěrí  takové  skutečnosti,  zjištěný  rozpor  oznámit  POS.

(v)  Stavebmk,  Zadatel  nebo  jím poverená  třetí osoba,  je povinen  každé
poškozeni  či krádež  SEK  bezodkladně,  nejpozději  Den následujíci  po
zjištěrí  takové  skutečnosti,  oznámit  takovou  skutečnost  dohledovému
centru  společnosti  CETIN  na telefonní  ČÍSIO +420  238  464190.

(vi)  Bude-li  Stavebnlk,  Zadatel  nebo  jlm  pověřená  třetí  osoba  na
společnosti  CETIN  požadovat,  aby  se jako  účastrík  správniho  řízení,
pro jehož  účely  bylo  toto  Vyjádřem  vydáno,  vzdala  práva  na odvolárí

proti  rozhodnutl  vydanému  ve  správnim  ňzenl  je  oprávněn
kontaktovat  POS.

Nlže  uvedené  terminy,  jsou-li  použity  v těchto  VPOSEK  a uvozeny

velkým  písmenem,  mají následující  význam,  nenl-lí  těmito  VPOSEK
a/nebo  Příslušnými  požadavky  stanoveno  výslovně  jinak:

,,CETIN"  znamená  Česká  telekomunikačrí  infrastruktura  a.s. se sJdlem

Olšanská  2681/6,  Praha  3 PSČ 13C1 00, ICO: 04084063,  zapsaná  v
obchodrím  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v Praze  pod spz. B
20623:
,,Denaa je kalendářrí  den;

,,Kabelovod"  podzemni  zařízerí  sestávající  se z tělesa  Kabelovodu  a
kabelových  komor,  sloužíci  k zatahovani  kabelů  a ochranných  trubek;

,,Občanský  zákonik"  znamená  zákon  č. 89/2012  sb., občanský

zákomk,  v účinném  znění;
,,pos"  je zaměstnanec  společnosti  CETIN,  pověřený  ochranou  sítě,

Karel  Dombrovský,  tel.:  602  786  457,  e-mail:

karel.dombrovsky@cetin.cz;
,,Pracovní  derťa znamená  Den, kromě  soboty,  neděle,  a státnich  svátků
a ostatrích  svátků  ve smyslu  zákona  č. 245/2000  sb., o státnlch
svátďch,  o významných  dnech  a o dnech  pracovrího  klidu,  v účinném
zněnl;
,,Příslušné  požadavky"  znamená  jakýkoli  a každý  příslušný  právní

předpis,  vč. technických  norem,  nebo  normativnl  právní  akt veřejné

správy  čí samosprávy,  nebo  jakékoli  rozhodnut5  povolenl  souhlas  nebo
licenci,  včetně  podrmnek,  které  s rím  souvisí
,,Překládka'a  je  stavba  spočívající  ve změně  trasy  vederí  SEK ve

vlastnicM  CETIN  nebo  přermstěrí  zařizeni  SEK  ve vlastnictví CETIN;
Stavebník,  který  Překládku  vyvolal,  je dle ustanoveni  q 104  odst. 17
Zákona  o elektronických  komunikaclch  povinen  uhradit  společnosti
CETIN  veškeré  náklady  na nezbytné  úpravy  dotčeného  úseku  SEK,  a
to na úrovni  stávajlclho  technického  řešerí
,,SEK"  je SÍť elektronických  komunikací  ve vlastnictví  CETIN;

,,Stavba" je stavba  a/nebo  činnosti  ve vztahu,  k mž bylo vydáno  (')
Vyjádřerí,  a je prováděna  Stavebnlkem  a/nebo  Zadatelem  v souladu  s
Přlslušnými  požadavky,  povolená  příslušným  správrím  rozhodnutím
vydaným  dle Stavebrího  zákona;

,,Stavebník'a  je osoba  takto  označená  ve Vyjádřenl

,,Stavební  zákon"  je zákon  č. í83/2006  sb.,  o územním  plánovánl  a

stavebmm  řádu,  v účínném  zněnl;

,,Vyjádření"  je vyjádřeni  o existenci  sítě elektronických  komunikaď
vydané  společnostl  CETIN  dne 22. '11,2019  pod  č.j 81 6337/1  9;

,,Zájmové území"  je úzerm  označené  Zadatelem  a/nebo  Stavebmkem v  (')
Žádosti;
,,Situační  výkres"  je výkres,  který  je přílohou  Vyjáqření a obsahuje

Zájmové územl určené a vyznačené Zadatelem v Zádosti a výřezy (iii)
účelové  mapy  SEK
,,Zákon  o elektronických  komunikacíchaa  je zákon  č. 127/2005  sb., o

elektronických  komunikaclch  a o změně  některých  souvisejíclch
zákonů,  v účinném  zněrí;

,,Žadatel"  je osoba  takto  označená  ve Vyjádřenl

,,Zádosť'  je žádost,  kterou  Zadatel  a/nebo  Stavebnlk  požádal  CETIN  o

vydánl  Vyjádřenl

5. POVINNOSTISTAVEBNÍKAPŘIPŘÍPRAVĚSTAVBY

Při projektovárí  Stavby  je Stavebmk  povinen  zajistit,  aby projektová
dokumentace  Stavby  (i) zohledňovala  veškeré  požadavky  na ochranu
SEK vyplývajíď  z Příslušných  požadavků,  zejména  ze Zákona  o
elektronických  komunikacich  a Stavebrího  zákona,  (ii) respektovala
správnou  praxi  v oboru  stavebnictví  a technologické  postupy  a (iii)
umožňovala,  aby  i po  provedenl  a umístěrí  Stavby  dle takové
projektové  dokumentace  byla společnost  CETIN,  jako  vlastrík  SEK

schopna  bez  jakýkoliv  omezerí  a překážek  provozovat  SEK,  provádět
údržbu  a opravy  SEK.
Nebude-li  možné  projektovou  dokumentacl  zajistit  některý,  byť i jeden
z požadavků  dle předchozího  odstavce  (i) a/nebo  umistěni  Stavby  by
mohlo  způsobit,  že nebude  naplněn  některý,  byť i jeden  z požadavků

dle předchozího  odstavce  (i), vyvolá  Stavebmk  Překládku.
Při projektováni  Stavby,  která  se nachází  nebo  je u rí  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  zařlzení  staveniště  (jeřáby,  konsírukce,  atd.) je
Stavebmk  povinen  plsemně  kontaktovat  POS za účelem  získárí
konkrétmho  stanoviska  a podmínek  k ochraně  radiových  tras

společnosti  CETIN  a pro určenl  zda Stavba vyvolá  Překládku.

Ochranné  pásmo  radiových  tras v šIři 50m ie zakresleno do situačrího
výkresu,  který  je součástí  tohoto  VyjádřenL
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zapsaná v Obchodmm rejsíříku Měsíského soudu v Praze, oddil B, vložka 20623, IČ' 04084063, DIČ CZ04084063
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Číslo  jednací:  81 6337/19 Číslo  žádosti:  0119  632  479

VŠEOBECNÉ  PODMíNKY  OCHRANY  SíTĚ ELEKTRONICKÝCH  KOMUNIKACÍ  společnosti  Česká
telekomuníkační  infrastruktura  a.s.

(iv)  Pokud  se v Zájmovém  úzerm  nachází  podzemni  silové  vedeni  (NN)  ve
vlastnictví  společnosti  CETIN,  je  Stavebnlk  povinen  ve  vztahu  k

projektové  dokumentaci  zajistit  totéž,  co je uvedeno  pod písm (i)

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

(v)  Stavebník  je  povinen  při projektovárí  Stavby,  která  je stavbou  (a)
zařizerí  silových  elektrických  sJtí (VN,  WN  a ZWN)  a/nebo  (b)
trakčnlch  vedeni,  provést  výpočet  či posouzeni  rušivých  vlivů  na SEK,
zpracovat  ochranná  opatřerí,  ío vše dle a v souladu  s Přislušnými
požadavky.  Stavebmk  je  povínen  nejpozději  třicet  (30)  Dnů před
podáním  žádosti  o vydárí  přislušného  správniho  rozhodnutí  k
urmstění  Stavby  dle  Stavebrího  zákona  předat  POS  výpočet  ci
posouzenl  rušívých  vlivů  na SEK  a zpracovaná  ochranná  opatřem.

(vi)  Je-li Stavba  v souběhu  s Kabelovodem,  nebo Kabelovod  kříži,  je
Stavebnlk  povinen  nejpozději  ke  Dni,  ke  kterému  započne  se
zpracováním  projektové  dokumentace  ke  Síavbě,  oznámit  POS  a

projednat  s POS  (a)  veškeré  případy,  kdy trajektorie  podvíů  a

protlaků  budou  vedeny  ve vzdálenosti  menšl,  než je 15  m od
Kabelovodu  a (b) jakékoliv  výkopové  práce,  které  budou  nebo  by
mohly  být vedeny  v úrovni  či pod úrovnl  Kabelovodu  nebo  kabelové
komory.

(V:Í) Je-li  Stavba  urmstěna  nebo  má být urmstěna  v blízkosti  Kabelovodu,

ve vzdálenosti  menšl  než  jsou  2 m nebo  kříží-li  Stavba  Kabelovod  ve
vzdáleností  menšl  než  je O,5 m nad nebo  kdekoli  pod Kabelovodem,
je Stavebmk  povinen  předložít  POS  k posouzerí  zakreslení  Stavby  v
příčných  řezech,  pricemz  do  přičného  řezu je  Stavebmk  rovnez
povinen  zakreslit  profil  kabelové  komory.

6. POVINNOSTISTAVEBNÍKAPŘIPROVÁDĚNÍSTAVBY

která  je dostatečná  k tomu,  aby nedošlo  nebo  nemohlo  dojít k
narušenl  stability  sloupu  nadzemrího  vederí  SEK.  Stavebník  je

povinen  zajistít,  aby jakoukolív  jeho  činností  nedošlo  bez souhlasu  a
vědoml  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
Stavebnik  povinen  SEK po celou dobu odkrytí  náležitě  zabezpečit
proti  prověšerí,  poškozerí  a odcizenl

(v)  Zjistí-li  Stavebnlk  kdykoliv  během  provádění  praď  ve vztahu  ke Stavbě

jakýkoliv  rozpor  mezi  údaji  v projektové dokumentaci a skutečnostl  je
povinen  bezodkladně  přerušit  práce a oznámit  zjištěný  rozpor  na
adresu  elektrorícké  pošty  POS.  Stavebnlk  nenl  oprávněn  pokračovat
v pracich  ve vztahu  ke Stavbě  do doby,  než zlská  pisemný  souhlas
POS  s pokračovánlm  pracl.

(vi)  Stavebník  nem 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  souvisejicím.  Rovněž  bez
předchozlho  pisemného  souhlasu  společnosti  CETIN  nerí  Stavebrík
oprávněn  umístit  nad trasou  Kabelovodu  jakoukoliv  jinou  síť technické
infrastruktury  v podélném  směru.

(vii) Byla-li  v souladu  s Vyjádřenlm  a těmíto  VPOSEK  odkryta  SEK  je
Stavebník  povinen  tři (3) Pracovní  dny před zakrytím  SEK  písemně

oznámit  POS zakrytí  SEK a vyzvat  ho ke kontrole  před zakrytlm.
Oznámerí  Stavebmka  dle předchozí  věty  musJ obsahovat  minimálně
předpokládaný  Den zakrytí,  čislo  jednací  Vyjádřeni  a kontaktrí  údaje
Stavebnika.  Stavebník  není oprávněn  provést  zakrytí  do doby, než
získá  písemný  souhlas  POS  se zakrytím.

8. PÍSEMNÝ  STYK

(i)  Stavebnik  je před započetím  jakýchkoliv  zemnlch  prací  ve vztahu  ke  7.
Stavbě  povinen  vytýčit  trasu  SEK  na  terénu  dle  Příslušných
požadavků  a dle  Stavebmho  zákona.  S vytýčenou  trasou  SEK  je

Stavebnlk  povinen  seznámit  všechny  osoby,  které  budou  anebo  by
mohly  zemní  práce  ve vztahu  ke Stavbě  provádět.  V připadě  porušern
této  povinností  bude Stavebnik  odpovědný  společnosti  CETIN  za
náklady  a škody,  které  porušením  této povinnosti  společnosti  CETIN
vzniknou  a je povinen  je  společnosti  CETIN  uhradit.

(ii)  Pět (5) Pracovrích  drí  před  započetím  jakýchkoliv  prací  ve vztahu  ke

Stavbě %e Stavebnlk povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí
práce  ci činnosti  ve  vztahu  ke  Stavbě.  Písemné  oznámerí  dle
předchozl  věty  zašle  Stavebmk  na adresu  elektronické  pošty  POS a
bude  obsahovat  minimálně  číslo  jednaci  Vyjádřenl  a kontaktrí  údaje
Stavebríka,

(iii)  Stavebrík  je povinen  zabezpečit  a zajistit  SEK  proti mechanickému
poškození,  a to zpravídla  dočasným  umístěnim  silničních  betonových
panelů  nad  kabelovou  trasou  SEK.  Do  doby,  než je zajištěna  a

zabezpečena  ochrana  SEK proti  mechanickému  poškozenl,  není  9.
Stavebnik  oprávněn  přejíždět  vozidly  nebo  stavební  mechanizacl

kabelovou  trasu  SEK.  Při  přepravě  vysokých  nákladů  nebo  při  (i)
propžděni  stroji,  vozidly  či mechanizací  pod nadzemnlm  vedenim  SEK
je Stavebrík  povinen  prověřit,  zda výška  nadzemrího  vedem  SEK  je
dostatečná  a umožňuje  spolehlivý  a bezpečný  způsob  přepravy
nákladu  či průjezdu  strojů,  vozidel  či mechanizace.

(iv)  Při prováděrí  zemních  prací  v blízkosti  SEK  je Stavebník  povinen
postupovat  tak,  aby  nedošlo  ke  změně  hloubky  uložem  nebo

prostorového  uspořádám  SEK. V rmstech,  kde SEK  vystupuje  ze  (ii)
země  do budovy,  rozváděče,  na sloup  apod.  je Stavebník  povinen
vykonávat  zemní  práce  se zvýšenou  rmrou  opatrnosti,  výkopové  práce
v blízkosti  sloupů  nadzemrího  vedenl  SEK je  Stavebnik  povinen
provádět  v takové  vzdálenosti  od sloupu  nadzemrího  vederí  SEK,

ROZHODNÉ  PRÁVO

Vyjádřerí  a VPOSEK  se řídí českým  právem,  zejména  Občanským
zákoríkem,  Zákonem  o elektronických  komunikacích  a Stavebnim
zákonem.  Veškeré  spory  z Vyjádřeni  či VPOSEK  vyplývajď  budou  s
konečnou  platností  řešeny  u přislušného  soudu  Ceské  republiky.

Plsemným  stykem  či pojmem  ,,písemně'a  se pro účely  Vyjádření  a
VPOSEK  rozumí  předání  zpráv  jedmm  z těchto  způsobů:
- v listinné  podobě;

- e-mailovou  zprávou  s uznávaným  elektronickým  podpisem  dle zák.
č. 297/2C)16  sb., o službách  vytvářejícich  důvěru  pro elektronické

transakce,  v účinném  zněnl  a/nebo  e-mailovou  zprávou  zaslanou  na
adresu  POS.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Stavebnik,  Žadatel  nebo  jím pověřená  třetí osoba  je počinaje  Dnem
převzetí  Vyjádřerí  povinen  užit  informace  a data  uvedená  ve
Vyjádřeni  pouze  a výhradně  k účelu,  pro  který  mu  byla  tato
poskytnuta.  Stavebmk,  Zadatel  nebo  jím pověřená  třetí osoba  není
oprávněn  informace  a data  rozmnožovat,  rozšiřovat,  pronajímat,
půjčovat  či jinak  umožnit  jejich  užívárí  třeti  osobou  bez předchozího
písemného  souhlasu  společnosti  CETIN.

Pro případ  porušeni  kterékoliv  z povinností  Stavebríka,  Žadatele  nebo

jleímSptoavvěeřbenrylé3třeZtaidoastoeb, y,lzarlImožepnOéVVyerejándařetnreímt, /Onseobboatě0mdiptoOvýePdOny4EzKa
veškeré  náklady  a škody,  které  společností  CETIN  vzniknou
porušerím  povinnosti  Stavebníka,  Zadatele  nebo  jím poverené  třeti
osoby.
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Informace  k vytyčení  SEK

V případě  požadavku  na  vytyčení  SEK  ve  vlastnictví  společností  CETINse,  prosím,  obracejte  na

společnosti  uvedené  níže:

Česká  telekomunikační  infrastruktura  a.s.  - středisko  Morava  sever

se sídlem:  Olšanská  268í  /6, Praha  3, PSČ  '13000

IČ:  04084063  D1Č:CZ04084063

kontakt:  tel: 238462175  obslužná  doba  po-pa  7 - í5  hod

Česká  telekomuriikační  infrastruktura  a.s.  - středisko  Morava  sever

se sídlem:  Olšanská  2681/6,  Praha  3, PSČ  13000

IČ:  04084063  D1Č:CZ04084063

kontakt:  teí: 238462489  obslužná  doba  po-pa  7 - č 5 hod

Vegacom,  a.s.  - výhradní  dodavatel  společnosti  Česká  telekomunikačníinfrastruktura  a.s.

se sídlem:  Pohraniční  52/23,  703  00 0strava

IČ: 25788680  D1Č:CZ25788680

kontakt:  Ing. LubomírVařecha,  mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurríková Hana, mobil: 72582075B, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL  GROUP,  s.r.o.

se sídlem:  Dobrá  543  Frýdek-Místek  PSČ  739  51

IČ:  25863037  D1Č:CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperIik@aIprotel.cz

GIS-STAVINVEX,  a.s.

se sídlem:  Bučinská  í733,  735  41 Petřvald

IČ: 25163558  D1Č:CZ25163558

kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 54a14 02, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef  Matoušek

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

IČ: 75591961  D1Č:6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1 964@seznam.cz

KATES,  spol.  s r.o.

se sídlem:  D)ůlní  889,  735  35 Horní  Suchá

IČ:  47680954  DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Mílan  Kočvara

se sídlem:  Osvoboditelů  1200,  742  21 Kopřivnice

IČ:  6334a1620  DIČ:

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

OPTOMONT,  a.s.

se sídlem:  Na Najmanské  915,  710  00 0strava

IČ: 25355759  D1Č:CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, teí.: 5583409a1a1, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaIeta@optomont.cz
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Rostislav  Ralidiák

se  ssídlem:  Karviná,  Čsl.armády  2930/25,  PSČ 7330'í

IČ: 70244090  D1Č:CZ7D244090

kontakt: Rostislav Ralídiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

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

se sídlem:  U studia  2253/28,  700  30 0strava-Zábřeh

IČ: 44797320  D1Č:CZ44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz
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Chráněné

[]  DISTRíBUCE
Podpis: F0'tlo' #4 é. 3

Ing. Lubomír  Novák  - Avona

Divadelní  14

741 0I Nový  Jičín

vAš DOPIS ZNAČKY r ZE DNE NAŠE ZNA(.KA

1106607123

VYŘIZUJE I LINKA

Feč/800850860

MÍSTO ODESLÁNI I DNE

Val.  Meziříčí  / 03. Í 2. 2019

Stanovisko  ČEZ  Distríbuce,  a.s.,  k žádosti  ev.  Číslo  1106607'123,  vydané  pro  účely  společného

povolení.

Název  stavby:  Odkanalizování  obce  Hodslavice  - změna  stavby  před  dokončením  - část  "I a 3

Kat.  území: Hodslavice Parc.číslo  : viz. PD

Předložené  podklady: Situace  stavby,  technická  zpráva

ČEZ  Distribuce,  a.s.,  souhlasí  s vydáním  územmho  rozhodnutí  a stavebního  povolení  pro  výše

uvedenou  stavbu  při dodržení  následujících  podrnínek:

sdělení  DSO  k zařízení  energetické  společnosti  č. 0101215348,  0'101215350,  (H01:215355.

nadzemní  vedení  NN (do I kV)  není  chráněno  ochranným  pásmem,  ale  technickými  normami,

zejména  PNE  33 3302  a ČSN  EN 50423-1.  Při činnostech  prováděných  v jeho  blízkosti  (práce  v

blízkosti)  je nutné  dodržet  vzdálenosti  dané  ČSN  EN 501 I O-I ed. 2.

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

výkopové  práce  prováděny  blíže  jak  2 m od stávajících  podpěrných  bodů  tohoto  vedení.  Po dobu

provádění  výkopových  prací  v blízkosti  podpěrných  bodů  vedení  NN bude  jejich  stabilita  zajištěna

např.  pažením  výkopů.

zemní  práce  budou  prováděny  v ochranném  pásmu  (OP)  stávajícího  podzemrího  kabelového

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

servisní  organizace  ČEZ  Distribuce  -  Oddělení  sítí, pracoviště  - Nový  Jičín,  vytýčení  kabelového

vedení  v terénu.  Po odkrytí  kabelového  vedení,  bude  přizván  zástupce  společnosti  ČEZ

Distribuce  -  Oddělení  sít5 pracoviště  - Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a
dohodne  se zhotovitelem  další  postup.  O této  kontrole  bude  proveden  záznam  do stavebmho

deníku  zhotovitele.

před  provedením  záhozu  výkopu  v místech  souběhu  a křížení  se zařízením  distribuční  soustavy

(DS)  musí  být  přizván  zástupce  ČEZ  Distribuce  -  Oddělem  sítí, pracoviště  - Nový  Jičín,  který

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

zhotovitele.

hloubka  uložení  stávajícího  kabelového  vedení  NN bude  i po realizaci  stavby  zcela  v souladu

s normou  ČSN  73 6005  a PNE  34 1050.

ČEZ  Dístribuce,  a. s. Korespondenční  adresa: Plzeň, Guldenerova  2577/19, PSČ 326 00i  tel.: 800 850 860 e-mail:
info@cezdistribuce.czi  www.cezdistribuce.czi  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  zapsaná v obchodníi'n rejstříku  vedeném
Krajskýi'n  soudeiri v Ústí nad Labein, sp. zn. B 2145 Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly,  Teplická  874/8, PSČ 405 02



Chráněné

Investor  ďále  zajšÍí'ochranu  Ža:ízenaí'energeťické společnosti  v rozsahu  daném  zákonem  č.

458/2000 sb., příslušnými Č6N;.PNE tak, aby během montážní činnosti ani jejím  následkem
nedošlo  ÍČ jeho  poškození.  V této souvislosti  odpovídá  za škody  jak  na zařízem  energetické
společnosti,  tak za škody  vzniklé  na zdraví  a majeťku  třetím  osobám.  Ochranu  bezporuchového

provozu  zařízení  energetické  společnosti  během  montáže  i po jejím  dokončení  zajistí  investor.  Při
činnostech  prováděných  v blízkosti  nadzemního  vedení  NN (práce  v blízkosti)  je nutné  dodržet
vzdálenosti  dané  CSN  EN 501 I O-I ed. 2.

při realizaci  stavby  musí  být ve vztahu  k zařízení  distribuční  soustavy  (DS) dodrženy  veškeré

platné  normy,  předpisy  a respektována  veškerá  omezení  vyplývající  z existence  ochranného

pásma  (OP)  zařízení  distribuční  soustavy  (DS),  zejména  musí  být dodrženy  minimální  vodorovné

a svislé  odstupové  vzdálenosti  dle ČSN 73 6005.

před  započetím  práce  požádá  zhotovitel  naši  společnost,  ČEZ  Distribuce,  a.s.  o vydání
souhlasu  s činností  v ochranném  pásmu  (OP)  zařízení  distribuční  soustavy  (DS).

Toto  stanovisko  má platnost  "l rok  od data  vydání.

Poznámka:  Při další  korespondenci  uvádějte  značku  podle  záhlaví.

S pozdravem

Ing. LiborSocha  /
vedoucí  oddělení  správy  energetického  majetku  - Sítě  Morava

@ D}STR}BUCE
ČEZ  Dish'ibuce,  a. s.

Déčín  - Děčín  IV-Podmokly

Teplická  874/8,  PSČ 405 02

IČO: 247 29 035 247

ČEZ Distríbuce,  a. s. Korespondenčnf adresa: Plzeň, Gu]denerova 2577/19, PSČ 326 00i tel.: 800 850 860 e-i'nail:
info@ cezdistribuce.czi  www.cezdistribuce.czi  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 zapsaná v obcliodníin rejstřfku vedeném
Krajsícým soridein v Ústí naď Labem, sp. zn. B 2145 Sídlo společnosti: Děčín, Děčin IV-Podi'nokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
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ŘEDITELSTVÍ  SILNIC A DÁLNIC  ČR

V OSTRAVĚ  DNE: 19. 09, 2019

VAŠE ZNAČKA:

NAŠEZNAČKA: sp:>aoiJlÝňmi<u

SPIS2N.:  NJ 127/16  -  1/57

VYŘIZLIJE: Kuba1ová/478

,,Odkanalizování  obce  Hodslavice"

- vyjádření  ke změně  trasy  stoky  A

OBEC-N"Í 6ŘÁD--HO-DSLAVICE Í
-30-0972fl19-

M

Obec  Hodslavice

Hodslavice  21 č

742  a71 Hodslavice

Tmítí  ď«*1qil jp  ncdflnou  SOIJČabii íťj-

Ředitelství silnic a dálnic  čR, Správa  Ostrava  byla doručena  Vaše žádost  o vyjádření,  týkající  se
změny  v projektové  dokumentaci  stavby ,,Odkanalizování  obce Hodslavice",  ke které jsme se kladně
vyjadřovali  ve stupni stavebního povolení  dopisem  Zn.: 54200/S  2843716/IST  dne 09. 12. 2016.

Konkrétně se jedná o změnu trasy stoky A v části vozovky  silnice č. 1/57, parc.č. I 797 v k.ú.
Hodslavice.  Změna  trasy stoky byla vyvolána  zamítavým  stanoviskem  vlastníků  dotčených  pozemků
k uloženl  kanalizačnlho  potrubí  v původní,  vodoprávnlm  úřadem povolené  trase. S ohledem  na reálnou
možnost řešem sporu soudní  cestou  a hrozbou  nedodržení  terrmnu  dokončenl  stavby  bylo navrženo  nové
jediné  možné  řešenl  pomocí  propoje  sběrače  AJ s koncovým  úsekem  stoky  A výkopem  v původnl  trase
sběrače  AU a řízeným  podvrtem  potrubl  PP DN 250 pod vozovkou  silnice  č. 1/57 mezi revizní  šachtou  š 284
na sběrači  AJ a reviznl  šachtou  š 467a na sběraČi AU. Návazně  byly upraveny  podélné  profily změnou
dotčených  sběračČi AJ, AU, AJK  a stoky  A, V tělese  silnice  č. 1/57 bude stoka  A uložena  v hloubce  cca 3,4 m.

Ředitelství silnic  a dálnic  čR,  Správa  Ostrava  z hlediska  přlslušnosti  hospodaření  s pozemkem  parc.
č. č797 v k.ú. Hodslavice  a se silnicí  č. 1/57 se změnou  trasy  stoky  A v rámci  stavby,,Odkanalizování  obce
Hodslavice"  souhlasí,  za předpokladu  splnění  nlže  uvedených  podrmnek:

Smluvní  vztahy  a uiednánÍ:

Ve vztahu  k silnici  Č. l/57 investor  požádá  příslušný  silniční  správní  a speciální  stavebríí  úřad, kterým
je vtomto  případě  Krajský  úřad Moravskoslezského  kraje, odbor dopravy  a chytrého  regionu

v Ostravě o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy dle 5 25 zákona č. 13/1997 Sb. 0 pozemmch
komunikacích.

Omezení  silniční  dopravy  na silnici č. 1/57 a umístěm  dočasného  dopravrího  značem bude
projednáno  s příslušným  orgánem  Policie  čR.
Stanovení  k umlstěnl  případného  DZ vydá Krajský  úřad Moravskoslezského  kraje, odbor  dopravy
a chytrého  regionu  v Ostravě.
S ohledem  na dodržení  termínu  realizace  stavby  budou  majetkové  vztahy  k pozemku  parc.č. 1797
v k.ú. Hodslavice  uzavřeny  dodatečně.



Podrnínkv  pro provádění  stavebních  prací:

- Stavebník je povinen dodržovat  ustanovem  zákona  číslo 13/1997  Sb. ve znění zákona  číslo
268/2015  Sb. a vyhlášky  104/1997  Sb. ve znění  vyhlášky  338/2015  Sb. v platném  znění.

- VsilniČním  tělese komunikace  č. 1/57 bude dodrženo  minimální  krytí stavby dle čSN 73 6005
,,Prostorové uspořádánl  sltl tech. vybavenl"  min. však 1,20 pod niveletou  vozovky  a dna silniční
oříkODv.

- Při prováděm protlaku bude  dbáno,  aby nedošlo  k poklesu  nebo  zvednutí  úrovně  vozovky,  krajnice  či
narušení silničního  příkopu.  V případě  vzniku poklesu  nebo zvednutí  vozovky  bude narušený  úsek
vyfrézován  a nahrazen  novým  krytem  z asfaltových  směsl  na náklady  investora  stavby.

- Stavba  bude v silničním  pozemku  uložena  do samostatné  chrániČky.

- í:ontážní  jámybq4o4,,př@dnostně  umístěny mínimálně I,O m za vnější hranu stavby silnice č. 1/57.
- Prováděným protlak,@,rrl,n,e,dojde ke zhoršeni stávajícího odvodnění silnice ani pozemků v maJetkové

'  - ' správě  Ř:S['  čR,  Správa  Ostrava.

7 V piíp@4ě, změny charakteru předmětné stavby vzhledem k silničnímu provozu či ochraně silnice č.

- Ř/5e7di'teoIŽsatvdíus'eiImnice 'a.ykodázImniěcníě:,řeSdp'orzávÍak nOosvt"'ramvau vjayAáodřmena'jaetkový správce  silnic I. třldy si vyhrazuje
práVO kdýkOliV dOplnit SVé vyjádření  při Zjištěnl  rozporů  meZi projektovou  dokumentací  a realizací,
nebo  v přlpadě,  vyžádá-li  si to veřejný  zájem.

Platnost  tohoto  vyjádřenl  je 2 roky od data  jeho  vydánl.

ng. Tomáš  O'
ředitel  Správy

Na vědomí:

- Krajský  úřad Moravskoslezského  kraje, odbor  dopravy  a chytrého  regionu  v Ostravě,  28. října 117, 70218
Ostrava

Ředitelství silnic  a dálnic  ČR, Správa  Ostrava,Mojmírovců  5, 709 81 0strava  -  Mar. Hory

TEL.: 596 663 478, FAX.: 596 634113,  E-MAIL:  petra.kubaIova@rsd.cz
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LESY čtsx  ritpusi+«y,  s. p., spnaví  ío«u  - oacasí  povooí  oosy  '
Nádražní  2811,  Frýdek, 738 0j  Fidek-Místek,  tel. +420  95695j41j,  ost51@1esycr.cz, ID DS:e8jďsri

Ing.  Lubomír  Novák  - AVONA

Divadelní  14

741 0I Nový  Jičín

vAš oopis  ZN. člsco  JEDNACI

GSM
725257574

SPISOVÁ ZNAČKA
LCROOO1 140/2019

FAX
558628209

DATUM
4.2.2020

E-MAIL

maríin.schonwalder@iesycr.cz

Odkanalizování  obce  Hodslavíce

- vyjádření  ke změně  stavby  před  dokončením

V rámci  změny  má být z důvodu  nesouhlasu  majitele  pozemku  p.č. 402 posunuto  křížení  překopem
kolmo  k ose vodního  toku  Zrzávka  se sběračem  AV dle předložené  situace  změny  trasy,  křížení  je

provedeno  cca o 20 m proti proudu  oproti  původně  plánované  trase.  Kanalizace  má být provedena
z PP potrubí  DN 250. Krytí  potrubí  pode  dnem  koryta  má být 43 cm. Na potrubí  mají být usazeny

betonová  zatěžovací  sedla  min. rozměrů  tl. 0,3 m, š. 0,8 m, d. I m. Sedla  nemají  vyčnívat  nade  dno

koryta,  má být uložena  až po břehové  hrany.  Dno a břehy  v mlstě  křlžení  majl  plynule  navazovat  na

koryto  před a za místem  křížení.

Lesy  České  republiky,  s. p., Správa  toků  -  oblast  povodí  Odry  se sídlem  ve Frýdku  -  Ř4ístku sdělují

z hlediska  správce  vodního  toku  k předložené  PD následujcí:

- Stavbou  má být dotčen  vodní  tok Zrzávka,  IDVT 10100959,  ČHP 2-CH-C)í-076,  který  je ve správě

státmho  podniku  Lesy České  repubHky.  V předmětném  úseku  je u správce  toku  veden  majetek:

stavba  Souvislá  zahrazovací  úprava  potoka  Zrzávky,  Ič 715973,  koryto  je opevněno  kamenným
záhozem.

- Proti  změně  stavby  nemáme  námitek  při splnění  následujících  podimnek:

1. Stavbou  nesmí  dojit  ke zhoršení  odtokových  poměrů  v dané  lokalitě.

2. Křížení  stoky  AV bude  provedeno  překopem  kolmo  k ose vodního  toku.  Krytí  kanalizace  bude  min

0,43 m pode  dnem.  V místě  křlžení  budou  na potrubí  usazena  betonová  zatěžovací  sedla  min.

rozměrů  tl. 0,3 m, š. 0,8 m, d. '1 m. zatěžovací  sedla  nesmí  vyčnívat  nade  dno  koryta  vodního  toku
a bude uložena  až po břehové  hrany,  dno a břehy  v místě  křížení  musí  plynule  navazovat  na

koryto  před a za místem  křížení.  Po dokončení  bude  zpětně  uloženo  opevněm  koryta  kamenným

záhozem.

3. Správce  toku  nebude  vybudované  stavby  přebírat  do svého  majetku.  Vlastník  vybudovaných  úprav

v korytě  vodního  toku v místě  kříženl  bude vybudované  objekty  udržovat  v řádném  technickém

stavu.

Lesy české  republiky,  s.p., se sídlem  Přemyslova  1 106/19,  Nový Hradec  Králové,  Hradec  Králové,  PSČ 500 08

Spisová  značka  AXII  540 vedená  u relsíříkového  soudu  v Hradci  Králové, IČ: 42196451,  DIČ: CZ42196451

Lesy české republiky,  s.p., lsou  dťiíelem  osvědčenl  o účasti v certifiksci lesú, loga PEFC (08-2'101/0001) a cerufikátu C-o-C. PEFC

Síálnl podnlk Lesy České republlky, s p.. zachovává nulovou lolsranď k jskémukoll nelegálnlmu jednánl a dodťule maxlmálnl líansparenlnosL legalilu a eíiku. Součásll fiíemnl kullury síéírílho podnlkti Lesy
České íepubliky. s.p.. le Cílmlnal compliance píogram Ivíz www.lesycí.a). klerý slanovl zasady a píavlclla iednánl zamšsínanců čl llných osob lednajcich Za sláím podnlk Lasy české íepubliky. s.p. ldále lOň
.,směsínaneca). Každý zaměslnanec ma povinnom oznámlí lakékoll podezřelé ČI íelegálnl jednáni. V jakémkoll píípadě. kdy le jednánl zaměslnance v íozpoíu s (ximlnal compllance píogíamem, nelze le
považovaFza lednánl v íámd nebo v zálmu stálnilia podnlku cesy České íepubliky, s.p. Takové jednánlje možná oznámll, a io : anonymně zpusoby uvsdenýml nawebových sírankách
www.leiycí.cx
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LESY ČE5KÉ REPLIHLIKY. S P.. SPH AVA rOKÍl - OBLAST POVODÍ ODRY

Nádražní 2811, Fidek,  738 0j. Frýdek-Místek, tel. +420 95695jj11,  ost51@1esycr.cz, ID DS:e8jcfsn

4. Správci  vodmho  toku bude  umožněn  přístup  k vodnímu  toku za účelem  výkonu  jeho  oprávnění,  a to
do vzdá1enosti6  m od horní  břehové  čáry koryta  vodního  toku.

5. Správce  vodního  toku  nebude  omezen  při výkonu  svého  oprávnění  ochranným  pásmem
kanalizace.

6. Správce  vodního  toku neručí  za škody na vybudovanýctr  objektech,  způsobené  průtokem  vod v
korytě, přívalovými  dešti, příp. jinými  klímatickými  vlivy.

7. Budeme  požadovat  oznámení  zahájení  prací a přizvání  v průběhu  provádění  prací  na protlacích.  Po
ukončení  prací požadujeme  přizvání  ke kontrole  splnění  našich podrmnek  a vydání  písemného
vyjádření,  a to před konáním  závěrečné  kontrolní  prohlídky  stavby.

-lř,

Platnost  tohoto  vyjádření  je  2 roky.

-esy Česká repulilíky,  s,p.  lo; J

ló t 3 Hride= Kílové

ípíava  tcluj  - Otllasl l10VOtll C){JlV

S pozdravem

Ing.  Miroslav  Kahánek

Vedoucí  ST  - oblast  povodl  Odry

Lesy České  republiky,  s.p., se sldlem  Přemyslova  I 106/19,  Nový Hradec  Králové,  Hradec  Králové,  PSČ 500 08

Spisová  značka  AXII 540 vedená  u rejstříkového  soudu  v Hradcl  Králové.  Ič:: 42196451,  Dlč:: CZ42196451

Lesy České  republiky,  s.p., jsou  dr:iteleni  osvědčení  o účasíi  v ceniflkaci  lesů, loga PEFC  (08-210U0001)  a certlfikálu  C-o-C.

Sláínl podnlk Lesy České íepubllky, s.p., zaóovavá  nulovau lolsírancl k lakémuknll nele(lálnlmu lsdnánl a dodrmje rnexlmálnl uansparentnosl leqalllu a ellku. SouČásll tenínl  kullury síálnlho podnlku Lasy
České íepubliky, s.p., le Cílmlnal compliance píogían'l (v:z ívww.lesycí.cz). kíerý slanovl zásady a píavidle jednáni zaměslnanců čl jných asob jednallcích za síáínl podnlk Lesy České íepubliky. 6.p. (dále len
,.zaměslnaneď'). Každý zaměslnanec má povinnosí oznámil lskékoll podezíelé či nelegálni jednánl. V jakémkoll případě, kdy je jednánl zaměslnance v rozpoíu s Cílmlnal compllance píogramem. nalze le
povaiovai za jednánl v íámcl nebo v zalmu síálnlho podniku Lesy české íepubllky, S.p. Takove jednanl je možné oznámlí, a io lanonyníně zpúsoby uvedanýml na webovýclí sRánkách.
www.lasycí.cz


