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 Městský ú řad Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk 

odbor životního prostředí 
vodoprávní ú řad 

 

č. j.: OŽP/4942-17/4594-16/hon       Zpracovatel: Bc.Iveta Honzíková      Datum: 23.02.2017 
 
 
Stavebník: 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
 
  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Stavební povolení k vodním díl ům 
 

R O Z H O D N U T Í 
V Ý R O K 

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 
66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1) 
písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,  
konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve 
smyslu § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění a dále dle ustanovení § 15 odst.1) písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po posouzení 
předložené dokumentace ke stavebnímu řízení uděluje právnické osobě – Severočeská 
vodárenská spole čnost a.s., P řítkovská 1689, 415 50 Teplice (I ČO 490 99 469) dle 
ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 

na stavbu vodního díla: „Šluknov odstran ění kanaliza čních výustí DC113 a DC115, 
kanalizace a vodovod“  umístěnou na p. p. č. KN 80, 92, 93, 735, 1884/1 (dříve 1884) a 74 
(zařízení staveniště) v k. ú. Šluknov a na p. p. č. KN 2821, 3164/2 v k. ú. Císařský. 
  
Rozsah stavby: 
IO 01 – rekonstrukce kanalizace Husova : zřízení nové kanalizace z kameninových 

hrdlových trub DN 300 v délce 42,96 m, přepojení 6 ks stávajících kan. přípojek, 
změna napojení a spádu, odpojení dešťových vpustí z komunikace a dešťových 
svodů ze střech. Rekonstrukce šachty Š44376 (provedení výseku pro napojení a 
přetvarování dna šachty). Po přepojení stávajících objektů a zprovoznění 
přečerpávání budou stávající septiky a DČOV zrušeny. Zbývající trasa kanalizace 
od č. p. 373 do výusti DC115 bude převedena do režimu dešťové kanalizace. 
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IO 02 – rekonstrukce vodovodu Fibichova : stávající vodovod bude vyměněn v původní 
trase za potrubí HD-PE 100 SDR17RC+, v délce 266 m, stávající přípojky budou 
přepojeny – 16 ks 

IO 03 – rekonstrukce kanalizace Fibichova :  nová kanalizační stoka od křižovatky v ulici 
Husova s ulicí Fibichova bude v části od zmíněné křižovatky k výusti DC113 vedena 
souběžně v odstupu 10,0 cm od původní kanalizace a dále vedena k místu napojení 
na městskou kanalizaci. Kanalizace bude z kameninového hrdlového potrubí DN 
300 v délce 268,45 m, přepojení 14 ks stávajících kan. přípojek. Na trase před 
vodním tokem je navržena oddělovací šachta Š6 a šachta Š7 se škrtícím hradítkem 
ve funkci prvku vzdutí hladiny.  

IO 04 – přespádování části kanalizace v ulici Na P říkopech : potrubí BE DN/ID 600 
v délce 12,68 m 

 
Pro stavbu se stanoví tyto podmínky: 
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení   
zpracované  Ing. Martinem Ruckým (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, ČKAIT 0401543), v červnu 2016. 
1. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.  
2. Stavebník, dle § 152 odst. 3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznámí předem termín zahájení 
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 
3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění. 

3. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby 
(např.stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na zařízení 
k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či 
zneškodnění odpadů. 

4. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, 
popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje. 

5. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd 
k nemovitostem. 

7. Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích povolené stavby – zařízení 
staveniště p. p. č. 74 k. ú. Šluknov. 

8. Pro stavbu bude vypracován Havarijní plán a Povodňový plán a před zahájením stavby 
budou odsouhlaseny – Havarijní plán zdejším vodoprávním úřadem, povodňový plán 
bude předložen k potvrzení souladu s povodňovým plánem Města Šluknov. 

9. Pro stavbu musí být dodrženy podmínky uvedené v územním rozhodnutí Městského 
úřadu Šluknov, stavebního úřadu vydaného pod č. j. OSÚ/2302/2016/845/2016/mas ze 
dne 18.04.2016 (právní moc dne 20.05.2016) opraveného rozhodnutím č.j. 
OSÚ/10176/2016/845/2016/mas ze dne 30.11.2016, které nabylo právní moci dne 
30.12.2016 

10. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky: 
A) Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov zna čka dopisu: 

ORZP/5079/2015/94/2015/nab ze dne 18.06.2015: 
- S ohledem na úzké parametry komunikace Fibichova, bez možnosti bočních přístupů 

bude před realizací sepsán plán postupu prací s vyřešením přístupů k nemovitostem 
s odborem rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov. 

B) Městský ú řad Rumburk, odbor životního prost ředí - orgán ochrany ovzduší,   
závazné stanovisko č.j. OŽP/14659-16/1-16/mat ze dne 03.05.2015: 

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární 
prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit 
v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, 
kde dochází k emisi tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. 
vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky 
budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál 



Strana 3 (celkem 18)      
             www.rumburk.cz                                                                                                       Fax: 412 356 326 
e-mail:  iveta.honzikova@rumburk.cz                                                                                        Telefon: 412 356 333 
e-podatelna: epodatelna@rumburk.cz                                                                               Datová schránka: sdrbhgg 
 
 

bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. 
oplachtování). 

C) Městský ú řad Rumburk, orgán ochrany p řírody – závazné stanovisko č.j. 
OŽP/14659-16/1-16/mle ze dne 13.05.2016: 

- Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce 
významného krajinného prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení. 

- Zásah do významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném 
k realizaci a existenci stavby „DC 046 037 Šluknov – odstranění výustí DC113 a 
DC115, kanalizace a vodovod“ a to dle průvodní dokumentace. 

D) Městský ú řad Rumburk, orgán ve řejné správy v oblasti odpadového hospodá řství 
č. j.  OŽP/14659-16/1-16/got ze dne 06.06.2016.2016:  
- Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby 
(např: stavební odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, beton, keramické 
výrobky, kovy aj.) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních 
předpisech. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

E) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sí dlem v Ústí nad Labem, 
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem č.j. KHSUL 23746/2015 ze dne 15.06.2015: 

- Nejpozději ke kolaudaci stavby budou v rozsahu kráceného rozboru dle § 4 odst. 2) a 
přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, 
předloženy doklady o vyhovující kvalitě pitné vody, odebrané z koncových částí 
vodovodů po ukončení realizace stavby. 

- Nejpozději ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady, že výrobky, které přichází 
do přímého styku s pitnou vodou vyhovují § 5 odst. 3 zákona 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody. 

F) Povodí Oh ře, státní podnik, Bezru čova 4219, 430 03 Chomutov zn. dopisu 
POH/05722/2015-3/301100 ze dne 22.02.2016: 

- Zahájení a ukončení prací (křížení vodního toku Stříbrný potok), bude s dostatečným 
časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře. 
Rovněž požadujeme být informováni o počátku prací na obnově opevnění toku 
dotčeného stavbou. 

- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Povodí 
Ohře ke kontrole provedení stavby a končený stav bude tímto pracovníkem 
protokolárně odsouhlasen. Tomuto pracovníkovi bude předáno výškopisné a 
polohopisné zaměření křížení vodního toku Stříbrný potok. 

- Během stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami 
závadnými vodám. 

- V blízkosti vodního toku Stříbrný potok nebudou skladovány snadno rozpojitelné a 
odplavitelné látky a materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny 
proti průtokům velkých vod. 

- Pokud dojde k porušení koryta či břehů vodního toku Stříbrný potok, bude koryto či 
břehy neprodleně uvedeno investorem stavby do původního stavu. 

G) Městský ú řad Rumburk, státní památková pé če, závazné stanovisko č. j. 
OSÚ/22563-15/2913-2015/dip ze dne 01.07.2015: 

- Stavba se nachází na území historické zástavby, a proto nelze vyloučit výskyt 
starších kulturních vrstev s obsahem archeologických artefaktů. Podle § 22 odst. 2 
památkového zákona je nutné hlásit, už od doby přípravy stavby, stavební činnost 
v tomto území Archeologickému ústavu AV ČR (kopii na NPÚ úop Ústí nad Labem). 
Povinností stavebníka je zajistit v případě pozitivní nálezové situace na místě 
záchranný archeologický výzkum institucí oprávněnou k provádění tohoto výzkumu. 



Strana 4 (celkem 18)      
             www.rumburk.cz                                                                                                       Fax: 412 356 326 
e-mail:  iveta.honzikova@rumburk.cz                                                                                        Telefon: 412 356 333 
e-podatelna: epodatelna@rumburk.cz                                                                               Datová schránka: sdrbhgg 
 
 

H) Česká telekomunika ční infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Pra ha 3 č. j.  
670692/16  ze dne 28.07.2016 s platností do 28.07.2 018: 
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení 
důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., následující Vyjádření:   

 

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací 
společnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo 

její ochranné pásmo 
 

existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Ochranné pásmo SEK je 
v souladu s ustanovením § 102 zákona  č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m 
po stranách krajního vedení SEK  a není  v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 
mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,vyznačeno. 

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, 
jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, 
změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného 
v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo 
pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době 
bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území stále odpovídá skutečnosti, to vše závisí na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech 

z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
b) Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK 

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou 
žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, 
nebo zasahuje do Ochranného pásma Sek, vyzvat písemně společnost Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to 
prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.pověřeného ochranou sítě. 

(4)  Přeložení SEK zajistí její vlastník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona   č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení. 

(5) Pro účely přeložení SEK (dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen  
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s..,Smlouvu o realizaci 
překládky SEK.  

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.., prohlašuje, že žadateli 
byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání 
shora označené žádosti, dostupné informace o SEK. 
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(7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a 
data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn 
poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak 
užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:  
I. Obecná ustanovení 
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv 
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k 
poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou 
chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 
činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození 
nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen 
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při 
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí 
osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
vzniknou porušením jeho povinností. 

- V případě, že budou zemní práce zahájeny pro uplynutí doby platnosti tohoto 
vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o 
vydání nového vyjádření. 

- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, 
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, 
vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož 
účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

    II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, 
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou 
polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení 
středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit 
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práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve 
poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 

- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se 
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce 
v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo 
k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických 
a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví 
a technologických postupů. 

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához 
je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti 
Telefónica. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně 
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit 
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních 
a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od 
NVSEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat 
a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK.  

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit 
POS.  

    III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv 

prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, 
prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK. 

- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami 
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod 
ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 

správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit 
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační 
atp.).  
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- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do 
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná 
míra dotčení SEK. 

- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových 
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením 
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení 
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná 
opatření a předat je POS. 

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu 
radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje 
výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení 
staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájení správního řízení 
ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do 
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m pro osobu 
stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího 
radiového zařízení. 

- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k 
činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením 
stavby, povinen kontaktovat POS. 

- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných 
pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková 
opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného 
plamene a podobných technologií. 

    VI. Křížení a souběh se SEK 
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se 

sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, 
vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit 
PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. 
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.  

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, 
kdy hodlá umístit stavu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit 
tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické 
nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky, apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od 
krajního vedení, případně kontaktovat POS. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit 
(např. zabetonováním). 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 
−  pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v 
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS v 
příčných řezech, 
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě 
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti 
kratší než 2 m, 
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− neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
− předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
− nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
− projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, 

které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory 
a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 
1,5 m od kabelovodu 

I) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 D ěčín 4, sdělení zn.:  0100521116 ze dne 
02.02.2016: 
- Ve Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem 

energetické zařízení typu: sít NN, sí ť VN 
- Energetické zařízení 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. 

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma 
nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do 
ochranného pásna podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas 
s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny 
trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 
energetického zákona. Dovolujeme si vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se 
může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s 

- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka 
alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím 
Zákaznické linky o tzv. vytyčení. 

- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického 
zařízení, kontaktujte, prosím, naši poruchovou linku, která je Vám k dispozici 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. 

J) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 D ěčín 4, souhlas zn.: 1076533784 ze dne 
08.07.2015: 

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci 
sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek 
uvedených v tomto vyjádření. 

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu 
s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 
kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického 
vybavení. 

- Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení. 
- Zemními pracemi nesmí být narušena celistvost uzemnění zařízení distribuční 

soustavy, při případném obnažení zemnící pásky je nutné toto ohlásit na Poruchovou 
linku. Výkopové práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., odst. III 

- Pracovníci provádějící práce v OP vedení budou před zahájením prací prokazatelně 
poučeni o nebezpečí vyplývající z nedodržení bezpečnostních předpisů. 

- Při zemních pracích nesmí být narušena zemnicí soustava u podpěr.bodů a stabilita 
těchto bodů, případné obnažení zem.pásky toto ohlásit neprodleně na poruch.linku. 

- Jakékoliv poškození el.vedení nebo mimořádná událost na tomto vedení musí být 
neprodleně oznámeno na poruch.linku. Opravy budou účtovány na vrub viníka!!! 

- ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou odpovědnost za případné škody a újmy na 
zdraví, které vzniknou stavebníkovi nebo osobám následkem poruchy, havárie,  
nepředvídatelné okolnosti nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení 
současné výškové nivelety země oproti současnému stavu. 
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- Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení kabelového vedení NN 
prostřednictvím zákaznické linky, pracoviště Děčín min 7 dní předem. 

- Před konečným záhozem místa křížení či souběhu požadujeme být vyzváni ke 
kontrole uložení stávajícího kabelového vedení NN, kterou potvrdíme do stavebního 
deníku. 

K) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 D ěčín 4, vyjád ření zn.: 1076533566 ze 
dne 22.07.2015: 

- Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za dodržení těchto podmínek: 
- Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena minimální vzdálenost 1 

metr od živých částí  a pro stavby a konstrukce bude dodržena vzdálenost uvedení 
v ČSN 333301 

- Stavbou nebude narušena statika žádného podpěrného bodu 
- Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, 

svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní 
- Dodržení ochranného pásma podzemního vedení a dodržení podmínek pro 

provádění činností v ochranném pásmu 
- Vytýčení kabelového vedení 
- Kontrola křížení s kabely nn z důvodu dodržení zejména prostorové normy ČSN 73 

6005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti 
ČEZ Distribuční služby 

- Naše společnost nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 
vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek 

L) Severo české vodovody a kanalizace, a.s., P řítkovská 1689, 415 50 Teplice zn. Dopis 
O16610112306/OTPCUL/Ga ze dne 20.07.2016: 
- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou 

oznámeno, včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele 
stavby 

- Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení.  
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. 

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohosp.zařížení 
provozovatli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohosp.zařízení 
způsobenou svojí činností. 

- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší 
společnosti před dalším postupem prací. 

- Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace 
stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před 
uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla 
a úplnosti požadovaných dokladů. 

- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým 
zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a 
technologického zařízení. 

- Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky. 
- Samotnou realizaci stavby provede dodavatel ve spolupráci s pracovníky střediska 

vodovodů a kanalizací Děčín 
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského 

zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné 
jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení. 

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného 
zařízení. 

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
- Stavba bude probíhat po úsecích, zohledňujících potřeby ekonomického provádění. 
- Před zahájením příslušného úseku musí být provedeno ověření hloubky stávajících 

inženýrských sítí i vlastního vodovodu a případně provedeny výkopy pro přepojení 
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přípojek v její trase. V případě potřeby bude rozhodnuto o nezbytné úpravě 
podélného profilu. V úsecích na vodovodním řadu dojde po dokončení pokládky 
k jeho dezinfekci 1 mg/l Cl2 a proplachu, kdy bude vodovodní řad následně 
propláchnut minimálně 2 – 3 násobkem objemu části obnoveného řadu, 
s přihlédnutím k místním podmínkám. Po natlakování sítě bude následovat proplach 
celé zasažené oblasti koncovými hydranty. Provedení proplachu a desinfekce bude 
vždy předmětem zápisu ve stavebním deníku, včetně přílohy – „Zápis o proplachu a 
desinfekci vodovodu“. 

- Po provedené desinfekci a proplachu následně provozovatel na náklady investora 
provede akreditovaný odběr, včetně akreditovaného rozboru vzorků vody. V případě 
nesplnění některého z ukazatelů jsou prováděna další nápravná opatření a odběry tak 
dlouho, doku nedojde k úplnému souladu s vyhláškou 252/2004 Sb. Teprve pak může 
dojít k napojení na stávající vodovody a přepojení přípojek. 

M) RWE Distribu ční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  zn. dopisu  
5001240131 ze dne 29.01.2016: 

       V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:  
       STL plynovody a přípojky. 

- Bylo dohodnuto, že veškeré výkopové práce budou prováděny ručně 
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola 

PZ  
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu 

plynárenského zařízení 
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti 

signalizačního vodiče 
- U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika 

stavu potrubí 
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 

zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem 
stavby 

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, 
minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod 
z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu. 

Při splnění všech podmínek tohoto stanoviska souhlasíme s povolením stavby dle zákona 
183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynová zařízení jiných vlastníků či správců, 
případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných 
informací i jejich poloze. 
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným 
pásmem dle zákona 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 
vzniklé škody. 

 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 
- Za stavební činnosti za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují 

všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i 
bezvýkopové technologie), 

- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat 
pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto 
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 
670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. 
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Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) 
je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesním 
být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za 
zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O 
provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 

- bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 tab. 8, zákon 458/2000Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je 
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito 
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 

-  v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 
izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239, 

- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. 
Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz. kontaktní list). Žádost o kontrolu 
bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno, 

- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno 
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy vše v souladu 
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení, 

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti, 

- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak), 

- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak),  

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 
zařízení. 

N) Česká telekomunika ční infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Pra ha 3 č. j.  
SOS-16/VE 16023078 ze dne 29.07.2016: 

- Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním 
územního rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí 
elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané 
ve „Vyjádření…“ musí být dodrženy. 

- V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit 
před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke 
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snížení, či zvýšení stávající nivelity terénu. V místě kolize stavby s naším vedením 
požadujeme dodržet ČSN 73 6005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme 
stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedeni ani 
náhodným způsobem (pažení výkopů, výstavby mechanické ochrany na našem 
vedení, zavěšení kabelové trasy, atd…). 

- Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně 
tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o…“ Vytýčení našeho vedení na 
místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka naším pracovníkem 
kabelové údržby. 

- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho 
kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do 
stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby. 

 
 

       Název vodního toku: Stříbrný potok; Identifikátor vodního toku: 10101808;  Číslo 
hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0490-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod 
tekoucích: Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree; Kód vodního útvaru: 
OHL_1230; Číslo a název hydrogeologického rajonu:  6411  - Krystalinikum Šluknovské 
pahorkatiny; Číslo a název útvaru podzemních vod:  64110  - Krystalinikum Šluknovské 
pahorkatiny; Přímé určení polohy v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální: souřadnice X / Y:  začátek úseku: 942259/727198, konec úseku: 942308/726912. 
 

 
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zn ění a § 27 odst. 1) písm. a) zákona č. 
500/2004 Sb. správní řád, v platném zn ění:     

1. Severočeská vodárenská spole čnost a.s., P řítkovská 1689, 415 50 Teplice (I ČO 
490 99 469)  

 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
Dopisem ze dne 11.08.2016, doručeným dne 12.08.2016, podal stavebník - právnická osoba 
Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice v zastoupení na 
základě plné moci právnickou osobou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice žádost o stavební povolení k vodnímu dílu: „Šluknov odstranění 
kanalizačních výustí DC113 a DC115, kanalizace a vodovod“ umístěnému na p. p. č. KN 80, 
92, 93, 735, 1884/1 (dříve 1884) a 74 (zařízení staveniště) v k. ú. Šluknov a na p. p. č. KN 
2821, 3164/2 v k. ú. Císařský. 
 
Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení ve smyslu § 44 odst.1) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění 

 
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 
66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) 
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní 
orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále 
jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  konkrétně jeho odbor životního prostředí po 
posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů svým dopisem – výzvou č.j. OŽP/31202-16/4594-16/uzl ze dne 
29.08.2016, ve smyslu § 45 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
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pozdějších předpisů vyzval právnickou osobu – Severočeská vodárenská společnost a. s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice k doplnění žádosti.  
 

Poněvadž bez doplnění předmětné žádosti ze dne 11.08.2016, doručené dne 12.08.2016 
nebylo možné v řízení pokračovat, vodoprávní úřad Městského úřadu Rumburk při odboru 
životního prostředí usnesením č.j. OŽP/31205-16/4594-16/hon ze dne 29.08.2016 řízení 
přerušil. 
 
Dne 04.01.2017 byla výše uvedená žádost doplněna. 
 

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 
66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1) 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,  
konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve 
smyslu § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění a dále dle ustanovení § 15 odst.1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění po posouzení 
žádosti ve smyslu § 37 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění svým 
dopisem č. j. OŽP/667-17/4594-16/hon ze dne 04.01.2017 oznámil podle ustanovení § 112 
odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům  zahájení 
vodoprávního (stavebního) řízení předmětné stavby vodního díla.  
 

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 04.01.2017 bylo uvedeno, že  jsou zdejšímu 
speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy místní podmínky a žádost poskytla dostatečný 
přehled pro posouzení navrhované stavby, proto bylo ve smyslu § 112 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
upuštěno od ohledání na místě a ústního jednání. 
 

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně: 
Účastníci stavebního řízení: 
Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:  
 
a) stavebník: 
Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
 
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: 
---- 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:  
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
 
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 –  Žižkov 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov 
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e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm 
v katastrálním území Císařský p. p. č. KN 140/6, 140/3, 140/1, 144/3, 140/9, 140/8 a st. p. č. 
KN 325 (č.p.297), 335/2, 335/1 (č.p. 310), 324 (č.p.302) 
v katastrálním území Šluknov p. p. č. KN 770 (č.p.618), 780, 788/1, 789, (č.p.450), 790, 793 
(č.p. 451), 794, 813, 797/1, 815/1, 816, 800, 801 (č.p. 862), 820/1 (č.p. 650), 821 (č.p.629), 
822, 805/1, 807/1, 810/1, 811/1, 824, 827 (č.p.95), 811/2, 829, 91, 90 (č.p.90) 
 
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu 
v katastrálním území Císařský p. p. č. KN 140/6, 140/3 
v katastrálním území Šluknov p. p. č. KN 91 
 
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis 
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
 

Při stanovení okruhu účastníků vodoprávního (stavebního) řízení stavební úřad vycházel 
rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a 
jejího předpokládaného účinku na okolí. 
 

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 04.01.2017 bylo uvedeno, že dle ustanovení § 112 
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, mají právo účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a to 
písemnou formou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu ze dne  16.11.2016 
(dnem oznámení je 15. den ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce). 
 
V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 04.01.2017 bylo uvedeno, že dotčené orgány  dle § 112 
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění mohou uplatnit svá stanoviska, resp. závazná stanoviska  písemnou formou 
nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu ze dne 16.11.2016 (dnem oznámení je 
15. den ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce) s tím, že dotčený orgán dle § 4 odst. 
3) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném, je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem a dále, že 
navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže 
věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly 
být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní 
stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně 
plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního 
plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží. 
 

V cit. dopisu zdejšího odboru  ze dne 04.01.2017 bylo dále uvedeno, že pokud tak účastníci 
řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, 
že nemají k žádných námitek, resp. připomínek a dále, že k později uplatněným 
stanoviskům,  námitkám, popřípadě důkazům, nebude dle ustanovení § 112 odst. 2) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
přihlédnuto. 
 

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 04.01.2017 bylo i uvedeno, že k připomínkám a 
námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nebo při pořizování 
regulačního plánu, se podle ustanovení § 114 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, se nepřihlíží.   
 

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne  04.01.2017 bylo i uvedeno, že do podkladů zahájeného 
vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nahlédnout na  Městském úřadě Rumburk, 
odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, 
v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.  
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Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady: 
1. Žádost o stavební povolení ze dne 11.08.2016 doručená den 12.08.2016 
2. Doklad o zaplacení správního poplatku. 
3. 3x předmětná dokumentace ke stavebnímu řízení s částí E. Dokladovou částí 
4. Pověření Ing. J. Marka – zaměstnance SČVK a.s. 
5. Plná moc pro SČVK a.s. 
6. 2x Kopie smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inž.sítě č. CES 2086/2016 
7. územní rozhodnutí Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu č. j. 

OSÚ/2302/2016/845/2016/mas ze dne 18.04.2016 (právní moc dne 20.05.2016)  
8. opravné rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu č.j. 

OSÚ/10176/2016/845/2016/mas ze dne 30.11.2016, které nabylo právní moci dne 
30.12.2016 

9. souhlas Městského úřadu Šluknov, stavebního úřadu č. j. OSÚ/36/2017/845/2016/mas 
ze dne 03.01.2017 

 

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku 
tohoto rozhodnutí uvedeno. 
        

 

P O U Č E N Í     Ú Č A S T N Í K Ů 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle 
ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle 
ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění odvolání, ve 
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru  životního  prostředí a 
zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u 
Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí. 
  

Odvolání se podává v počtu 4 kusů  stejnopisů. 
  

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění odkladný účinek. 
 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí (dnem oznámení je 15. den ode dne vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední 
desce). 
 

P O U Č E N Í  
Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 
O průběhu stavby bude veden stavební deník. 
 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních prací a zajistí ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
 

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3) písm.b) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci 
sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen 
provádět stavebník. 
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Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady podle § 12 odst.1) 
Vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu, v platném znění: 
• dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu 

povolení) 
• doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona  č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění. 

• doklad o zneškodnění odpadů vzniklých realizací stavby. 
• doklady dle požadavků účastníků řízení uvedených v podmínkách stanovených pro 

stavbu ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
• závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována (orgán ochrany 

ovzduší) 
• geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích a do katastrální mapy, 

včetně hloubek uložení a profilu materiálu 
• bakteriologický rozbor pitné vody nebo doklad o prochlorování 
• potvrzení o převzetí provozovatelem vodovodů a kanalizací 
• protokol o tlakové zkoušce vodovodů dle ČSN 75 5911  
• protokol o zkoušce těsnosti kanalizace dle ČSN 75 6909 
 

            
 
 

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 
 
 
Ing.  Jiří  Latislav   v. r. 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk 
 
 
Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Rumburk a Městského úřadu 
Šluknov vyvěšen po dobu 15 dnů. Dokument se zveřejní též způsobem umožňující dálkový 
přístup. 
 
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě       Den sejmutí 
 
 
…………………………………………..        ………………….. 
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě      Den sejmutí 
Umožňující dálkový přístup 
 
 
……………………………………………..     …………………….. 
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Podpis a razítko osoby, která potvrzuje 

vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
 

……………………………………. 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení (do vlastních rukou): 
1. Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (doručí se 

na: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice) 
 
Účastníci řízení (doručí se veřejnou vyhláškou): 
1. Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
4. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
5. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 –  Žižkov 
6. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
7. Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov 
 
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (doručí se veřejnou 
vyhláškou): 
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být stavbou přímo dotčeno, konkrétně se jedná o 
pozemky v katastrálním území Císařský p. p. č. KN 140/6, 140/3, 140/1, 144/3, 140/9, 140/8 
a st. p. č. KN 325 (č.p.297), 335/2, 335/1 (č.p. 310), 324 (č.p.302) 
v katastrálním území Šluknov p. p. č. KN 770 (č.p.618), 780, 788/1, 789, (č.p.450), 790, 793 
(č.p. 451), 794, 813, 797/1, 815/1, 816, 800, 801 (č.p. 862), 820/1 (č.p. 650), 821 (č.p.629), 
822, 805/1, 807/1, 810/1, 811/1, 824, 827 (č.p.95), 811/2, 829, 91, 90 (č.p.90) 
 

Dotčené orgány: 
1. Městský úřad Šluknov, stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné 

správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
(Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 
1366/48, 408 01 Rumburk) 

3. Městský úřad  Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 
1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního 
prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk) 

4. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. 
května 1366/48, 408 01 Rumburk) 

5. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. 
května 1366/48, 408 01 Rumburk) 

6. Městský úřad Šluknov, silniční správní úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
7. Městský úřad Šluknov, orgán ochrany obyvatel, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
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8. Městský úřad  Rumburk - orgán státní památkové péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 
1366/48, 408 01 Rumburk) 

9. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 
1531/15, 400 01 Ústí nad Labem (doručí se na:  Krajská hygienická stanice Ústeckého 
kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83  Děčín  

10. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 
(Doručí se na:  Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, 
Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín)  

11. Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a 
majetková MO, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1 
 

• 2x vlastní 
 
 
 
Vypraveno dne:  


