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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
č. 4/2019-ÚR
Výroková část:
Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 30.1.2019 podal
M - SOFT, spol. s r.o., IČO 49434853, Jana Masaryka č.p. 1664/12, 586 01 Jihlava 1,
kterého zastupuje PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s., IČO 25527797, Českomoravská č.p. 206/35, 190
00 Praha 9-Vysočany
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
Optická trasa Jamné - Polná, liniová stavba sítě elektronických komunikací, umístěna v
katastrálních územních Rytířsko, Jamné u Jihlavy, Ždírec na Moravě, Věžnička a Polná,
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2076/1 (ostatní plocha), parc. č. 2204 (ostatní plocha), parc. č.
2251 (ostatní plocha), parc. č. 2269 (ostatní plocha), parc. č. 2283 (vodní plocha), parc. č. 2284 (ostatní
plocha), parc. č. 2300 (ostatní plocha) v katastrálním území Jamné u Jihlavy, parc. č. 132/1 (ostatní
plocha) v katastrálním území Rytířsko, parc. č. 652/11 (ostatní plocha), parc. č. 653/2 (ostatní plocha),
parc. č. 654 (ostatní plocha), parc. č. 683 (ostatní plocha), parc. č. 711 (vodní plocha), parc. č. 52/2
(ostatní plocha), parc. č. 53/2 (ostatní plocha), parc. č. 71/5 (orná půda), parc. č. 79/6 (orná půda), parc. č.
588/9 (orná půda), parc. č. 652/12 (ostatní plocha), parc. č. 658/2 (ostatní plocha), parc. č. 705/1 (ostatní
plocha), parc. č. 707 (trvalý travní porost), parc. č. 708/2 (ostatní plocha), parc. č. 716 (ostatní plocha),
parc. č. 308/5 (trvalý travní porost), parc. č. 308/14 (trvalý travní porost), parc. č. 676/5 (ostatní plocha),
parc. č. 722/1 (ostatní plocha), parc. č. 722/13 (ostatní plocha), parc. č. 722/21 (ostatní plocha), parc. č.
722/22 (ostatní plocha), parc. č. 722/23 (ostatní plocha), parc. č. 722/24 (ostatní plocha) v katastrálním
území Věžnička, parc. č. 1645 (ostatní plocha), st. p. 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1134/1
Sídlo: Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Pracoviště: Varhánkova 278, 588 13 Polná
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(ostatní plocha), parc. č. 1134/5 (ostatní plocha), parc. č. 1195/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1616/2
(ostatní plocha), parc. č. 1616/3 (ostatní plocha), parc. č. 1616/10 (ostatní plocha), parc. č. 1624/1 (ostatní
plocha), parc. č. 1638 (ostatní plocha) v katastrálním území Ždírec na Moravě, parc. č. 291/6 (orná půda),
parc. č. 300/4 (orná půda), parc. č. 300/10 (ostatní plocha), parc. č. 303/4 (ostatní plocha), parc. č. 303/6
(ostatní plocha), parc. č. 1925/1 (orná půda), parc. č. 1930/1 (orná půda), parc. č. 1933/4 (orná půda),
parc. č. 1933/5 (orná půda), parc. č. 1943/3 (lesní pozemek), parc. č. 1944 (orná půda), parc. č. 1945 (orná
půda), parc. č. 1946 (orná půda), parc. č. 1947 (orná půda), parc. č. 1986/22 (orná půda), parc. č. 2010
(orná půda), parc. č. 2013/1 (orná půda), parc. č. 2013/2 (orná půda), parc. č. 2013/3 (orná půda), parc. č.
2042/2 (orná půda), parc. č. 2043/28 (orná půda), parc. č. 2043/35 (ostatní plocha), parc. č. 2510/13
(ostatní plocha), parc. č. 2520/2 (ostatní plocha), parc. č. 2520/4 (ostatní plocha), parc. č. 2520/5 (ostatní
plocha), parc. č. 2520/6 (ostatní plocha), parc. č. 2520/9 (ostatní plocha), parc. č. 2520/12 (ostatní
plocha), parc. č. 2527/2 (ostatní plocha), parc. č. 2530/4 (ostatní plocha), parc. č. 2530/11 (ostatní
plocha), parc. č. 2530/23 (trvalý travní porost), parc. č. 2531/1 (ostatní plocha), parc. č. 2531/1 (ostatní
plocha), parc. č. 2532/1 (ostatní plocha), parc. č. 2569/20 (vodní plocha), parc. č. 2596/1 (ostatní plocha),
parc. č. 2596/3 (ostatní plocha), parc. č. 2597 (ostatní plocha), parc. č. 1992/1 (ostatní plocha), parc. č.
1992/5 (ostatní plocha), parc. č. 1992/11 (ostatní plocha), parc. č. 2004 (ostatní plocha), parc. č. 2006
(ostatní plocha), parc. č. 2520/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2047/1 (ostatní plocha), parc. č. 2049/7
(ostatní plocha) v katastrálním území Polná.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavba je úsekově členěna na tyto stavební objekty:
SO 01.
Pokládka HDPE chrániček a záfuk optického kabelu v trase Jamné - Věžnička
Stavební objekt začíná kabelovou komorou na trase sítě ROWANet u křižovatky silnice II/353, polní
cesty a odbočky do obce Jamné. Trasa chráničky s optickým kabelem pokračuje podél polní a lesní
cesty ve směru k Hladovému rybníku a následně po hrázi rybníka. Za hrází rybníka odbočí trasa
vpravo a bude vedena podél polní cesty údolím Šlapanky, dále pak lesní cestou a následně opět v
polní cestě až do obce Věžnička, kde trasa SO01 končí odbočnou kabelovou komorou na návsi.
Na trase bude provedena odbočka k Obecnímu úřadu Věžnička.
Přechod Šlapanky bude řešen umístěním ocelové chráničky na odtokové straně mostu pro pěší v
blízkosti OÚ.
SO 02.
Pokládka HDPE chrániček a záfuk optického kabelu v úseku Věžnička - Polná
Stavební objekt začíná od odbočné kabelové komory na návsi v obci Věžnička. Trasa z obce bude
vedena úvozem vpravo pod silnicí III/34820 a následně podél silnice při okraji pole. Na návrší kopce
Březina křižuje trasa silnici III/34820 a bude vedena podél silnice při okraji pole vlevo až k lesu, kde
opět křižuje silnici III/34820. Dále trasa pokračuje podél silnice vpravo při okraji pole cca 375m, kde
opět křižuje silnici III/34820 a je následně vedena v lesním pozemku nad svahem cca 100m a
křížením silnice III/34820 se vrací vpravo, kde dále pokračuje až k Anežčinu mostu přes Zhořský
potok. Před mostem křižuje trasa silnici III/34820 a vedle komunikace bude umístěna kabelová
komora. Od kabelové komory bude vedena odbočná trasa pro připojení objektu v areálu U Březiny.
Hlavní trasa pokračuje přechodem Zhořského potoka, který bude řešen ocelovou chráničkou
umístěnou na odtokové straně Anežčina mostu. Trasa bude dále vedena vlevo podél silnice
II1/34820 až k intravilánu města Polná. Před křižovatkou Žejdlicova / Alej Svobody bude umístěna
kabelová komora. Od kabelové komory bude vedena odbočná trasa do ulice Smetanova. Trasa bude
vedena chodníkem až k bytovému domu na jejím konci, kde bude trasa před vstupem do budovy
ukončena. Hlavní trasa přejde od kabelové komory vpravo a bude vedena podél komunikace,
následně podvrtem a v zelených pásech po levé straně svažující se Aleje Svobody až k jejímu konci,
kde bude podvrtem vedena vpravo. Uličkou pro pěší trasa pokračuje do ulice U Studánky, kde bude
vedena po pravé straně až ke křižovatce s ulicí Jungmannova, kde odbočí vlevo a bude ukončena ve
stávající kabelové komoře. Z ulice U Studánky bude vedena odbočka k dětskému hřišti.
SO 03. Pokládka HDPE chrániček a záfuk optického kabelu v úseku Věžnička - Ždírec
Stavební objekt začíná od odbočné kabelové komory před lávkou pro pěší v obci Věžnička. Trasa
bude vedena podél toku Šlapanky vlevo a dále podvrtem pod místní komunikací směr Ždírec. Dále
vpravo podél komunikace směrem na Ždírec. První část tohoto stavebního objektu bude ukončena
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napojením na stávající trasu chrániček na konci obce. V druhé části stavebního objektu je trasa
vedena od radiového stožáru směrem k obecní komunikaci a dále po její levé straně až do obce
Ždírec ke křižovatce se silnicí 11/352. Trasa bude dále vedena podél silnice 111/352 směrem k
obecnímu úřadu, přechody komunikací budou řešeny podvrty a část trasy bude vedena v chodníku.
U Obecního úřadu Ždírec bude provedena odbočka do budovy. Dále trasa pokračuje podél místní
komunikace vlevo a dále podél sinice 111/352 vlevo až k Domovu důchodců, kde bude vstupem do
budovy ukončena.
Technologická zařízení
Do výkopů v uvedených trasách bude uložena HDPE chránička o průměru 40/33mm. Pro nutnou
údržbu trasy budou po cca 300m úseků a v místech odboček umisťovány kabelové komory
(betonové šachty pr.1mv.1ms betonovým víkem D400). Následně bude do chráničky zafouknut
optický kabel o minimální kapacitě 24vl.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací z 04/2018, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb. Zpracovatel projektové dokumentace: PRVNÍ TELEFONNÍ,
a.s., odštěpný závod Jihlava, Štěpán Hazdra.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy –
OŽP čj. MMJ/OŽP/155327/2018-Saz z 13.11.2018:
• Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik Praha ze dne 30.05.2018 zn.
• 29058/2018-242-Mš, a to:
• Stavbou nesmí dojít k narušení stability hrázového tělesa Hladového rybníka.
• Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečišťování povrchových a podzemních vod závadnými
látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
• Veškerý odplavitelný materiál nebude ukládán v záplavovém území WT Šlapanka. V případě splachů
do toku bude nános okamžitě odstraněn na náklady zhotovitele.
• Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno úsekovým technikům na středisko v Havlíčkově
Brodě.
• Požadujeme přizvat k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a ke kolaudaci, kde nám bude předána
projektová dokumentace skutečného zaměření stavby ( v místě křížení sítí ve správě Povodí Vltavy,
státní podnik), a to v digitální podobě (včetně souřadnic x, y, z).
• Stavba se nedotkne vodního toku IDVT 10246426 a 10250553, případné narušení koryta při realizaci
stavby bude uvedeno do náležitého stavbu.
• Křížení toku bude provedeno dle ČSN 752130.
• Chránička v místě křížení s vodním tokem bude min. 1,2 m pode dnem koryta toku.
• Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem
velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme
uplatňovat náhradu vzniklých škod.
• 2 Budou dodrženy podmínky uvedené v zápisu z projednání s vlastníkem Hladového rybníka - p.
Jitkou Hezinovou, Sokolovská 3038/99, Jihlava ze dne 08.08.2018:
• Investor bude koordinovat práce na výstavbě SEK „Optická trasa Jamné - Polná1' s plánovanou
opravou výpustě rybníka a v případě, že bude pro opravy výpustě, či jiné činnosti spojené s údržbou
Hladového rybníka nutné provizorně přeložit trasu vedení SEK, učiní tak na vyzvání vlastníka a na
vlastní náklady.
• Investor nebude požadovat jakoukoli finanční náhradu za poškození vedení SEK, ke kterému by
došlo bez přičinění vlastníka rybníka vlivem protržení hráze, přetečení rybníka, sesuvu půdy a
podobných živelných pohrom.
• Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR, s.p., správy toků Benešov ze dne 01.11.2018 č.j.
• LCR954/004004/2018, a to:
• Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 752130. Chránička bude přesahovat min. 2 m
obě břehové hrany.
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Správa toků Benešov nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na
výše uvedené akci.
• Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávající ve správě investora stavby, nebo jeho právního
nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
• Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
• Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno
výhradně záplavové území.
• Budou dodrženy podmínky vyjádření správce ochranného pásma vodního zdroje - VAS a.s. divize
• Jihlava ze dne 17.08.2018 č.j. DJI2018/VTN-Dvoř./18, a to
• Při používání mechanizmů nesmí být přejížděny vodní toky a veškeré jejich parkování mimo
pracovní činnost musí být za hranicí OP.
• Veškeré práce musí být prováděny s max. ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí a
rozbahněném terénu.
• Všechny používané mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu (bez úkapů ropných látek),
doplňování paliv musí být prováděno výhradně mimo prostor OP.
• Po ukončení prací budou urychleně z prostoru OP odstraněny veškeré nezužitkované zbytky a terén
bude uveden do původního stavu.
• O výše uvedených zásadách musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci, kteří budou vstupovat
do OP.
• Při realizaci navrhované stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchového zdroje vody v ochranném
pásmu vodního zdroje Jamenský potok. V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv
ohrožení kvality tohoto povrchového zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na
dispečink VAS.
• Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy – OŽP – státní správa
lesů čj. MMJ/OŽP/26291/2018/2 z 3.9.2018:
• Před vydáním stavebního povolení (před zahájením stavebních a výkopových prací) požádá realizátor
stavby o dočasné odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle § 15 - 18 lesního
zákona, a to po dobu trvání stavby na části lesního pozemku s p. č. 1943/3 v k. ú. Polná. Náležitosti
podání žádosti o dočasné odnětí PUPFL jsou uvedeny ve vyhlášce MZe č. 77/1996 Sb.,
• záměr bude realizován podle předložené projektové dokumentace zpracované společností PRVNÍ
TELEFONNÍ, a. s.
• při realizaci stavby nesmí dojít k poškození okolních lesních pozemků ani porostů,
• stavební a výkopový materiál nebude ukládán mimo staveniště na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa,
• terénními úpravami nesmí dojít k ovlivnění vodního režimu na sousedních lesních pozemcích.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP – ochrana ZPF čj.
MMJ/OŽP/131637/2018 z 2.10.2018:
• projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou
oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. Neprojednané provádění by mohlo v konečném důsledku
vést k tomu, že vlastníkovi nebo nájemci bude znemožněno hospodaření dle § 3 odst. 4 zákona,
• provádět práce na dotčených pozemcích především v době vegetačního klidu, tak, aby na ZPF a jeho
vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, co nejméně
narušovat jeho organizaci a obhospodařování, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských
komunikací,
• v trase podzemního vedení zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev
půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy v šířce pracovního pruhu s odděleným
ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Skrývka bude
po dobu stavby řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizování,
• v případě poškození vložených investic do půdy (meliorace) zajistit na vlastní náklady jejich opravu,
• při provádění stavby učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,
• po ukončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence operátu
KN (trvalý travní porost)
•
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případný přebytek výkopové zeminy nesmí být likvidován rozprostřením po povrchu pozemků. které
jsou součástí ZPF.
• Vyjádření platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu trasy je investor povinen žádat věcně a
místně příslušný orgán ochrany ZPF.
• Pokud by si práce spojené s budováním, opravami a údržbou podzemního vedení vyžádali odnětí
pozemků ze ZPF na dobu delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do
původního stavu, je provozovatel těchto prací dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona povinen vyžádat si k
tomuto odnětí souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF.
• Z tohoto důvodu písemně oznámí zdejšímu odboru termín zahájení nezemědělského využití, a to
nejméně 15 dní předem.
5. Budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou Lesy ČR s.p. Lesní správa Ledeč nad Sázavou čj.
LCR155P001450/2018 z 10.7.2018:
• Přebytečný výkopek bude odvezen ze staveniště. Nebude v žádném případě uložen a rozprostřen
podél výkopu.
• Předání staveniště ohlásit minimálně měsíc před akcí s ohledem na odvoz dřeva z porostů.
• Doplňující podmínky jsou uvedeny v uzavření nájemní smlouvě č. B2/155/2018.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Polná – majetkový odbor čj. MUPL/364/2019
z 17.1.2019:
• odstup hrany výkopu pro uložení chrániček od domů, opěrných zídek a oplocení bude min. l,0m;
požadujeme včasné upřesnění trasy především v ulici Smetanova a ulici U Studánky
• chrániěky nebudou ukládány do svahů, na kterých se nachází dům, opěrná zídka nebo oplocení;
požadujeme včasné upřesnění trasy především začátek ulice Smetanova, vjezd z ulice Žejdlicova
• při realizování výše uvedeného rozsahu prací nesmí dojít k poškození stávajících staveb opěrných
zídek a oplocení a nesmí být narušena statika těchto konstrukcí
• přesné trasy vedení chrániček v terénu, budou před realizací odsouhlaseny s městem Polná - MěÚ
Polná, majetkový odbor (pan Kanswohl, tel.: 567 559 243, lubomir.kanswohl@mu-polna.cz)
• termín realizace bude dopředu konzultován s městem Polná - MěÚ Polná, majetkový odbor pro
možnost koordinace s případnými jinými pracemi v dané lokalitě, asfaltová komunikace v ulici
Smetanova je zařazena do plánu oprav
• vstup na veřejné prostranství a do komunikací za účelem provádění výkopů, skladování materiálu,
záboru pozemků apod. je investor povinen ošetřit smlouvou s městem Polná - MěÚ Polná, majetkový
odbor (pan Kanswohl, tel.: 567 559 243, lubomir.kanswohl@mu-polna.cz)
• tel.: 567 559 243, mob.: 728 166 475 e-mail: katerina.peschoutova@mu-polna.cz www.mestopolna.cz
• při realizaci stavby bude zajištěn bezpečný přístup k objektům vlastníků přilehlých nemovitostí
• omezení plnohodnotného přístupu a příjezdu k nemovitostem bude pouze po nezbytně dlouhou dobu
a bude vlastníkům nemovitostí s předstihem oznámeno
• investor zajistí uvedení komunikace a veřejných prostranství do původního stavu
• při provádění zemních prací v okolí podzemního vedení veřejného osvětlení nesmí stavebník
• používat mechanizační prostředky
• výkopové práce v blízkosti sloupů veřejného osvětlení je stavebník povinen provádět v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability
• v případě znečištění komunikace stavbou dojde v co nejkratším termínu k uvedení komunikace do
původního stavu
• žadatel si zajistí vyjádření správců sítí o existenci vedení přes dotčené pozemky, v případě existence
sítí i vytyčení před zahájením prací
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní s.r.o. z 21.8.2018:
• Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné
stanovení jeho polohy provést
• na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz.

•
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Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nej vyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.
• Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení
stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a
bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE
33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
• Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
• Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové
služby 800 22 55 77.
• Kontakty správců zařízení: VN+NN Regionální správa, Jiří Činčár, tel.: 54514-4632, email:
jiri.cincar@eon.cz
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. čj. 5001775153 z 4.9.2018:
• STANOVISKO EPZ - VTL (Jiří Jetelina, 532227209):
• K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se na p.č. 290, k.ú. Polná nachází
jeden technologický objekt středotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Polná [*]: STL
Indusova (dále jen RS).
• Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na
adrese: https://dpo. gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data.
• Dle zákona č. 458/2000, § 68 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m od půdorysu objektu všemi
směry. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit
ustanovením tohoto zákona.
• * GridServices, s.r.o * EPZ * regulační stanice, se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení
následujících podmínek :
• Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je
nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákonč.458/2000 Sb. a nařízení vlády
č.591/2006.
• Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma *
zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 5 m od objektu RS všemi směry!
• V ochranném pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby (stavební
buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily, stavební mechanizmy a neskladovat žádný stavební
materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).
• GridServices, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti
výstavby vyžadovaly.
• Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):
• V zájmovém území se v současné době nachází STL a NTL plynovodní vedení a zařízení v majetku
nebo ve správě GasNet, s.r.o.
• PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto
stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ. Při souběhu, křížení technické IS při
realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a
ČSN související s uvedenou stavbou.
• Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do
betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL
a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj
betonové chráničky musí být v co největší
• vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva
písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.
• V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
• křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.
• při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude
tvořenou z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.
• páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na
betonovou dlaždici
•
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uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící sítě)
na plynárenská zařízení a přípojky
Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí
být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo
od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby,
prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP
výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný
provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována
PD přeložek plynárenských zařízení.
Info a následné stanovisko k přeložce: http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/
V zájmovém území stavby je provozováno blokové regulační zařízení (BRZ), které slouží jako zdroj
NTL plynovodní sítě.
Obrysy veškerých stavebních objektů a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1 m od
půdorysu stavební části BRZ.
Po obvodu objektu BRZ (až do vzdálenosti 4 m) může být v zemi uloženo obvodové uzemnění
objektu (zemnící pásek). Obvodové uzemnění BRZ slouží jako ochrana před atmosférickou a
statickou elektřinou. Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení
obvodového uzemnění - vytýčení zemnícího pásku. Pokud bude zemnící pásek při výkopech odkryt,
požadujeme zajistit jeho zabezpečení před poškozením, aby nedošlo k přerušení uzemnění.
Ve vzdálenosti 4 m od obrysu stavební částí BRZ je nutné provádět zemní práce s největší opatrností
a ručně, pouze s použitím klasického jednoduchého nářadí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti
5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm!
Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce GridServices,
s.r.o.ke kontrole BRZ. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ vzniknou, odpovídá
investor stavby.
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě
stavby.
rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní
smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora,
stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k
projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.
zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze
a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost
a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy,
vibrace, apod.).
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
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změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33
55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za
zahájení stavební činnosti.
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění 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 a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 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 a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
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V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah
k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/,
činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP
zákaznické lince 800 11 33 55.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS divize Jihlava čj. DJI2018/VTN-Dvoř/18 z 17.8.2018:
• Při realizaci předmětné stavby v k.ú. Polná dojde ke střetu (kolizi) se stávajícím vedením vodovodu a
kanalizací v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Jihlava (dále jen
VAS). Dále dojde ke střetu el. kabelem.
• k. ú. Věžnička dojde ke střetu (kolizi) se stávajícím vedením kanalizace v provozování VAS. Ohledně
případného dotčení technické infrastruktury vodovodu je třeba žádat místně příslušný obecní úřad,
který je provozovatelem vodovodu v obci Věžnička.
• k. ú. Ždírec na Moravě dojde ke střetu (kolizi) se stávajícím vedením vodovodu v provozování VAS.
Ohledně případného dotčeni technické infrastruktury kanalizace je nutné žádat místně příslušný
obecní úřad, který je provozovatelem kanalizace v obci Ždírec na Moravě.
• Ohledně případného dotčení technické infrastruktury vodovodu a kanalizace v k. ú. Rytířsko a Jamné
u Jihlavy je nutné žádat místně příslušné obecní úřady, které jsou provozovateli vodovodu a
kanalizace v obcích Rytířsko, a Jamné u Jihlavy.
• Dále upozorňujeme, že v obcích Rytířsko, Věžnička a Jamné u Jihlavy dojde výše uvedenou stavbou
k dotčeni II. stupně ochranného pásma vodního zdroje Jamenský potok. S ohledem na tuto skutečnost
ie nutné dodržet následující obecné podmínky:
• při používání mechanizmů nesmí být přejížděny vodní toky a veškeré jejich parkování mimo
pracovní činnost musí být za hranicí OP
• veškeré práce musí být prováděny s maximálním ohledem na vodní zdroj, zvláště při deštivém počasí
a rozbahněném terénu
• všechny používané mechanizmy musí být v dokonalém technickém stavu (bez úkapů ropných látek),
doplňování paliv musí být prováděno výhradně mimo prostor OP
• po ukončení prací budou urychlené z prostoru OP odstraněny veškeré nezužitkovatelné zbytky a terén
bude uveden do původního stavu
• o výše uvedených zásadách musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci, kteří budou vstupovat
do OP
• Při realizaci navrhované stavby nesmí dožít k ohrožení kvality povrchového zdroie vody v
ochranném pásmu vodního zdroje Jamenský potok. V případě, že v průběhu realizace stavby dojde k
jakémukoliv ohrožení kvality tohoto povrchového zdroje vody, nutno tuto skutečnost neprodlené
ohlásit na: dispečink VAS - telefon: 567 569 204, mobil: 737 221 622.
• Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace musí být
bezpodmínečně dodrženy všechny podmínky vyjádření VAS k předmětné stavbě; které se stanou v
jejich plném znění také součástí příslušného rozhodnutí (resp. povolení / souhlasu podle stavebního
zákona) věcně a místně příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje (resp. umisťuje) předmětná
stavba.
• VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI VODOVODU A KANALIZACE V PROVOZOVÁNÍ VAS
• A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNI STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
VODOVODU A KANALIZACÍ
• Upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází vodovodní přípojky a kanalizační přípojky
k jednotlivým nemovitostem (pozemkům anebo stavbám) připojeným na vodovod a kanalizaci, resp.
jiné rozvody vodovodu a kanalizace (dále jen „vodovodní a kanalizační vedení"). Tato „vodovodní a
kanalizační vedeni“ jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníku pozemků nebo staveb připojených na
vodovod anebo kanalizaci, resp. ve vlastnictví jiných třetích osob anebo subjektů. STAVEBNÍK musí
tato „vodovodní a kanalizační vedení" po celou dobu realizace výše uvedené stavby respektovat,
chránit před poškozením, apod.
• VAS nezodpovídá za údaje o poloze a umístění těchto „vodovodních a kanalizačních vedení“ a tato
vedeni nejsou předmětem tohoto vyjádření VAS.
• Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a
vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením
a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).
•

Č.j. MUPL/ 2659/2019

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

str. 10

OCHRANNÁ PÁSMA vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymezena
vodorovnou vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizačního potrubí na
každou stranu, resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a
kanalizačního potrubí (nad DN 500 mm) na každou stranu: u vodovodních řadů a kanalizačních stok
o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným
povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m.
V ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky nesmí být umístěny stavby, konstrukce
nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy
či práce a činností, které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu a kanalizační stoce,
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo
plynulé provozování, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad
vodovodním potrubím anebo kanalizačním potrubím.
Případný zásah do vodovodu nebo kanalizace a jeho ochranného pásma, bez vědomí a písemného
souhlasu vlastníka vodovodu a kanalizace anebo souhlasu „provozovatele" je nepřípustný a při
naplněni skutkové podstaty bude toto považováno za přestupek nebo správní delikt ve smyslu §32 a
§33 zákona č. 274/2001 Sb.
Jelikož, se navrhovaná stavba přímo dotýká vodovodu a kanalizace a souvisejících objektů a zařízení
(dále vodovod / kanalizace) v provozování VAS a zasahuje do ochranného pásma vodovodu a
kanalizace, musí stavebník před zahájením jakýchkoliv prací a stavebních činností na své náklady
zajistit vytyčení stávající vedení vodovodu a kanalizace Vytyčení vedení vodovodu a kanalizace bude
provedeno příslušným pracovníkem VAS na základě objednávky / žádosti o vytyčeni.
KONTAKT: telefon: +420 737 204 350; e-mail: sekretariat@vasjl.cz; adresa: Žižkova 93, Jihlava,
PSČ 586 29.
K žádosti o vytyčení vodovodu a kanalizace (nejpozději však v den vytyčování na místě samém)
nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu
předmětné stavby nebo stavebních činností);
Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O
VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o
provedeném vytyčení vodovodu a kanalizace.
Tento protokol bude STAVEBNÍKEM doložen věcné a místně příslušnému stavebnímu úřadu při
závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby jako jeden z dokladů o splnění podmínek VAS
stanovených pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby.
BEZ VYTYČENÍ VODOVODU a KANALIZACE NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBO
STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.
Upozorňujeme, že vytýčení hledačem potrubí bude přibližné; možná odchylka při vytyčování je
způsobována vlivem podzemního vedení ostatních správců inženýrských sítí. V případě, že nebude
možné přístrojem pro trasování potrubí a ani z dokumentace VAS určit přesnou a ověřenou trasu a
hloubku uložení potrubí, provede STAVEBNÍK (nebo dodavatel stavby) na místě stavby, z důvodu
neporušeni potrubí a dodrženi ochranného pásma vodovodu taková opatření, která povedou k určeni
jeho přesné polohy vodovodu.
Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého
a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu anebo kanalizace bude VAS neprodleně přizván ke kontrole
tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.
STAVEBNÍK je plné zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu
anebo stavební činnost, s polohou vodovodu a kanalizace.
Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, STAVEBNÍK (sám anebo
prostřednictvím svého dodavatele díla) písemné oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním
doručením) provozovateli (VAS) termín zahájením stavby anebo stavební činnosti.
Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (za stavbu
nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodu a
kanalizace) je STAVEBNÍK povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná
opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít:
k omezení přístupu VAS k vodovodu a kanalizaci a souvisejícím objektům a zařízením (uzávěry
vodárenských armatur, pokopy šachet apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné),
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k poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a
spolehlivosti provozu vodovodu a kanalizace činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel,
stavebních strojů a mechanismů, apod.), resp. k ohrožení technického stavu vodovodu a kanalizace,
STAVEBNÍK současné provede a zabezpečí na svou odpovědnost náležitou ochranu dotčeného
vodovodu a kanalizace před poškozením (veškeré stavební práce realizované v blízkosti stávajícího
vedení vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního
pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).
• V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu a kanalizace, vč. souvisejících vodárenských a
kanalizačních objektů a zařízení (např. vyhledávacího vodiče, uzávěrů, hydrantů, zemních souprav,
poklopů, domovních přípojek, apod.) anebo poruchy a havárie vodovodu a kanalizace vzniklé přímo
či nepřímo činnosti stavby, STAVEBNÍK provede (sám anebo prostřednictvím svého dodavatele
díla) neprodlené ohlášení poškození, poruchy či havárie na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ
DISPEČINK VAS
• KONTAKT PRO OZNÁMENÍ PORUCHY, POŠKOZENÍ NEBO HAVÁRIE: tel.+420 567 569 204
nebo +420 737 221 622
• Stavebník je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho poddodavatelů.
• Ostatní podmínky pro realizaci stavby
• KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY: Při souběhu anebo křížení budovaných vedení (inženýrských sítí) se
stávajícím vodovodem a stávající kanalizací v provozování VAS, budou dodrženy nejmenší dovolené
svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení
dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedeni technického vybavení".
• • V místech případného odkrytí vodovodu anebo kanalizace, resp. v místech křížení a souběhů se
stávajícím vodovodem anebo kanalizací bude VAS před zakrytím (obsypem anebo zásypem) potrubí
písemně přizvána k provedení kontroly funkčnosti a neporušenosti stávajícího vodovodu a kanalizace,
provedení kontrol uložení potrubí (lože a obsypu) a provedení kontroly minimálních odstupů mezi
vedeními dle ČSN 73 6005 - úplné zakrytí (zásyp) vodovodu a kanalizace může byt provedeno až po
kontrole ze strany VAS.
• O této kontrole vodovodu a kanalizace před zásypem bude „provozovatelem“ (VAS) pořízen písemný
zápis, který stavebník doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů
přikládaných stavebníkem anebo zástupcem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby,
resp. při dokončení stavby a jejím předání investorovi.
• VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODU A KANALIZACE UPRAVENÉMU
TERÉNU:
• STAVEBNÍK je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeho platném znění provést
neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a
příslušenství vodovodu a kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou
stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty,
hlavní přípojkové uzávěry, resp zemní soupravy a úpravu poklopů stávajících armaturních šachet a
kanalizačních šachet).
• Předmětnou stavbou (terénními úpravami) nesmí dojít ke sníženi ani ke zvýšení krycí vrstvy nad
potrubím vodovodu a kanalizace.
• KONTROLA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ A SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VODOVODU A
KANALIZACE:
• V rámci stavby a na objednávku STAVEBNÍKA (anebo jeho smluvního zhotovitele) bude na konci
stavby (před odevzdáním a převzetím dokončeného díla), nejpozději však před zahájením
kolaudačního řízení anebo závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby dle stavebního zákona provedena
ze strany VAS kontrola neporušenosti a přístupnosti stávajících vodárenských objektů a zařízení,
správného osazení vodárenských poklopů, funkčnosti vodovodních armatur, přístupnosti vývodů a
funkčnosti vyhledávacího vodiče s tím, že výstupní protokoly (se závěrem „bez vad“) budou předány
v kopii na TECHNICKÝ ÚTVAR VAS divize Jihlava.
• KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ: 8 +420 737 204 350; e-mail:sekretariat@vasji.cz; adresa: Žižkova
93, 586 29 Jihlava;
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Jihlava čj. 008281/18
z 19.9.2018:

•
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Příčné přechody silnice budou provedeny kolmo kose vozovky. V příčných přechodech silnice a v
souběhu v silničním pozemku a tělese budou zařízení uložena v chráničkách s krytím min. 1,2 m
vzhledem k povrchu vozovky a silničního pozemku.
• Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu — Magistrátu města Jihlavy, odboru
dopravy - o povolení zvláštního užívání silnice k provádění prací a pro umístění zařízení v silničním
tělese.
• Požadujeme, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene s Krajem Vysočina. O uzavření smlouvy požádejte
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový - předložte žádost, snímek katastrální mapy se
zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření správce silnice.
• Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, kterou s
námi uzavře investor před zahájením zemních prací v silnici. Na základě této smlouvy dodavatel
stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnic pro provádění prací
v silničním tělese.
• Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
• Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1.dubna do
15.října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
11. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření CETIN a.s. Praha čj. 690295/18 z 27.8.2018.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ARCHAIA Brno z 16.2.2019:
• Stavebník v době přípravy stavby, při níž hrozí narušení, poškození či zničení archeologických
nálezů, zašle písemně Oznámení o zahájení stavební nebo jiné činnosti s uvedením všech kontaktních
údajů a poskytnutím informací o rozsahu stavebních prací, na základě kterých se provede výpočet
nákladů k provedení záchranného archeologického výzkumu. Toto Oznámení zašle Archeologickému
ústavu AVČR Praha, v.v.i. (pro býv. okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec), nebo
Archeologickému ústavu AVČR Brno, v.v.i. (pro býv. okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou).
• Archeologický ústav nebo jiná organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů v době
přípravy stavby předloží stavebníkovi návrh dohody o podmínkách, za jakých bude záchranný
archeologický výzkum proveden, přičemž tato dohoda musí být oběma stranami dle § 22 zák.
20/1987 O státní památkové péči uzavřena ještě před jakýmkoliv zásahem stavebníka do země.
Nedojde-li k uzavření dohody, určí podmínky provádění archeologického výzkumu dle uvedeného
zákona krajský úřad.
• Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo jiné organizaci oprávněné k provádění
archeologických výzkumů provedení archeologického výzkumu na předmětné stavbě v souladu s
odbornými standardy, v souladu s rozsahem stavebních prací a podle závažnosti zjištěných
archeologických situací a movitých archeologických nálezů.
• Stavebník předloží nálezovou zprávu, kterou po řádném provedení záchranného archeologického
výzkumu obdržel od zhotovitele archeologického výzkumu, jako doklad realizovaného záchranného
výzkumu, pakliže to po něm bude pro účely kolaudace či předání stavby vyžadováno.
•

13. K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani
kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení
užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby,
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geodetické
zaměření stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
M - SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka č.p. 1664/12, 586 01 Jihlava 1
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Odůvodnění:
Dne 30.1.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 30.1.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
18.3.2019.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP k
závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném
případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze
vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám,
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: parc. č. 2076/1, 2076/2, 2077/2, 2192, 2196,
2197, 2202, 2203, 2204, 2207, 2208/1, 2208/2, 2226, 2227, 2229, 2240, 2250, 2251, 2252, 2257, 2258/1,
2260, 2268, 2269, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286/1, 2293, 2294, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305,
2314 v katastrálním území Jamné u Jihlavy, parc. č. 53/5, 53/17, 53/18, 53/19, 53/41, 57/1, 73, 78, 79/1,
81, 82/2, 88/1, 88/2, 130/1, 130/2, 131/1, 132/1, 133, 143/3 v katastrálním území Rytířsko, st. p. 598, 600,
602/1, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 612, 615, 616, 619, 620, 701/1, 701/2, 828, 829, 830, 831,
832, 834/2, 835, 836, 837, 838, 845, 854, 858, 859, 860, 861, 866, 867, 879, 880, 881, 883, 884, 905,
906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 919, 924, 930, 931, 936, 1081, 1082, 1107, 1140/1,
1141/1, 1235, 1552, 1595/1, 1783, 2039, parc. č. 271/1, 271/3, 271/4, 274/1, 274/4, 279/1, 279/5, 279/6,
279/7, 279/8, 282/2, 282/3, 283/1, 284/1, 284/2, 286/3, 288/1, 288/2, 288/13, 289/1, 290/3, 291/1, 291/2,
291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/9, 293/1, 293/6, 293/10, 293/12, 296/1, 296/2, 300/1, 300/2, 300/3,
300/4, 300/5, 300/10, 302, 303/3, 303/4, 303/6, 307/18, 307/30, 307/31, 316/12, 1924, 1925/1, 1925/2,
1926, 1927, 1928, 1930/1, 1930/2, 1931, 1932/1, 1933/3, 1933/4, 1933/5, 1934/1, 1934/2, 1937, 1938/1,
1938/2, 1939, 1940, 1941, 1943/3, 1943/4, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948/1, 1948/2, 1949/1, 1949/2,
1949/3, 1957, 1986/4, 1986/20, 1986/21, 1986/22, 1986/23, 1986/24, 1986/26, 1989, 1990, 1991, 1992/1,
1992/5, 1992/7, 1992/9, 1992/10, 1992/11, 1992/12, 1992/13, 1992/17, 1992/22, 1992/24, 1992/29,
1992/32, 1992/33, 1992/34, 1993/1, 1993/4, 1993/5, 1993/6, 1993/7, 1993/9, 2003, 2004, 2006, 2008/1,
2009/1, 2010, 2011, 2013/1, 2013/2, 2013/3, 2014, 2019, 2023/24, 2027/45, 2027/46, 2027/52, 2032/7,
2034/1, 2034/2, 2035, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2039/5, 2039/6, 2041/1, 2041/3, 2041/5, 2042/2,
2043/1, 2043/2, 2043/7, 2043/8, 2043/9, 2043/10, 2043/11, 2043/12, 2043/13, 2043/14, 2043/15,
2043/16, 2043/17, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21, 2043/22, 2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26,
2043/27, 2043/28, 2043/29, 2043/31, 2043/33, 2043/34, 2043/35, 2043/36, 2043/40, 2043/42, 2043/45,
2043/47, 2043/48, 2043/49, 2043/50, 2043/54, 2043/59, 2044/3, 2045/2, 2045/5, 2045/6, 2047/1, 2047/4,
2047/6, 2047/10, 2047/12, 2047/17, 2047/21, 2047/22, 2047/25, 2047/27, 2047/29, 2047/31, 2047/32,
2047/38, 2047/39, 2047/50, 2047/57, 2049/7, 2049/21, 2049/22, 2049/23, 2049/25, 2049/27, 2049/29,
2049/33, 2050/2, 2056/1, 2133/2, 2145/1, 2146/1, 2146/2, 2146/6, 2146/8, 2146/9, 2147/1, 2147/7, 2148,
2510/8, 2510/12, 2510/13, 2514, 2518, 2520/1, 2520/2, 2520/4, 2520/5, 2520/6, 2520/7, 2520/8, 2520/9,
2520/10, 2520/11, 2520/12, 2521, 2527/1, 2527/2, 2528/1, 2530/2, 2530/4, 2530/6, 2530/9, 2530/10,
2530/11, 2530/23, 2531/1, 2531/3, 2531/5, 2532/1, 2532/2, 2534/1, 2536/2, 2563/1, 2569/3, 2569/19,
2569/20, 2570/2, 2596/1, 2596/2, 2596/3, 2597, 2615/2, 2633/3, 2650, 2675, 2707 v katastrálním území
Polná, st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 14, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 27,
28, 29, 30, 31, 32/3, 34, 37/2, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 53, 58, 71, 72, 78, parc. č. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 3,
5/1, 5/2, 5/3, 7, 13/2, 15, 16, 19, 21, 22/3, 25, 29, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 36/1, 36/5, 36/6, 36/7, 42, 46,
49, 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53/1, 53/2, 55/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 79/4,
79/5, 79/6, 83, 84/3, 85, 91/5, 91/7, 91/9, 91/10, 108, 109, 112, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 119,
121, 125/1, 125/2, 132/1, 132/2, 137/1, 137/2, 138, 140/2, 140/4, 140/6, 141, 143/1, 143/2, 164/2, 164/3,
165, 166, 167/1, 168/1, 168/2, 185, 186/3, 186/5, 186/6, 202/3, 240/2, 240/11, 240/12, 240/13, 240/17,
248/1, 248/2, 291/2, 291/4, 295/3, 297, 298/1, 299, 300/1, 308/5, 308/6, 308/12, 308/14, 308/15, 309/2,
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309/3, 335, 337/2, 337/5, 341, 369/38, 369/40, 373, 374, 375/3, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6,
387/7, 397, 399/1, 399/2, 402/5, 402/6, 431/1, 431/2, 431/3, 433, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 444/1,
444/2, 446, 450/1, 450/2, 451, 459/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9,
460/10, 460/11, 537, 539, 540/1, 541/2, 541/3, 582/1, 582/2, 582/4, 583/2, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1,
586/2, 586/10, 588/1, 588/3, 588/9, 588/10, 588/11, 588/19, 588/51, 588/57, 588/58, 588/59, 588/60,
617/1, 652/1, 652/2, 652/5, 652/6, 652/7, 652/10, 652/11, 652/12, 652/13, 652/14, 652/16, 653/1, 653/2,
654, 656, 658/2, 658/3, 659, 661/1, 661/4, 662/1, 663, 666/1, 675, 676/2, 676/3, 676/4, 676/5, 678/6,
678/7, 682/1, 683, 685, 694/1, 702, 704/2, 705/1, 706, 707, 708/1, 708/2, 708/7, 709, 710, 711, 712, 713,
714, 716, 721/7, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12,
722/13, 722/14, 722/15, 722/16, 722/17, 722/18, 722/19, 722/20, 722/21, 722/22, 722/23, 722/24, 722/25,
724, 725 v katastrálním území Věžnička, st. p. 5/1, 8, 9/1, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25/1, 25/7, 26/1,
26/2, 28/1, 29/1, 30, 31, 32/1, 35, 36, 37, 38, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 47, 51/1, 52, 62, 64, 68, 69/1, 73,
205, parc. č. 9/1, 9/2, 10/2, 32/6, 32/7, 32/13, 37/3, 37/4, 39/2, 40/2, 44, 49, 50/1, 62, 63/1, 64/1, 64/2,
65/2, 65/3, 65/5, 70, 71, 78, 92, 93, 96, 103, 122/1, 124/5, 130/7, 317, 370/21, 420/3, 446/2, 447, 457/1,
457/22, 459/5, 470/11, 479/10, 479/12, 483/11, 483/13, 508/2, 510, 763/1, 770/3, 786/1, 786/3, 808, 811,
833, 845/1, 845/2, 845/4, 845/18, 856/1, 856/13, 856/14, 856/15, 856/16, 856/22, 856/23, 862/5, 899/1,
1038/3, 1040/2, 1040/3, 1042, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1044/2, 1044/4, 1045/5, 1046/3, 1046/4, 1053/1,
1053/4, 1053/6, 1059, 1061, 1062/2, 1062/3, 1095, 1098/2, 1099/1, 1101, 1104/1, 1104/4, 1104/10,
1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1134/7, 1134/8, 1134/9, 1134/10, 1134/11, 1134/12,
1134/13, 1134/14, 1134/15, 1134/16, 1134/17, 1134/18, 1134/19, 1134/20, 1134/21, 1134/22, 1134/23,
1134/24, 1134/25, 1194/11, 1194/25, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1246/3, 1248, 1249, 1250, 1254/2,
1355/28, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1616/5, 1616/7, 1616/8, 1616/10, 1616/11, 1616/12, 1616/16, 1616/17,
1616/18, 1616/19, 1616/20, 1616/21, 1616/22, 1616/23, 1616/24, 1616/25, 1616/26, 1616/27, 1616/28,
1616/29, 1616/30, 1616/33, 1616/34, 1616/35, 1616/36, 1616/37, 1616/38, 1616/41, 1616/42, 1616/45,
1616/46, 1616/47, 1616/48, 1616/49, 1616/50, 1624/1, 1624/2, 1625, 1626, 1634/2, 1634/3, 1638, 1641,
1645, 1646, 1648/1, 1654/4, 1665/1, 1667, 1690, 1692, 1704, 1707, 1708, 1710 v katastrálním území
Ždírec na Moravě
a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní
infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
závazné stanovisko Magistrát města Jihlavy – úřad územního plánování čj. MMJ/ÚÚP/19841/2019
z 25.2.2019
rozhodnutí – povolení zvl. užívání místní komunikace Obecní úřad Ždírec čj. OUZd-0061/2019
z 5.2.2019
rozhodnutí – povolení zvl. užívání místní komunikace Obecní úřad Věžnička z 10.1.2019
rozhodnutí – povolení zvl. užívání místní komunikace MěÚ Polná – OVŽP čj. MUPL/240/2019
z 14.1.2019
rozhodnutí – povolení zvl. užívání silnic Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy
čj.MMJ/OD/142145/2018-PlT z 18.10.2018
závazné stanovisko Magistrát města Jihlavy – OŽP – odpady čj. MMJ/OŽP/131635/2018-KoB
z 3.10.2018
vyjádření správce toku a stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p. Praha čj. 29058/2018-242Mš z 30.5.2018
vyjádření ARCHAIA Brno z 16.2.2019
vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Jihlava čj. 008281/18 z 19.9.2018
vyjádření VAS divize Jihlava čj. DJI2018/VTN-Dvoř/18 z 17.8.2018
stanovisko GridServices s.r.o. čj. 5001775153 z 4.9.2018
vyjádření E.ON Servisní s.r.o. z 21.8.2018
vyjádření Města Polná – majetkový odbor čj. MUPL/364/2019 z 17.1.2019
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souhlasu se stavbou Lesy ČR s.p. Lesní správa Ledeč nad Sázavou čj. LCR155P001450/2018
z 10.7.2018
vyjádření Lesy ČR s.p. – ST – oblast povodí Vltavy, Benešov čj. LCR954/004004/2018 z 1.11.2018
vyjádření Magistrátu města Jihlavy – OŽP – ochrana ZPF čj. MMJ/OŽP/131637/2018 z 2.10.2018
závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy – OŽP – státní správa lesů čj. MMJ/OŽP/26291/2018/2
z 3.9.2018
závazné stanovisko vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy – OŽP čj.
MMJ/OŽP/155327/2018-Saz z 13.11.2018
vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha z 8.1.2019
vyjádření České radiokomunikace čj. UPTS/OS/209569/2019 z 9.1.2019
závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR sekce nakládání s majetkem Praha čj. 39574/2018-1150OÚZ-ČB z 29.11.2018
vyjádření ČEPRO a.s. Praha čj. 9154/18 z 17.8.2018
vyjádření CETIN a.s. Praha čj. 690295/18 z 27.8.2018
vyjádření OPILINE a.s. Brno čj. 1411801661 z 9.8.2018
vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s. Praha čj. 1311802072 z 9.8.2018
vyjádření SITEL s.r.o. Praha čj. 1111803584 z 9.8.2018
vyjádření itself s.r.o. Brno čj. 18/03719 z 17.9.2018

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 2076/1, 2076/2, 2077/2, 2192, 2196, 2197, 2202, 2203, 2204, 2207, 2208/1, 2208/2,
2226, 2227, 2229, 2240, 2250, 2251, 2252, 2257, 2258/1, 2260, 2268, 2269, 2281, 2282, 2283,
2284, 2285, 2286/1, 2293, 2294, 2300, 2301, 2302, 2303, 2305, 2314 v katastrálním území
Jamné u Jihlavy, parc. č. 53/5, 53/17, 53/18, 53/19, 53/41, 57/1, 73, 78, 79/1, 81, 82/2, 88/1,
88/2, 130/1, 130/2, 131/1, 132/1, 133, 143/3 v katastrálním území Rytířsko, st. p. 598, 600,
602/1, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 612, 615, 616, 619, 620, 701/1, 701/2, 828, 829,
830, 831, 832, 834/2, 835, 836, 837, 838, 845, 854, 858, 859, 860, 861, 866, 867, 879, 880, 881,
883, 884, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 919, 924, 930, 931, 936, 1081,
1082, 1107, 1140/1, 1141/1, 1235, 1552, 1595/1, 1783, 2039, parc. č. 271/1, 271/3, 271/4,
274/1, 274/4, 279/1, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 282/2, 282/3, 283/1, 284/1, 284/2, 286/3, 288/1,
288/2, 288/13, 289/1, 290/3, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/9, 293/1,
293/6, 293/10, 293/12, 296/1, 296/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/10, 302, 303/3,
303/4, 303/6, 307/18, 307/30, 307/31, 316/12, 1924, 1925/1, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1930/1,
1930/2, 1931, 1932/1, 1933/3, 1933/4, 1933/5, 1934/1, 1934/2, 1937, 1938/1, 1938/2, 1939,
1940, 1941, 1943/3, 1943/4, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948/1, 1948/2, 1949/1, 1949/2, 1949/3,
1957, 1986/4, 1986/20, 1986/21, 1986/22, 1986/23, 1986/24, 1986/26, 1989, 1990, 1991,
1992/1, 1992/5, 1992/7, 1992/9, 1992/10, 1992/11, 1992/12, 1992/13, 1992/17, 1992/22,
1992/24, 1992/29, 1992/32, 1992/33, 1992/34, 1993/1, 1993/4, 1993/5, 1993/6, 1993/7, 1993/9,
2003, 2004, 2006, 2008/1, 2009/1, 2010, 2011, 2013/1, 2013/2, 2013/3, 2014, 2019, 2023/24,
2027/45, 2027/46, 2027/52, 2032/7, 2034/1, 2034/2, 2035, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4,
2039/5, 2039/6, 2041/1, 2041/3, 2041/5, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2043/7, 2043/8, 2043/9,
2043/10, 2043/11, 2043/12, 2043/13, 2043/14, 2043/15, 2043/16, 2043/17, 2043/18, 2043/19,
2043/20, 2043/21, 2043/22, 2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26, 2043/27, 2043/28, 2043/29,
2043/31, 2043/33, 2043/34, 2043/35, 2043/36, 2043/40, 2043/42, 2043/45, 2043/47, 2043/48,
2043/49, 2043/50, 2043/54, 2043/59, 2044/3, 2045/2, 2045/5, 2045/6, 2047/1, 2047/4, 2047/6,
2047/10, 2047/12, 2047/17, 2047/21, 2047/22, 2047/25, 2047/27, 2047/29, 2047/31, 2047/32,
2047/38, 2047/39, 2047/50, 2047/57, 2049/7, 2049/21, 2049/22, 2049/23, 2049/25, 2049/27,
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2049/29, 2049/33, 2050/2, 2056/1, 2133/2, 2145/1, 2146/1, 2146/2, 2146/6, 2146/8, 2146/9,
2147/1, 2147/7, 2148, 2510/8, 2510/12, 2510/13, 2514, 2518, 2520/1, 2520/2, 2520/4, 2520/5,
2520/6, 2520/7, 2520/8, 2520/9, 2520/10, 2520/11, 2520/12, 2521, 2527/1, 2527/2, 2528/1,
2530/2, 2530/4, 2530/6, 2530/9, 2530/10, 2530/11, 2530/23, 2531/1, 2531/3, 2531/5, 2532/1,
2532/2, 2534/1, 2536/2, 2563/1, 2569/3, 2569/19, 2569/20, 2570/2, 2596/1, 2596/2, 2596/3,
2597, 2615/2, 2633/3, 2650, 2675, 2707 v katastrálním území Polná, st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 8,
9/1, 9/2, 10, 11/1, 13/1, 13/2, 14, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32/3,
34, 37/2, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 53, 58, 71, 72, 78, parc. č. 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 3, 5/1, 5/2, 5/3,
7, 13/2, 15, 16, 19, 21, 22/3, 25, 29, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 36/1, 36/5, 36/6, 36/7, 42, 46, 49,
50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53/1, 53/2, 55/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9,
79/4, 79/5, 79/6, 83, 84/3, 85, 91/5, 91/7, 91/9, 91/10, 108, 109, 112, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4,
117/5, 119, 121, 125/1, 125/2, 132/1, 132/2, 137/1, 137/2, 138, 140/2, 140/4, 140/6, 141, 143/1,
143/2, 164/2, 164/3, 165, 166, 167/1, 168/1, 168/2, 185, 186/3, 186/5, 186/6, 202/3, 240/2,
240/11, 240/12, 240/13, 240/17, 248/1, 248/2, 291/2, 291/4, 295/3, 297, 298/1, 299, 300/1,
308/5, 308/6, 308/12, 308/14, 308/15, 309/2, 309/3, 335, 337/2, 337/5, 341, 369/38, 369/40,
373, 374, 375/3, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 397, 399/1, 399/2, 402/5,
402/6, 431/1, 431/2, 431/3, 433, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 444/1, 444/2, 446, 450/1, 450/2,
451, 459/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 460/9, 460/10, 460/11, 537,
539, 540/1, 541/2, 541/3, 582/1, 582/2, 582/4, 583/2, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 586/10,
588/1, 588/3, 588/9, 588/10, 588/11, 588/19, 588/51, 588/57, 588/58, 588/59, 588/60, 617/1,
652/1, 652/2, 652/5, 652/6, 652/7, 652/10, 652/11, 652/12, 652/13, 652/14, 652/16, 653/1,
653/2, 654, 656, 658/2, 658/3, 659, 661/1, 661/4, 662/1, 663, 666/1, 675, 676/2, 676/3, 676/4,
676/5, 678/6, 678/7, 682/1, 683, 685, 694/1, 702, 704/2, 705/1, 706, 707, 708/1, 708/2, 708/7,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 721/7, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 722/7,
722/8, 722/9, 722/10, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 722/15, 722/16, 722/17, 722/18, 722/19,
722/20, 722/21, 722/22, 722/23, 722/24, 722/25, 724, 725 v katastrálním území Věžnička, st. p.
5/1, 8, 9/1, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25/1, 25/7, 26/1, 26/2, 28/1, 29/1, 30, 31, 32/1, 35, 36,
37, 38, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 47, 51/1, 52, 62, 64, 68, 69/1, 73, 205, parc. č. 9/1, 9/2, 10/2,
32/6, 32/7, 32/13, 37/3, 37/4, 39/2, 40/2, 44, 49, 50/1, 62, 63/1, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5, 70,
71, 78, 92, 93, 96, 103, 122/1, 124/5, 130/7, 317, 370/21, 420/3, 446/2, 447, 457/1, 457/22,
459/5, 470/11, 479/10, 479/12, 483/11, 483/13, 508/2, 510, 763/1, 770/3, 786/1, 786/3, 808,
811, 833, 845/1, 845/2, 845/4, 845/18, 856/1, 856/13, 856/14, 856/15, 856/16, 856/22, 856/23,
862/5, 899/1, 1038/3, 1040/2, 1040/3, 1042, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1044/2, 1044/4, 1045/5,
1046/3, 1046/4, 1053/1, 1053/4, 1053/6, 1059, 1061, 1062/2, 1062/3, 1095, 1098/2, 1099/1,
1101, 1104/1, 1104/4, 1104/10, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1134/4, 1134/5, 1134/6, 1134/7,
1134/8, 1134/9, 1134/10, 1134/11, 1134/12, 1134/13, 1134/14, 1134/15, 1134/16, 1134/17,
1134/18, 1134/19, 1134/20, 1134/21, 1134/22, 1134/23, 1134/24, 1134/25, 1194/11, 1194/25,
1195/1, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1246/3, 1248, 1249, 1250, 1254/2, 1355/28, 1616/1, 1616/2,
1616/3, 1616/5, 1616/7, 1616/8, 1616/10, 1616/11, 1616/12, 1616/16, 1616/17, 1616/18,
1616/19, 1616/20, 1616/21, 1616/22, 1616/23, 1616/24, 1616/25, 1616/26, 1616/27, 1616/28,
1616/29, 1616/30, 1616/33, 1616/34, 1616/35, 1616/36, 1616/37, 1616/38, 1616/41, 1616/42,
1616/45, 1616/46, 1616/47, 1616/48, 1616/49, 1616/50, 1624/1, 1624/2, 1625, 1626, 1634/2,
1634/3, 1638, 1641, 1645, 1646, 1648/1, 1654/4, 1665/1, 1667, 1690, 1692, 1704, 1707, 1708,
1710 v katastrálním území Ždírec na Moravě
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Polná č.p. 154, č.p. 155, č.p. 156, č.p. 157, č.p. 158, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 162, č.p. 163, č.p.
167, č.p. 169, č.p. 170, č.p. 173, č.p. 159, č.p. 608, č.p. 609, č.p. 610, č.p. 611, č.p. 613, č.p.
483, č.p. 616, č.p. 617, č.p. 618, č.p. 614, č.p. 686, č.p. 684, č.p. 704, č.p. 705, č.p. 703, č.p.
729, č.p. 706, č.p. 707, č.p. 708, č.p. 683, č.p. 716, č.p. 717, č.p. 719, č.p. 724, č.p. 725, č.p.
727, č.p. 728, č.p. 738, č.p. 739, č.p. 740, č.p. 741, č.p. 732, č.p. 735, č.p. 736, č.p. 742, č.p.
743, č.p. 734, č.p. 733, č.p. 685, č.p. 668, č.p. 1206, č.p. 676, č.p. 914 a č.p. 1231, Věžnička
č.p. 37, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 35, č.p. 26, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 51, č.p. 22, č.p. 20, č.p. 18,
č.p. 21, č.p. 17, č.p. 34, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 19, č.e. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 8,
č.p. 9, č.p. 32, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 42, č.p. 46 a č.p. 6, Ždírec č.p. 43,
č.p. 41, č.p. 40, č.p. 38, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 33, č.p. 14, č.p. 30, č.p. 28, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 93,
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č.p. 24, č.p. 60, č.p. 23, č.p. 48, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 56, č.p. 95, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 27,
č.p. 13, č.p. 9, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 31, č.p. 58, č.p. 65, č.p. 67 a č.p. 54
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- námitky nebyly vzneseny
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
nebyly vzneseny žádné připomínky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Vysočina v Jihlavě; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. arch. Martina Pavlasová, Ph.D.
vedoucí odboru
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_____________________________________________________________________________________
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Polná a úřední desce Obecního úřadu Jamné,
Obecního úřadu Věžnička, Obecního úřadu Ždírec po dobu 15 dnů.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

_____________________________________________________________________________________
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30.1.2019.
Obdrží:
Účastníci (dodejky)
PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s., IDDS: kmhr3w3
sídlo: Českomoravská č.p. 206/35, 190 00 Praha 9-Vysočany
zastoupení pro: M - SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka č.p. 1664/12, 586 01 Jihlava 1
Jiří Došek, Vrchlického č.p. 1011, 588 13 Polná
Ing. Zdeněk Fiala, Podleský mlýn č.p. 555, 588 13 Polná
Petr Holas, U Březiny č.p. 631, 588 13 Polná
Václava Jarošová, Věžnička č.p. 37, 588 13 Polná
Ing. Pravoslav Liška, Jiříčkové č.p. 3072/2, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Břetislav Matějíček, Jeronýmova č.p. 1076, 588 13 Polná
Anna Matějíčková, Jeronýmova č.p. 1076, 588 13 Polná
Aleš Milfait, Pod Kalvárií č.p. 1064, 588 13 Polná
Jan Minář, Věžnička č.p. 27, 588 13 Polná
Miloš Novák, Věžnička č.p. 40, 588 13 Polná
Jindřiška Prchalová, Věžnička č.p. 9, 588 13 Polná
Marie Trčková, Věžnička č.p. 15, 588 13 Polná
Václav Vomela, Věžnička č.p. 3, 588 13 Polná
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Městský úřad Polná, odbor sekretariátu starosty, Husovo náměstí č.p. 39, 588 13 Polná
vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov
vyvěšeno pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1
vyvěšeno pro: GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova č.p. 106/8, 150 00
Praha 5-Smíchov
vyvěšeno pro: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Žižkova 93, 586 01 Jihlava 1
Dobrosev, a.s., IDDS: j59dq26
sídlo: Střítežská č.p. 188/3, 588 12 Dobronín
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122, 586 01 Jihlava 1
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Město Polná, Husovo náměstí č.p. 39, 588 13 Polná
Obec Brzkov, IDDS: cu8bf2d
sídlo: Brzkov č.p. 68, 588 13 Polná
Obec Dobroutov, IDDS: 7txat87
sídlo: Dobroutov č.p. 78, 588 13 Polná
Obec Jamné, IDDS: cyibrke
sídlo: Jamné č.p. 166, 588 27 Jamné u Jihlavy
Obec Nížkov, IDDS: 378bcfa
sídlo: Nížkov č.p. 107, 592 12 Nížkov
Obec Poděšín, IDDS: fkta8uv
sídlo: Poděšín č.p. 45, 592 12 Nížkov
Obec Rosička, IDDS: gxca39x
sídlo: Rosička č.p. 20, 592 12 Nížkov
Obec Sirákov, IDDS: ewtaweg
sídlo: Sirákov č.p. 45, 592 12 Nížkov
Obec Věžnice, IDDS: t33brn4
sídlo: Věžnice č.p. 9, 582 52 Věžnice u Havlíčkova Brodu
Obec Věžnička, IDDS: gx8azgq
sídlo: Věžnička č.p. 39, 588 13 Polná
Obec Záborná, IDDS: i2hazrm
sídlo: Záborná č.p. 49, 588 13 Polná
Obec Ždírec, IDDS: ecqbrs2
sídlo: Ždírec č.p. 25, 588 13 Polná
SENECO, spol. s r.o., IDDS: r7cztn6
sídlo: Husovo náměstí č.p. 43, 588 13 Polná
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dotčené správní úřady
ARCHAIA Brno z. ú., Pracoviště Jihlava, IDDS: vv4pbqx
sídlo: Bezručova č.p. 78/15, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Magistrát města Jihlavy, OŽP - odpady, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP - OPK, ZPF, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP - státní správa lesů, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Magistrát města Jihlavy, OŽP - vodoprávní úřad, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
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Magistrát města Jihlavy, stavební úřad - odd. územního plánování, IDDS: jw5bxb4
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1
Obecní úřad Jamné, Jamné č.p. 166, 588 27 Jamné u Jihlavy + na vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Věžnička, Věžnička č.p. 39, 588 13 Polná + na vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Ždírec, Ždírec č.p. 25, 588 13 Polná + na vyvěšení na úřední desku
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ostatní
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

