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Žďár nad Sázavou, dne: 15.12.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako speciální stavební
úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "silniční zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení pro
stavbu: Cyklostezka Herálec - Svratka (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 510/1 (ostatní
plocha), parc. č. 511 (ostatní plocha), parc. č. 583 (ostatní plocha), parc. č. 584/24 (vodní
plocha) v katastrálním území Herálec na Moravě, parc. č. 508/22 (ostatní plocha), parc. č.
508/23 (trvalý travní porost), parc. č. 508/24 (trvalý travní porost), parc. č. 525/28 (trvalý travní
porost), parc. č. 560/1 (lesní pozemek), parc. č. 1152 (ostatní plocha), parc. č. 1228/56 (trvalý
travní porost), parc. č. 1228/71 (trvalý travní porost), parc. č. 1229/4 (trvalý travní porost), parc.
č. 1229/5 (trvalý travní porost) v katastrálním území Svratka, kterou podal stavebník Město
Svratka, IČO 00295531, Palackého č.p. 30, 592 02 Svratka, kterého zastupuje OPTIMA, spol.
s r.o., IČO 15030709, Žižkova č.p. 738/4, Vysoké Mýto, takto:
Stavba: Cyklostezka Herálec - Svratka (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 510/1 (ostatní
plocha), parc. č. 511 (ostatní plocha), parc. č. 583 (ostatní plocha), parc. č. 584/24 (vodní
plocha) v katastrálním území Herálec na Moravě, parc. č. 508/22 (ostatní plocha), parc. č.
508/23 (trvalý travní porost), parc. č. 508/24 (trvalý travní porost), parc. č. 525/28 (trvalý travní
porost), parc. č. 560/1 (lesní pozemek), parc. č. 1152 (ostatní plocha), parc. č. 1228/56 (trvalý
travní porost), parc. č. 1228/71 (trvalý travní porost), parc. č. 1229/4 (trvalý travní porost), parc.
č. 1229/5 (trvalý travní porost) v katastrálním území Svratka, se podle § 94p stavebního zákona

povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní
technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, ale i rozsah záboru
staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.
Stavba obsahuje:
Stavba je navržena mezi Herálcem a Svratkou, vedená po zatravněné louce, přes řeku Svratku
po Tučkově cestě k silnici II/343. Prochází zastavěným i nezastavěným územím. Cyklostezka je
v začátku úseku napojena na stávající místní komunikaci v obci Herálec a na konci je napojena
na stávající místní komunikaci v k.ú. Svratka.
SO 101 - stezka pro cyklisty v šířce 2,5 m, délky 2919,8 m s jednostranným sklonem 2,0 %, je
navržena do třech úseků. Bude ohraničena zpevněnou krajnicí v šíři 0,25 m ze štěrkodrti, frakce
0-32 v tl. 100 mm v příčném sklonu 8,0 % a to po obou stranách.
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Na cyklostezku bude umožněn pohyb chodců. Ke svislé dopravní značce C8 „Stezka pro
cyklisty“ bude umístěna dodatková tabulka E13 „Pohyb pěších povolen“
První úsek - se nachází v katastru Herálec na Moravě, ve staničení 0,000 00 -1,588 75 km.
Tento úsek je navržen s konstrukcí z penetračního makadamu s nezpevněnou krajnicí šířky
0,25 m. Trasa je vedena po stávající zatravněné louce, ve stávající výšce terénu, aby
cyklostezka co nejvíce zapadala do krajiny a nevytvářela tak vyvýšené terénní lomy.
Druhý úsek - ve staničení 1,663 20 - 2,657 90 km se nachází v katastru Svratky. Je navržen
s krytem z mechanicky zpevněného kameniva s nezpevněnou krajnicí šířky 0, 25 m. V místě
lávek je trasa vedeny vždy v násypu, pro možnost zajištění převedení vodního toku pod lávkou.
V místě lesních pozemků bude stezka vedena po tvz. úvozu.
Třetí úsek - ve staničení 2,657 90 - 2,919 781 km se nachází podél silnice II/343 v kat. území
Svratka s krytem z mechanicky zpevněného kameniva s nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m.
Mezi vrstvy štěrkodrti bude uložena geomříž typu PK-GRID PET 40/30 jednoosá. Před zřízením
první vrstvy ze štěrkodrti bude uložena separační geotextílie a to v gramáži 800g/m2, propustná.
Trasa je vedena v násypu.
Dále je nutné odvodnění pláně stávající silnice. Proto je navržena zasakovací rýha s umístěním
nepropustné separační geotextílie, která zabrání pronikání vody do spodních vrstev ze
štěrkodrti. Zasakovací rýha bude provedena s umístěním drenáží PVC DN 150 s obsypem ze
štěrku 8/16 a zásypem ze štěrku 32/63. Tyto trativody budou vyústěny do stávajících vodních
toků. Protože je cyklostezka navržena podíl silnice II. třídy je také navrženo umístění ocelového
svodidla. Svodidlo bude umístěno v úseku staničení 2,667 50 - 2,917 50 km.
Dřevěné lávky: provedené z rostlého tvrdého dubového dřeva. Dle statického výpočtu jsou
navrženy piloty o ø 300 mm se zaberaněním do rostlého terénu 2,0 - 3,0 m. Na piloty budou
osazeny příčné trámy profilu 300/200 mm v délce navrženého pole. Podélné trámy osazené na
příčné jsou navrženy profilu 250/200 mm délky 3,5 m. Mostina (pochozí plocha) je navržena
z prken tl. 90 mm. Zábradlí je navrženo jako třímadlové, pro zajištění vodící linie (spodní trám
osazen 250 mm nad mostiny). Podélná prkna zábradlí budou osazena na sloupky, které budou
cca po 1,5 m.
- ve staničení 1,588 60 - 1,663 20 km vícepolová (navržena přes stávající močály), šířky
2,5 m, délky 74,45 m (vodní tok Svratka)
- propojení druhého a třetího úseku stezky pro cyklisty
- ve staničení 1,724 40 - 1,730 90 km jednopolová šířky 2,5 m, délky 6,5 m (stávající příkop)
- staničení 2,707 90 - 2,713 60 km jednopolová, šířky 2,5 m, délky 5,7 m (levý přítok Svratky)
- staničení 2,845 70 -2,852 20 km jednopolová, šířky 2,5 m, délky 6,5 m (bezejmenný tok)
Bude provedena nová výsadba stromů - 8 ks jabloní, 3 ks hrušní a 3 ks třešní. Liniová výsadba
ovocných stromů podél stezky bude provedena ve vzdálenosti cca 8 m a bude přizpůsobena
technickým limitům. Výsadba ovocných stromů bude provedena v katastru Herálec, na katastru
Svratky trasa stezky prochází lesem.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Cyklostezka Herálec - Svratka bude umístěna na pozemcích parc. č. 510/1 (ostatní plocha),
parc. č. 511 (ostatní plocha), parc. č. 583 (ostatní plocha), parc. č. 584/24 (vodní plocha) v
katastrálním území Herálec na Moravě, parc. č. 508/22 (ostatní plocha), parc. č. 508/23
(trvalý travní porost), parc. č. 508/24 (trvalý travní porost), parc. č. 525/28 (trvalý travní
porost), parc. č. 560/1 (lesní pozemek), parc. č. 1152 (ostatní plocha), parc. č. 1228/56
(trvalý travní porost), parc. č. 1228/71 (trvalý travní porost), parc. č. 1229/4 (trvalý travní
porost), parc. č. 1229/5 (trvalý travní porost) v katastrálním území Svratka dle výkresu
koordinační situace (výkres č. C 3.1 - C 3.10) v měř. 1:250, zpracovaného firmou OPTIMA
spol. s.r.o., Vysoké Mýto, hlavní projektant Ing. Bohuslav Shejbal (ČKAIT - 0700216),
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní stavby, který byl ověřen ve společném
řízení. Umístění jednotlivých stavebních objektů je dáno charakterem území s ohledem na
maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci
střetů s jinými stavbami - jedná se zejména o realizaci nové cyklostezky a dřevěných lávek
v rozsahu dle předložené dokumentace:
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 Dřevěná lávka st. 1.588 75 - 1.663 20 km v délce 74,45 m bude umístěná na pozemku
parc.č. 511, 584/24 kat. území Herálec na Moravě a na pozemku parcela č. 525/28,
1228/56, 1228/58, 1228/71, 1229/4, 1229/5 kat. území Svratka
 Dřevěná lávka st. 1.724 40 - 1.730 90 km v délce 6,5 m bude umístěna na pozemku
parcela č. 560/1 kat. území Svratka
 Dřevěná lávka st. 2.707 90 - 2.713 60 km v délce 5,7 m bude umístěna na pozemku
parcela č. 560/1 kat. území Svratka
 Dřevěná lávka st. 2.845 70 - 2. 852 20 km v délce 6,5 m bude umístěna na pozemcích
parcela č. 508/22, 208/24 kat. území Svratka
Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezují dotčené části
pozemků parc. č. 510/1 (ostatní plocha), parc. č. 511 (ostatní plocha), parc. č. 583 (ostatní
plocha), parc. č. 584/24 (vodní plocha) v katastrálním území Herálec na Moravě, parc. č.
508/22 (ostatní plocha), parc. č. 508/23 (trvalý travní porost), parc. č. 508/24 (trvalý travní
porost), parc. č. 525/28 (trvalý travní porost), parc. č. 560/1 (lesní pozemek), parc. č. 1152
(ostatní plocha), parc. č. 1228/56 (trvalý travní porost), parc. č. 1228/71 (trvalý travní
porost), parc. č. 1229/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1229/5 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Svratka, a to v rozsahu navrhované stavby.
Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované stavby jsou dány
charakterem stávajícího území s ohledem na funkční provázání se stávajícími stavbami, na
maximální ochranu životního prostředí, na minimální zásahy do veřejných komunikací a
minimalizaci střetů s jinými stavbami - jedná se o stavbu dopravní v rozsahu dle ověřené
projektové dokumentace, kterou zpracovala firma OPTIMA spol. s.r.o., Vysoké Mýto, hlavní
projektant Ing. Bohuslav Shejbal (ČKAIT - 0700216), autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby a dopravní stavby.
Stavba cyklostezky bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu v předmětném
území, a to: v začátku úseku napojení na stávající místní komunikaci v obci Herálec a na
konci je napojena na stávající místní komunikaci v k.ú. Svratka, jak je zakresleno v ověřené
projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou
vypracovala firma OPTIMA spol. s.r.o., Vysoké Mýto, hlavní projektant Ing. Bohuslav Shejbal
(ČKAIT - 0700216), autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní stavby.
2. Případné změny oproti ověřené projektové dokumentaci musí být předem projednány a
povoleny podle § 118 stavebního zákona.
3. Z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst.
1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství. Jedná se cyklostezku s dopravní
značkou C8 „Stezka pro cyklisty“, ke které bude umístěna dodatková tabulka E13 „Pohyb
pěších povolen“.
4. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat
vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací (změna z. 1 z února 2010).
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a
technických zařízení staveb, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a
předpisů na stavbu se vztahujících.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném
ustanovení.
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8. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění a bude organizováno v rozsahu dle
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před zahájením stavby je dle § 152
stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem
s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na
něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do
dokončení stavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní
zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by
přesahovala 50 dB, nebudou proto prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin. V případě
zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného
vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán
předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v
celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
9. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení
technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich
stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými
vlastníky anebo správci vedení technické a dopravní infrastruktury pak musí být
respektovány. Zahájení zemních prací oznámí stavebník (zhotovitel stavby) vlastníkům
anebo správcům vedení technické a dopravní infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb,
dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dnů předem.
10.Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou
osobou v souladu se stavebním povolením. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní
infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu
spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci geodetické části skutečného
provedení stavby a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží
stavebník též vyhotovení geometrického plánu.
11.Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (popř. jejich kopie) a musí být veden
stavební deník.
12.Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu, a to na stávající silnice a místní
komunikace.
13.Při provádění stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů,
vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních
účastníků řízení, stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích - a to:
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování , závazné stanovisko ze
dne 23.3.2021 č.j. SÚP/554/21/DF (výňatek):
Záměr je přípustný po splnění následující podmínky: záměr musí respektovat prvky ÚSES.
EG.D a.s., vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení DS ze dne 16.3.2021 zn. M30230 - 27030745 (výňatek):
Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy při splnění těchto podmínek:
1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci
stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod
písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do
všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem
přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o
hranicích ochranného pásma trvale
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3. Objednání přesného vytyčení 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 technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 53514-3692, mail: libor.zeleny@egd.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude
provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení
si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením
musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky
budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními
a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33
3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522,
ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření
č. 26067545, s platností do 31.08.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve
vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou
uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních
dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího
měsíce.
E.ON a.s. vyjádření o existenci zařízení DS ze dne 15.9.2020 č.j. P11356-26067545
(výňatek):
Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy
vlastněném a provozovaném společnosti E.ON Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a
stavební řízení.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení NN Nadzemní vedení NN
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen
zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON
Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou
dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném
pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz - Souhlas s činností a
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stavbou v ochranném pásmu. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto
vyjádření.
Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou
ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše
uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že
zajistíte:
1. 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 v nezbytném rozsahu
ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení kabelů VN9 NN zajistí Libor
Zelený, tel.: 53514-3692, email: libor.zeleny@eon.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým
ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li
provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. 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:
Minimální dovolené vzdálenosti
N

Nad budovami
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující
ohni
Nad schůdnými částmi (sklon =< 15°), vzdorující
ohni
Na budovách
K budovám a jejich částem nebo vybavením
Kolem zadních oken
Před oknem (pouze stávající vedení)
Nad oknem
Vedle okna
Pod oknem
Kolem střešních oken
Před oknem
Nad oknem
Vedle okna
Pod oknem

Holé
vodiče

Izolované
vodiče

0,5 m

0,3 m

4m

3m

0,2 m

0,1 m

2m
0,2 m
0,5 m
1m

1m
0,2 m
0,5 m
1m

3m
1m
1m
1m

2m
1m
1m
1m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 22 55 77.
GasNet, s.r.o., vyjádření ze dne 26.3.2021 č.j. 5002329488 (výňatek):
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,
zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ
A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY: - STL plynovody PE dn 63 a STL přípojky
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tabulka
číslo 1 a 2.
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Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od
stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
K plynovému zařízení umístit těleso cyklostezky v souladu s ČSN 73 6005.
Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího
plynárenského zařízení.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení,
bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit
samostatně (http://www.gasnet. cz/cs/kontaktni-system/).
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na
místě.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu,
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební
řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V 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.
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu
jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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 změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za
vzniklé škody.
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např.
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit
případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ
STAVEBNÍ ČINNOSTI:
(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto
stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj
náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT
VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ
STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O
VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska.
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

Č.j. SÚP/2060/21/Ku-7

str. 8

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných
TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie
musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo
výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti
jejich poškození.
(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných
vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na
telefon 1239.
(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář
a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je
uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které
byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
(11) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno
zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory
České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.
(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky PZ.
(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního
pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho
vydání.
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.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými
předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k
jiným částem stavby.
CETIN, a.s. ze dne 12.3.2021 pod č.j.: 576791/21 (výňatek):
Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu
Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s.
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(I)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
CETIN a.s.;
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti,
provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle
Stavebního zákona.
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen
ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
• V místě křížení cyklostezky s trasou VSEK je nutné uložit VSEK do dělených chrániček se
zámkem a hrdlem (např. SYSPRO) s min. krytím 0,6 m. Chráničky musí přesahovat min.
0,5 m za cyklostezku.
Neprovozovanou trasu lze považovat za zrušenou a není třeba ji chránit. V případě
odstranění kabelů ze země toto oznamte na tel. 724053840.
Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel.724053840) ke kontrole uložení trasy do
chráničky a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení
zápisu je možné výkop zahrnout.; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK,
které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §
104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího
technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro
Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením
kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na
tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a
vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni
podání Žádosti.
Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich
osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými
právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN
a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACI společnosti
CETIN a.s.
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK")
tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení
Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají
následující význam:
„CETIN" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 190 00
Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze pod spz. B 20623;
„Den" je kalendářní den;
„Kabelovod" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor,
sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
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„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;
„POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, telefon
724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz;
„Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo
státem uznaným svátkem;
„Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických
norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí,
povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo
přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického řešení;
„SEK" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna
Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„Vyjádření" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností
CETIN dne 12.3.2021 pod č.j 576791/21
„Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a
vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty
Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení
prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE
(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným
zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102
Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před
Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo
jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými
požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen
učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK
před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k
SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou
Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor
oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež
SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit
takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CEJIN na telefonní číslo
+420 238 462 690.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN
požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření
vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je
oprávněn kontaktovat POS.
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5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace
Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných
požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona,
(ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii)
umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace
byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek
provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle
předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude
naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá
Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet
v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad
zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby,
konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro
určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je
zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví
společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit
totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá
Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových
elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či
posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s
Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním
žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního
zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná
opatření.
(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen
nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke
Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv
výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní
Kabelovodu nebo kabelové komory.
(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti
menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m
nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení
zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž
povinen zakreslit profil kabelové komory.
6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen
vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S
vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou
anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této
povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které
porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti
CETIN uhradit.
(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je
Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke
Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické
pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje
Stavebníka.
(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to
zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou
SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému
poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací
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kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při (i) projíždění stroji,
vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda
výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob
přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde
SEK vystupuje ze (ii) země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů
nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu
nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby
jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke
změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně
rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení,
poškození a odcizení.
Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor
mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit
práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není
oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný
souhlas POS s pokračováním prací.
Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn
manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a
to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně
odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit
nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři
(3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke
kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat
minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný
souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o
elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK
vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
8. PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání
zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření
povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu
byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání
třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí
osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená
třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
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Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát závazné
stanovisko ze dne 30.9.2021 č.j. KRPJ- 103885-1/ČJ-2021-161406-DING (výňatek):
1. Připojení cyklostezky na místní komunikaci v obci Herálec (k.ú. Herálec na Moravě) a v
k.ú. Svratka v rámci akce „Cyklostezka Herálec - Svratka"
Závazné stanovisko:
(ve smyslu § 10 odst. 4. písm. a), b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
K připojení v rámci předmětné projektové dokumentace sdělujeme, že s umístěním
předmětných připojení dle předložené dokumentace souhlasíme.
Předmětná připojení byla posuzována zejména z hlediska následujících podmínek, které je v
rámci realizace, pro každé jednotlivé připojení, nutno dodržet.
Podmínky:
-rozhledové poměry stezky pro cyklisty v místě připojení - pro rozhodnutí najet do komunikace a
pro zastavení vozidel na komunikaci - musí být v souladu s ČSN 736110 (Projektování místních
komunikací),
-způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržovat po
celou dobu jeho existence.
2. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci akce „Cyklostezka Herálec
- Svratka"
Stanovisko:
(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích)
Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, souhlasí s Vámi předloženým návrhem
místní úpravy dle předložené situace dopravního značení.
Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s námi odsouhlasenou
situací a soulad s platnými právními a technickými předpisy.
3. „Cyklostezka Herálec - Svratka" - projektová dokumentace
Stanovisko:
(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, za předpokladu souladu s podmínkami
pod bodem 1. a 2. tohoto dokumentu, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro
územní a stavební řízení.
Tento dokument nahrazuje dokument vydaný dne 19. dubna 2021 pod č.j. : KRPJ-23065-4/ČJ2021-161406-DING.
Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou považuje za nezbytné zdůraznit, že
předmětná souhlasná stanoviska byla vydána po předchozím pečlivém zvážení předloženého
návrhu a veškerých dopravně - bezpečnostních souvislostí, tedy i s vědomím, že realizace
návrhu je odkázána mj. i na jeho „zainvestovatelnosť, tedy i na splnění podmínek
požadovaných úředníky Státního fondu dopravní infrastruktury v reakci na ztvárnění prostoru po
požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny, a ačkoli se domníváme, že situaci lze, v souladu s
platnými předpisy, ztvárnit srozumitelněji a výstižněji, a praktický stav s praktickými dopady na
„bezbariérovosť navrženými požadavky nezmizí, resp. bude navozen a záměrně absurdně
formálně ignorován, a v místech přejezdů zemědělské techniky bude původně srozumitelně a
přehledně navozený stav nahrazen stavem méně srozumitelným, kdy bez ohledu na význam
navrženého dopravního zařízení bude toto užito k účelu, k němuž není primárně určeno. S
ohledem na skutečnost, že existenci samostatného prostoru pro chodce a cyklisty mimo hlavní
dopravní prostor silnice II. třídy považujeme z hlediska bezpečnosti všech účastníků za
žádoucí, volila Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, mezi bezpečností v
prostoru silnice II. třídy a ne zcela, dle vlastního názoru, dostatečným značením prostoru pro
chodce a cyklisty, přičemž zvolila bezpečnost v prostoru silnice II. třídy a možnost vytvoření
samostatného prostoru pro chodce a cyklisty
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MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, závazné stanovisko č.j. OD/494/21/LK ze dne
23.4.2021 (výňatek):
K umístění stavby:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy k umístění uvedené stavby dle předložené
dokumentace nemá připomínek.
Pro realizaci stanovuje následující podmínky:
1. Rozhledové poměry stezky pro cyklisty v místě připojení - pro rozhodnutí najet do
komunikace a pro zastavení vozidel na komunikaci - musí být v souladu s ČSN 736110
(Projektování místních komunikací).
2. Způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržovat po
celou dobu jeho existence.
3. Případné přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po
vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích"
vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace
zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se
zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.
4. Během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
5. Trvalé dopravní značení je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení
místní úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti
investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením
dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č.
294/2015 Sb. a Technických podmínek.
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, závazné stanovisko č.j. OD/1171/21/LK ze dne
30.8.2021 (výňatek):
„Cyklostezka Herálec - Svratka“ - změna dopravního značení ze „stezky pro chodce a cyklisty“
na „stezku pro cyklisty“
K umístění stavby:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy k umístění uvedené stavby dle předložené
dokumentace nemá připomínek.
Pro realizaci stanovuje následující podmínky:
1. Rozhledové poměry stezky pro cyklisty v místě připojení - pro rozhodnutí najet do
komunikace a pro zastavení vozidel na komunikaci - musí být v souladu s ČSN 736110
(Projektování místních komunikací).
2. Způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržovat po
celou dobu jeho existence.
3. Případné přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po
vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích"
vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace
zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se
zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.
4. Během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
5. Trvalé dopravní značení je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení
místní úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti
investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením
dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č.
294/2015 Sb. a Technických podmínek.
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, závazné stanovisko a vyjádření č.j.
ŽP/441/21/MC ze dne 7.4.2021 (výňatek):
Vodní hospodářství - vyjádření
(Věra Mišingerová, tel.: 566688346)
K výše uvedené stavbě je třeba požádat Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor životního
prostředí o udělení vodohospodářského souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona
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č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů, a to na základě žádosti a podkladů vypracovaných podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu.
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) - vyjádření
(Ing. Sylva Judová, tel.: 566688348)
Záměr řešený v projektové dokumentaci se dotkne pozemků, které náleží do zemědělského
půdního fondu. Před zahájením řízení podle zvláštního zákona (stavební zákon) je nutný
souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9
zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen
zákon). Tento souhlas s odnětím, který bude vydán na základě řádně podané žádosti včetně
příloh, je závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 správního řádu pro vydání rozhodnutí
podle zákona o územním plánování a stavebním řádu. Nebude-li vydáváno rozhodnutí podle
zvláštních předpisů, bude souhlas s odnětím půdy ze ZPF vydán formou rozhodnutí.
Odpadové hospodářství - vyjádření
(Mgr. Hana Daďourková, tel.: 566688347)
Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje z hlediska nakládání s odpady
vydání závazného stanoviska podle § 146 odst. 3 písm. a) ani vydání vyjádření podle § 146
odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Upozorňujeme, že s odpady vznikajícími při stavební činnosti je třeba nakládat v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých
druhů a kategorií a poté budou předány pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1
písm. e) zákona o odpadech.
Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během
stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro
účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1
písm. e) zákona o odpadech).
Státní správa lesů - ochrana PUPFL - závazné stanovisko
(Bc. Ladislav Holeš, tel.: 566688344)
Závazné stanovisko o souhlasu s návrhem územního rozhodnutí (či jiného rozhodnutí dle
stavebních předpisů - zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) o umístění stavby nebo využití
území na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále PUPFL).
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů,
příslušný podle § 48 odst. 2. písm. c) zák. č. 289/95 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
(lesní zákon) vydává na základě žádosti OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
podle ust. § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(správní řád) toto závazné stanovisko podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/95 Sb.,
souhlasí s vydáním územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle stavebních či zvláštních
předpisů pro stavbu „Cyklostezka Herálec - Svratka" na pozemcích v k.ú. Herálec na Moravě a
Svratka. Stavba má být umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (dále PUPFL): k. ú.
Svratka, pare. č. 560/1
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1. Stavba bude umístěna tak, jak je uvedeno v situaci stavby a žádosti.
2. Stavbou nesmí být poškozeny okolní lesní pozemky (s výjimkou manipulačních pruhů),
nebudou zde budovány jiné nové objekty, skladován materiál.
3. Při vlastní výstavbě bude použito vhodných technických prostředků, technologií a biologicky
odbouratelných hydraulických kapalin a budou učiněna účinná opatření k zabránění úniku
látek poškozujících životní prostředí.
4. Minimalizovat kácení vzrostlých dřevin.
5. Případně odřené stromy budou bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny)
ošetřeny fungicidním přípravkem. Rovněž případné řezy kořenů o průměru nad 5 cm budou
začištěny a ošetřeny přípravkem s fungicidním účinkem.
6. Investor staveb a zařízení provede na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou
jeho stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy,
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padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a
lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
7. Před zahájením vlastní stavby, je nutno požádat orgán státní správy lesů (MěÚ Žďár n. S.,
OŽP) o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí části výše uvedených pozemků z PUPFL po
dobu realizace stavby.
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, souhlas k trvalému odnětí zemědělské
půdy č.j. ŽP/1609/21/SJ ze dne 11.10.2021 (výňatek):
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán
státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 15 písmene j) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen "zákon")

I. uděluje žadateli
Město Svratka, (IČ 00295531), se sídlem Palackého 30, 592 02 Svratka zastoupené starostou
města Františkem Mládkem zastoupená na základě plné moci ze dne 26.02.2021 společností
OPTIMA, spol. s r.o., IČ: 15030709 se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto zastoupená
jednatelem společnosti Ing. Bohuslavem Shejbalem
SOUHLAS
v souladu s ustanovením § 21 odst. 3) zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu v platném znění (dále jen "zákon") formou závazného stanoviska s trvalým
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona,
jako podklad pro vydání povolení podle zvláštního předpisu, za účelem stavby: „Cyklostezka
Herálec - Svratka“ na pozemcích:
parcelní číslo dle KN 1228/71, o výměře 7 m2 (celý), druh pozemku – trvalý travní porost,
katastrální území Svratka
parcelní číslo dle KN 1228/56, o výměře 12 m2 (část), druh pozemku – trvalý travní porost,
katastrální území Svratka
parcelní číslo dle KN 1229/5, o výměře 11 m2 (část), druh pozemku – trvalý travní porost,
katastrální území Svratka
parcelní číslo dle KN 1229/4, o výměře 36 m2 (část), druh pozemku – trvalý travní porost,
katastrální území Svratka
parcelní číslo dle KN 525/28, o výměře 205 m2 (část), druh pozemku – trvalý travní porost,
katastrální území Svratka
parcelní číslo dle KN 508/24, o výměře 633 m2 (část), druh pozemku – trvalý travní porost,
katastrální území Svratka
parcelní číslo dle KN 508/23, o výměře 339 m2 (část), druh pozemku – trvalý travní porost,
katastrální území Svratka

II. v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli:
Město Svratka, (IČ 00295531), se sídlem Palackého 30, 592 02 Svratka zastoupené starostou
města Františkem Mládkem a jeho právním nástupcům
tato opatření a podmínky:
1/ Z plochy odnímaných pozemků bude na vlastní náklad žadatele provedena skrývka kulturní
vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkovém objemu cca 248,60 m3. Veškerá skrytá kulturní vrstva
půdy bude využita k ohumusování nezpevněných zelených ploch podél stavby. Ornice nebude
nikam odvážena.
2/ Do doby použití bude kulturní vrstva půdy ukládána na složišti (deponii) na jednotlivých
pozemcích tak jak bude probíhat výstavba cyklostezky. Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas
vydán) je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních
vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.
3/ Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných
kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol
(pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek.
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4/ Za trvale odnímanou zemědělskou půdu pro záměr: „Cyklostezka Herálec - Svratka“
není stanovena povinnost placení odvodů ve smyslu § 11a) odst. 1 písm. j) zákona – jde
o cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního
rozvoje nebo s platným územním plánem.
5/ Jakékoliv změny účelu (využití) stavby v následně vedených řízeních podléhají projednání
a odsouhlasení orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, protože v důsledku těchto
změn by mohlo dojít k předepsání odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§
11, odst. 5 zákona). Stavba může být provedena pouze v rozsahu stanoveném tímto
souhlasem.
6/ V rámci plnění podmínek tohoto souhlasu požadujeme do 30-ti dnů po dokončení stavby
(tzn. po vydání protokolu ze závěrečné prohlídky stavby) doložit geometrický plán se
skutečným zaměřením provedené stavby, který bude sloužit ke kontrole skutečně odňaté
výměry pro stavbu.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, vyjádření č.j. KSAUSPO/002776/2021 ze dne
15.4.2021
Naše záporné vyjádření z 16.3.2021 tímto pozbývá platnosti.
Souhlasíme s realizací stavby dle předložené změny v souběhu se silnicí 11/343, tj. úpravy
vzdálenosti stezky od silnice, osazení svodidla a provedení vyspádovaného trativodu DN 160.
Tento bude zasypán v celém profilu štěrkem, který bude navazovat vrstvou štěrkodrti na
konstrukční vrstvy silnice 11/343 - dle předloženého příčného řezu.
Povodí Moravy a.s., stanovisko a vyjádření č.j. PM-11219/2021/5203/Vrab ze dne
16.4.2021 (výňatek):
I. Stanovisko správce povodí
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce
povodí následující
stanovisko:
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí
Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů]
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a
chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno
dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude
mít vliv na stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek správce vodních toků
Svratka a IDVT 10189801.
Upozorňujeme:
• Plán dílčího povodí Dyje obsahuje list opatření DYJ212203 „Svratka, Realizace vhodných
opatření ze studie proveditelnosti Svratka, km 163,000 - 170,400 - přírodě blízká
protipovodňová opatření Herálec". Navržená cyklostezka nepřichází s navrženými opatřeními
studie do konfliktu. Úsek, kde je navrženo a v současné době i stavebně povoleno navracení
toku do původní trasy končí 140 m nad profilem dřevěného mostu. V úseku mostu, tedy
křížení stezky se Svratkou nejsou navržena žádná opatření. V úseku pod mostem budou
prováděny pouze drobné zásahy v rámci stávajícího koryta. Ve zbývající trase bude
cyklostezka zcela mimo zájmové území studie.
II. Vyjádření správce vodních toků Svratka a IDVT 10189801
Jako správce vodních toků Svratka a IDVT 10189801 (Povodí Moravy, s. p., provoz Bystřice
nad Pernštejnem, technik: Ing. Pavel Pala, tel.: 566 550 015, e-mail: pala@pmo.cz) souhlasíme
s předloženým záměrem za následujících podmínek:
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1. Pozemky stavby v záplavovém území nebudou navyšovány, niveleta bude osazena v
úrovni stávajícího terénu s minimálním výškovým rozdílem.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v území ani ke snížení kapacity
koryt vodních toků.
3. Lávky budou navrženy autorizovaným inženýrem pro mosty v souladu s ČSN 73 6201 a
ČSN 75 2130. Hladiny Q100 budou aktuální a doloženy v PD.
4. Vlastní stavba bude provedena podle předložené (schválené) projektové dokumentace
vypracované autorizovaným projektantem.
5. Správci vodních toků nesmí být znemožněn přístup ke korytům vodních toků pro
možnost výkonu práv a povinností souvisejících s jejich správou. Žádný z nadzemních
objektů nebude situován v manipulačním pásmu (do v 6 m od břehové hrany) vodních
toků Svratka a IDVT 10189801.
6. Min. 15 dnů před zahájením zemních prací bude vyrozuměn správce vodních toků
Svratka a IDVT 10189801.
7. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál (včetně zařízení staveniště a meziskládek
zeminy) ani stavební odpad nebudou skladovány v korytech, na březích, v blízkosti ani v
záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho
pádu či smyvu do koryt.
8. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném
technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky
odbouratelných olejů. Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti vodních toků
parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
9. Veškerý přebytečný materiál bude bezprostředně po dokončení stavby z místa stavby
beze zbytku odstraněn.
10. Zástupce správce vodních toků bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby
případně k předání mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předána
dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření s navázáním na výškový
systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
11. Investor zajistí v rámci běžné údržby odstraňování překážek na cyklostezce (větve,
naplavený materiál) a odpovídá za její stav z hlediska bezpečnosti pojezdu cyklistů.
12. V případě údržby vodního toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou
vodního toku může být provoz na cyklostezce (v blízkosti vodního toku) podnikem
Povodí Moravy, s. p. na potřebnou dobu bez náhrady omezen nebo přerušen.
13. Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své
správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo
hospodařit Povodí Moravy, s. p.).
Upozorňujeme:
• Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo
sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl
zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý
odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v
záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními § 52 a § 85 zákona
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
• Veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese investor,
resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s. p.
lIl. Vyjádření Povodí Moravy, s. p., z hlediska majetkoprávních vztahů
Realizací záměru dojde k dotčení pozemku p. č. 584/24 v k. ú. Herálec na Moravě a p. č.
1228/56, 1229/5, 1229/4 v k. ú. Svratka ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro
Povodí Moravy, s. p., a proto je před vydáním příslušného rozhodnutí orgánu státní správy
nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení majetkoprávních vztahů
patří do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje.
Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku
Povodí Moravy, s. p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru
správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573) v elektronické podobě na e-mail:
podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím
obsahem:
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- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., kterých se akce dotýká,
definované p. č. a k. ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p., (úpravy, apod.)
včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení stanoviska útvaru správy povodí (útvar 203) Povodí Moravy, s. p., Brno (toto
stanovisko) k příslušnému stupni PD.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí
nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
Lesy ČR, s.p. ,lesní správa Nové Město na Moravě, vyjádření č.j. LCR154/000572/2021 ze
dne 23.3.2021 (výňatek):
Stavba je plánována na pozemcích dle projektové dokumentace v k.ú. Herálec na Moravě a v
k.ú. Svratka zasahující do ochranného pásma lesa na lesních pozemcích č. pare. 127/2, 136 a
138 v k.ú. Herálec na Moravě a č. pare. 515/2, 515/3, 516/1, 516/2, 517, 518 v k.ú. Svratka.
Na těchto lesních pozemcích vykonávají Lesy České republiky, s.p. funkci odborného lesního
hospodáře.
Dále uvedená stavba zasáhne do ochranného pásma lesních pozemků (do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa) č. parc. 510, 512/1 v k.ú. Svratka a 300/1 v k.ú. Moravská Svratka. Uvedené lesní
pozemky jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit podnikem Lesy České republiky, s.p..
Dle předložené projektové dokumentace lze konstatovat, že plánovaná stavba se nachází v
pásmu objektivního nebezpečí padání stromů a větví.
V případě realizace stavby odmítáme nést případné náklady vzniklé uplatněním § 22 zákona o
lesích a také odmítáme nést případnou odpovědnost za škodu vzniklou na stavbě v důsledku
pádu stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním apod.
Při případné realizaci stavby je nutno dodržovat ust. zákona č. 289/1995 Sb. o lesích v platném
znění (dále jen „zákon o lesích"), zejména ustanovení § 19 a § 20 a následujících podmínek:
- lesní pozemky nesmí být používány k přístupu na stavbu,
- lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení staveniště.
Lesy ČR, s.p., oblastní ředitelství Vysočina, vyjádření č.j. LCR154/000572/2021 ze dne
23.3.2021 (výňatek):
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, jako správce drobného vodního toku
LP Svratky v km 163,3, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, která řeší stavbu
cyklostezky mezi Herálcem a Svratkou. V rámci stavby dojde ke křížení výše uvedeného
vodního toku. Požadujeme dodržet následující podmínky:
- navržený objekt lávky přes vodní tok bude proveden v souladu s odsouhlasenou PD,
- stavba objektu bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad
stavbou,
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
- při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude
skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených
průtocích či vydatných srážkách,
- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu,
- jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací před
dokončením; k převzetí dokončených prací - kolaudaci.
Lesy ČR, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě, vyjádření č.j. LCR154/003378/2021 ze
dne 5.11.2021 (výňatek):
V souvislosti se zahájením územního a stavebního řízení zasíláme připomínky a doplnění
vyjádření ke stavbě.
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V případě realizace stavby cyklostezky požadujeme zachovat stávající dopravní síť pro lesní
dopravu - doprava těžké lesní techniky a vytěženého dříví.
V případě křížení popř. souběhu cyklostezky s lesní dopravní sítí požadujeme, aby tyto úseky
splňovaly parametry pro lesní dopravu - šíře a únosnost povrchu včetně zachování stávajících
sjezdů a přejezdů v místě křížení.
Dále požadujeme zachování stávajících přístupů pro lesní pozemky okolních vlastníků.
Toto vyjádření:
- doplňuje vyjádření k projektové dokumentaci č.j. LCR 154/000572/2021 ze dne 23.3.2021
- je vyjádření vlastníka sousedních lesních pozemků
- je vyjádření odborného lesního hospodáře
- je poskytováno pro rozhodnutí státní správy lesů podle § 14 odst. 2 zákona o lesích.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, reg. pracoviště SCHKO Žďárské vrchy Žďár nad
Sázavou, závazné stanovisko č.j. 03278/ZV/21 ze dne 19.8.2021 (výňatek):
…..podle ust. § 44 odst.1 zákona Agentura souhlasí
s vydáním společného povolení na akci „Cyklostezka Herálec - Svratka" dle dokumentace,
zpracované společnosti OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709,
jako zakázka č. 4555 - 20 - 3 v prosinci 2020. Pro stavbu stanovuje následující podmínky:
1. Na pozemcích p.č. 511 v místě vedoucím mezi pozemky p.č. 123/4 a p.č. 127/1 v k.ú.
Herálec na Moravě a p.č. 508/23 v k.ú. Svratka nebude skládkován materiál, nebude zde
mezideponie sejmuté ornice ani pomocná skládka
2. Na pozemcích p.č. 511 v místě vedoucím mezi pozemky p.č. 123/4 a p.č. 127/1 v k.ú.
Herálec na Moravě a p.č. 508/23 v k.ú. Svratka bude při pracech minimalizovaný pohyb
techniky
3. Stavba na pozemcích resp. v blízkosti pozemků p.č. 123/4, 127/1 a p.č. 511 v k.ú. Herálec
na Moravě mezi těmito pozemky, na pozemcích v údolní nivě řeky Svratky a na pozemcích
p.č. 508/24, 508/22 a 508/29 v k.ú. Svratka bude prováděna mimo mimo období hnízdění
ptáků, tedy mimo období 1.4.-15.7. kalendářního roku
4. Kácení dřevin je nutno s ohledem na hnízdění ptáků provést v období vegetačního klidu, tj. v
období listopad - únor.

14. Stavba bude provedena podle podmínek jednotlivých vlastníků anebo správců stávajících
vedení technické a dopravní infrastruktury. Při stavbě musí být dodržena norma ČSN
73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před záhozem výkopu pro
předmětnou stavbu bude provedeno zaměření jejího skutečného provedení.
15. Při provádění stavby nesmí být narušeny stávající nadzemní a podzemní sdělovací kabely,
zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého
podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který
stanoví další podmínky pro provádění prací.
16. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání
sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních
pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv
vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k
poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi, …apod. Při provádění
stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé
komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem
a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních
vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí
stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
17. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn
bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora
uvedenou stavbou.
18. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního
provozu na stávajících přilehlých místních komunikacích. V případě znečištění stávajících
přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich
průběžné čištění.
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19. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo
v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby
nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na
stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné
práce podle stavebního zákona); stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem
stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny,
popřípadě rozhodne o přerušení prací.
20. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací
uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
21. S ohledem na charakter předmětné stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek
stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že
postačí provedení pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
22. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě
výběrového řízení. Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí
neprodleně stavebnímu úřadu).
23. Stavba bude dokončena do: 31.12.2022.
24. Dokončenou předmětnou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,
lze dle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí, který dle citovaného
ustanovení § 119 odst. 2 stavebního zákona vydává na žádost stavebníka příslušný
stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném
formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příslušný prováděcí právní předpis. Spolu se
žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního
zákona stavebnímu úřadu předloží mj. dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud
při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní
infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud
je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti nebo její výstavbou dochází
k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Dle ustanovení § 122 odst. 1
stavebního zákona pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Dle
ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními
právními předpisy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Svratka, Palackého č.p. 30, 592 02 Svratka
AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p. 516, 594 42 Měřín
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Pracoviště Žďár nad
Sázavou, Jihlavská č.p. 841/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, Školní č.p. 460, 592 31
Nové Město na Moravě
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie č.p. 4925/39,
586 01 Jihlava 1
Obec Herálec, Český Herálec č.p. 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2,
128 00 Praha 28
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská č.p. 1133/3, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1

Odůvodnění:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování obdržel dne 8.9.2021
žádost o vydání společného povolení pro stavbu: Cyklostezka Herálec - Svratka (dále jen
"stavba") na pozemku parc. č. 510/1 (ostatní plocha), parc. č. 511 (ostatní plocha), parc. č. 583
(ostatní plocha), parc. č. 584/24 (vodní plocha) v katastrálním území Herálec na Moravě, parc.
č. 508/22 (ostatní plocha), parc. č. 508/23 (trvalý travní porost), parc. č. 508/24 (trvalý travní
porost), parc. č. 525/28 (trvalý travní porost), parc. č. 560/1 (lesní pozemek), parc. č. 1152
(ostatní plocha), parc. č. 1228/56 (trvalý travní porost), parc. č. 1228/71 (trvalý travní porost),
parc. č. 1229/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1229/5 (trvalý travní porost) v katastrálním území
Svratka. Žádost byla v průběhu řízení předepsaným způsobem doložena, poslední doklady byly
doplněny dne 15.10.2021.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování opatřením ze dne
1.11.2021 oznámil v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení
společného územního a stavebního řízení (dále jen „společné řízení“) a vzhledem k tomu, že
mu jsou dobře známy poměry v území a předložená žádost spolu s přílohami poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, upustil v souladu s ustanovením § 94m
odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu pro uplatnění
námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne
doručení oznámení o zahájení společného řízení. V citovaném opatření byli zároveň účastníci
společného řízení poučeni o podmínkách, za kterých je možno uplatnit námitky k předmětné
stavbě a společně s dotčenými orgány byli rovněž upozorněni, že námitky účastníků řízení a
závazná stanoviska dotčených orgánů musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim
nepřihlíží. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků doručují se
jednotlivé písemnosti (tj. oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení) účastníkům řízení
podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1
správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). Účastníci řízení podle § 94k
písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru.
Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se shora uvedená stavba umísťuje a
bude provádět, vlastnické právo nebo souhlas či jiné právo, které mu dovoluje tyto pozemky pro
daný účel využít.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební
odbor k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního
zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním pozemkům (a stavbám na nich) může být společným povolením přímo dotčeno – a
to pozemkové parcely parcelní číslo 84/13,84/18, /0/18, 80/2, 79/11, 79/6, 72, 73, 119/1, 124,
123/2, 123/4, 138, 139/4, 584/44, 584/43, 140/7136, 127/1, 128, 125, 117, 108, 107, 106, 82,
99/1 v katastrálním území Herálec na Moravě a pozemkové parcely parcelní číslo 1228/72,
1228/58, 508/21, 514/1, 515/1, 517, 518, 1229/6, 1228/63 kat. území Svratka a vlastníkům
anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou
stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto
povolením přímo dotčena.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců
stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, která byla
doložena k výše uvedené žádosti anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu
řízení, byla zkoordinována a opodstatněné podmínky anebo požadavky uvedené v těchto
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stanoviscích a vyjádřeních, byly zahrnuty do podmínek společného povolení.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování v průběhu společného
řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná
stanoviska a vyjádření. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu, tj. vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, technickým
požadavkům na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
K souladu požadovaného záměru s vydanou územně plánovací dokumentací (tj. územním
plánem Svratka a Herálec), bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko MěÚ Žďár nad
Sázavou, odboru stavebního a územního plánování pod č.j.: SUP/554/21/DF ze dne 23.3.2021.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování v průběhu společného
řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto společného povolení, rozhodl proto způsobem
uvedeným ve výroku.
Doba platnosti společného povolení je 2 roky za podmínek § 94p odst. 5 stavebního zákona.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci. Pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků
řízení.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 72, 73, 79/6, 79/11, 80/2, 80/18, 82, 84/13, 84/18, 99/1, 106, 107, 108, 117, 119/1,
123/2, 123/4, 124, 125, 127/1, 128, 136, 138, 139/4, 140/7, 584/43, 584/44 v katastrálním
území Herálec na Moravě, parc. č. 508/21, 514/1, 515/1, 517, 518, 1228/58, 1228/63, 1228/72,
1229/6 v katastrálním území Svratka
Osoby podle zvláštního právního předpisu:
Jana Bachmanová, Milan Brázda, Milan Brázda, Ivo Bukáček, Milada Dejdarová, MUDr. Dita
Dufková, Helena Havlíková, Ing. Libor Hledík, MUDr. Andrea Hledíková, RNDr. Petr Holan,
Věra Chalupová, Roman Major, Ing. Pavla Pintířová, Alena Prášková, MVDr. Ivan Putna, Ing.
Monika Řádková, Ing. Ladislava Sochorová, Tomáš Tichý, Iva Tlustá, Viktor Tlustý, Dana
Vobejdová, Biskupství brněnské, Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je
den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje
o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava, 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.
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Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení
ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným
orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru
staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Ing. Veronika Bartošová
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
OPTIMA, spol. s r.o., IDDS: u2j6wf7
sídlo: Žižkova č.p. 738/4, Vysoké Mýto-Město
zastoupení pro: Město Svratka, Palackého č.p. 30, 592 02 Svratka
Účastníci řízení (doručení jednotlivě)
AGRO - Měřín, a.s., IDDS: q5em5zz
sídlo: Zarybník č.p. 516, 594 42 Měřín
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Pracoviště Žďár nad
Sázavou,IDDS:3qdnp8g
sídlo: Jihlavská č.p. 841/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Školní č.p. 460, 592 31 Nové Město na Moravě
Lesy České republiky, s.p., OŘ Vysočina, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Lidická kolonie č.p. 4925/39, 586 01 Jihlava 1
Obec Herálec, IDDS: vyhbedp
sídlo: Český Herálec č.p. 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
sídlo: Studentská č.p. 1133/3, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
pozemková parcela parcelní číslo 84/13 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 84/18v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 80/18 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 80/2 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 79/11 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 79/6 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 73 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 119/1 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 124 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 123/2 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 123/4 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 138 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 139/4 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 584/44 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 584/43 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 140/7 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 136 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 127/1 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 128 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 125 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 117 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 108 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 107 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 106 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 82 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 99/1 v katastrálním území Herálec na Moravě
pozemková parcela parcelní číslo 1228/72 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 1228/58 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 508/21 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 514/1 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 515/1 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 517 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 518 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 1229/6 v katastrálním území Svratka
pozemková parcela parcelní číslo 1228/63 v katastrálním území Svratka
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ostatní (vyvěšení na úřední desce)
Městský úřad Žďár nad Sázavou, úřední deska, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Herálec, úřední deska, Herálec č.p. 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
Městský úřad Svratka, úřední deska, Palackého č.p. 30, 592 02 Svratka
dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS:
3hjdyhg
sídlo: Brněnská č.p. 2279/39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v
sídlo: Jamská č.p. 2231/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební a územního plánování, Žižkova č.p. 227/1,
591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár
nad Sázavou 1
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad
Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
sídlo: nám. Republiky č.p. 69/8, 591 20 Žďár nad Sázavou
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

-

