MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
naše zn.: S-MUHO/16966/2010//KI
čj.: MUHO/23408/2010
vyřizuje: Bc. Marta Kindlová
datum: 13.9.2010
tel: 311 545 378
e-mail: stavba5@mesto-horovice.cz

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
kterou zastupuje
Miroslav Jahnl, Košťálkova
1362, 266 01 Beroun 1

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84
až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou
dne 28.6.2010 podala společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje Miroslav Jahnl, Košťálkova 1362, 266 01 Beroun 1 (dále jen "stavebník"), a na
základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

Osek - nové vedení VN, osazení nové sloupové trafostanice, výměna sloupů a osazení konzolí VN
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 122/6, 122/7, 122/8, 123/1, 129/1, 353/1, 353/2, 355/1, 355/2,
379/1, 617/16, 617/17, 617/27, 631, 633, 637, 665, 666/1, 666/3, 901/1, 904/21, 904/22, 904/23 v
katastrálním území Osek u Hořovic.
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu: Osek - nové vedení VN, osazení nové sloupové trafostanice, výměna sloupů a osazení
konzolí VN (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 122/6, 122/7, 122/8, 123/1, 129/1, 353/1, 353/2,
355/1, 355/2, 379/1, 617/16, 617/17, 617/27, 631, 633, 637, 665, 666/1, 666/3, 901/1, 904/21, 904/22,
904/23 v katastrálním území Osek u Hořovic.
Stavba obsahuje:
nové vedení VN od stávající trafostanice č. BE_3921, výměnu nevyhovující podpěrných bodů za
betonové sloupy 10,5 m v počtu 10 ks, nový betonový sloup 10,5 m umístěný v severovýchodní části
pozemku par.č. 637, na novém sloupu bude umístěná sloupová trafostanice, která bude oplocena
s přístupem min. 1 m, ovládací části trafostanice bude směřovat do hlavní silnice par.č. 901/1, nový
vodič na pozemek par.č. 191 a 192, osazení nosných konzolí VN na podpěrné sloup
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
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umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Miroslav Jahnl, ČKAIT
0003757, Košťálkova 1362, Beroun, IČ 68205121; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Nové vedení VN od stávající trafostanice č. BE_3921 umístěné na pozemku par.č. 379/1, vedení
VN, izolované závěsné kabely AXEKVCEZ 4x70mm nahradí z větší části vedení NN AlFe
4x25mm. V trase vedení budou vyměněny nevyhovující podpěrné body za betonové sloupy 10,5 m.
V části trasy od stávající trafostanice č. BE_3921budou stávající koncové sloupy stávajícího vedení
NN osazeny nosné konzole pro závěsný kabel VN, u ostatních sloupů bude osazena výstroj
s objímkami a nosná výzbroj. Vedení bude zakončeno v nové jednosloupové trafostanici umístěné
v severovýchodní části pozemku par.č. 637, trafostanice bude oplocena s přístupem min. 1 m,
ovládací části trafostanice bude směřovat do hlavní silnice par.č. 901/1, provedeny budou vývody do
stávající venkovní sítě NN a natažen nový vodič na č.p. 191 a 192. Bude provedena nová přípojka
AES 4x25 mm od podpěrného bodu č.6 na pozemku par.č 129/1 k podpěrnému bodu č. 7 na par.č.
355/1, kde je stávající svod po sloupu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k
provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Doklad o oprávnění vybrané osoby předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před
zahájením prací.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví na staveništích.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
8. Před zahájením výkopových prací na veřejném pozemku požádá stavebník o povolení zvláštního
užívání silnic (výkopové povolení) příslušný orgán státní správy.
9. Před zakrytím podzemního vedení vyzve stavebník/zhotovitel stavby příslušné správce dotčených
inž. sítí ke kontrole.
10. Při provádění zemních prací musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně prostorového
uspořádání ostatních podzemních inž. sítí. Prostorová poloha musí být ověřena sondami. V případě
zjištění rozporů mezi předpokládanou a skutečnou polohou sítí je stavebník povinen neprodleně
přerušit práce a skutečnost nahlásit příslušné organizaci správce sítě.
11. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky. O době zrušení vjezdů na přilehlé
pozemky musí investor (zhotovitel stavby) včas uvědomit vlastníky nebo uživatele těchto pozemků.
12. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku LAekv = 60 dB(A) v denní době
od 07 - 21 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
13. Výkop stavby bude ohrazen a zajištěn proti vniknutí a pádu osob, nebo opatřen poklopem zajištěným
tak, aby ho nebylo možné po zaklopení odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost
zamezující propadnutí dospělých osob.
14. Výkopové práce v blízkosti podzemních inž. sítí musí být provedeny ručně. U venkovních vedení
nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a uložení uzemnění.
15. Před zasypáním inž. sítí a přípojek a po dokončení vrchní stavby zajistí stavebník její /jejich
zaměření odborně způsobilou osobou.
16. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze
dne 25.2. č.j. 22127/10/CSC/MM0:
•
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu
k SEK.
•
Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do
vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět
žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných
ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
•
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných
právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru
stavebnictví a technologických postupů.
•
Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky
vedení projednat s POS.
•
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být
vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
•
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
17. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky stanoviska Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze
dne 4.8.2010. č.z. 177/10/BE/Ř3:
•
Ochranné pásmo nové sloupové trafostanice nebude zasahovat do ochranného pásma stávajících
elektronických komunikací
18. Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne
12.4.2010, zn. 1920/10/179:
•
za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
•
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle
§ 68 odst.6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu stavby (zejména trasy navrhovaných inž. sítí) je nutné
stanovisko k této změně,
•
před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení
bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení
považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedeném vtyčení bude sepsán protokol,
•
bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou,
•
pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
•
při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného zařízení, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
•
odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození,
•
v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
•
neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
•
před provedením zásypu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a
kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list).
Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
•
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plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení,
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti,
případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření VAK Beroun ze dne 13.4.2010, zn.
1775/2010:
před prováděním prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu včetně přípojek v místech možných
střetů
dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu a 1,5 m od kanalizace
oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození zařízení VAK
ve vzdálenosti dle ČSN 736005 až 1,0 m nutno zajistit ruční provádění výkopů
při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu našich potrubí (obsyp pískem,
betonové bloky, signální kabely apod.)
dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu. Vzdálenost menší než výše uvedené jsou možné pouze
v krátkých úsecích zvlášť odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech a
v místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 736005.
Základy staveb a jiných konstrukcí musí být v bezpečné vzdálenosti od vodovodního řadu tak, aby
nebyla ohrožena statika objektu při případných výkopových pracích na vodovodním řadu.
Při realizaci stavby musí být splněny podmínky stanoviska Městského úřadu Hořovice, odbor
technický a dopravní ze dne 31.3.2010, č.j. MUHO/8113/2010:
nová vedení budou vedena a uložena v souladu s ČSN 332000, ČSN 736005, ČSN 333301
pokud při realizaci výše uvedených stavebních pracích bude nutno omezit dopravní provoz, je nutno
vše řádně předem projednat s naším odborem a Policií ČR DI Beroun (uzavírka a objízdná trasa)
dodržet dané podmínky umístění sítí majitele silnice (Středočeský kraj),prostřednictvím SÚS Kladno
při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození nebo ke znečištění přilehlé krajské silnice a
přilehlých místních komunikací. Vytěžená zemina nebude ukládána do tělesa silnice a místních
komunikací
stavební práce nebudou prováděny v zimním období (listopad – březen) s ohledem na zajištění zimní
údržby silnice a místních komunikací
v dostatečném předstihu před zahájením prací bude podána žádost o zvláštní užívání a to na MěÚ
Hořovice, odbor technický a dopravní
Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Kladno, přísp.
org. ze dne c
před zahájením prací si stavebník vyžádá od odboru MěÚ Hořovice souhlas se zvláštním
užíváním silnice
v případě zásahu do obrusných vrstev silnice provede stavebník na vlastní náklady obnovu
konstrukce vozovky, jejich vrstev a krytové vrstvy dle TP 146 a příslušných ČSN, obrusná vrstva
musí přesahovat původní výkopovou rýhu o 20 cm na každou stranu výkopu, tj. musí být již
zaříznuta širší o tyto míry než vlastní výkop. Všechny živičné styčné plochy u hran výkopu musí být
natřeny asfaltovou emulzí, tj. i plocha, která přesahuje vedle výkopu. Konstrukce vozovky musí
odpovídat TP 146 pro třídu dopravního značení III, IV tj. dle TP 146 hutněné vrstvy v tomto složení:
ŠD – 30 cm (štěrkodrť), Acp 16+ 1-12 cm (obalované kamenivo střední), ACL 22+ - 7 cm (asfalt,
betonový velmi hrubý) a Aco 11+ - 4 cm (asfalt.beton středně hrubý)
stavební vyzve pracovníka SÚS Kladno k převzetí opravené konstrukce vozovky
zemina výkopu nebude ukládána do jízdního pruhu silnice
Při realizaci stavby musí být splněny podmínky stanoviska Městského úřadu Hořovice, odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 25.5.2010, č.j. MUHO/13584/2010/VÝST/KY:
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Je nutno maximálně šetřit zemědělskou a především ornou půdou
Před zahájením stavebních prací na zemědělském pozemku bude zásah do zemědělského půdního
fondu předem projednán s vlastníky a případnými uživateli dotčeného pozemku. Bez jejich souhlasu
není možné stavební práce zahájit.
•
Práce na zemědělském pozemku budou prováděny mimo vegetační období, nebo po sklizni plodin.
•
Veškeré škody na kulturách a investicích včetně úhrady ztrát produkce, nedodělků rekultivace a
následně zjištěných škod budou uhrazeny podle platných předpisů.
•
Mechanizační prostředky budou projíždět pouze ve vymezených prostorách a nebudou narušovat
okolní zemědělské pozemky.
•
V souladu s ustanovením §8 odst. 1 písm. a) zákona a dle ustanovení § 100 vyhlášky č. 13//1994.,
kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, se
stanovuje povinnost skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu pldy, popřípadě i hlouběji uložené
zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich řádné uskladění pro účely
zpětné rekultivace.
•
Při zahrnovacích pracích bude dodržena posloupnost jednotlivých vrstev půdy.
•
Při realizace akce bude postupováno dle předložených dokumentů o způsobu práce.
•
Po skončení prací bude ornice zpět rozprostřena na povrch dotčeného pozemku v vrstvě 20 – 25cm.
Rekultivace dotčených částí zemědělského pozemku bude prováděna důsledně a odpovědně podle
shora uvedených zásad, aby pozemek byl při předávání vlastníkům (uživatelům) v dobrém stavu,
včetně zúrodňovacích investic (meliorace apod.). O činnostech souvisejících se skrývkou
přemístěním, rozprostřením, či jiným využití, uložením, ochranou a ošetřením kulturních vrstev
skrývky povede žadatel protokol (pracovník deník), který předloží při kolaudaci. V případě
nedodržení podmínek uložených ve stavebním povolení nemůže být vydáno kolaudační rozhodnutí.
•
Tímto souhlasem nejsou dotčeny vlastnické ani užívací vztahy k výše uvedenému pozemku.
23. Místa po výkopech budou uvedeny do původního stavu. Před vstupem na pozemky budou předem
uvědomeni jejich majitelé.
24. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
25. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
•
•

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Obec Osek, Osek 21, 267 62 Komárov u Hořovic
Jiří Šmíd, nar. 5.3.1945, Novostrašnická 3293/11, 100 00 Praha 10
Lidmila Šmídová, nar. 6.1.1945, Novostrašnická 3293/11, 100 00 Praha 10
David Kratochvíl, Osek 146, 267 62 Komárov u Hořovic
Pavel Mizera, nar. 18.1.1977, Osek 263, 267 62 Komárov u Hořovic
Jaromír Kryl, nar. 27.11.1958, Osek 188, 267 62 Komárov u Hořovic
Luboš Šnajdr, nar. 13.7.1967, Osek 191, 267 62 Komárov u Hořovic
Radka Šnajdrová, nar. 5.9.1966, Osek 191, 267 62 Komárov u Hořovic
Ing. Jana Ungrová, Osek 285, 267 62 Komárov u Hořovic
Eva Múčková, nar. 29.9.1982, Osek 192, 267 62 Komárov u Hořovic
Eva Múčková, nar. 14.10.1950, Osek 192, 267 62 Komárov u Hořovic
BUZULUK a.s., Buzulucká 108, 267 62 Komárov u Hořovic
Odůvodnění:
Dne 28.6.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 2.9.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- stanovisko MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní ze dne 31.3.2010, č.j. MUHO/8113/2010
- stanovisko MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP ze dne 25.5.2010, č.j.MUHO/13584/2010/VÝST/KY
- stanovisko HZS Stř. kraje ÚO Beroun ze dne 12.7.2010, č.j. HSKL-6823-2/2010-BE
- vyjádření MěÚ Hořovice, odbor výstavby a ŽP ze dne 24.3.2010, č.j.MUHO/8107/2010/VÝST/KY
- vyjádření SÚS Kladno ze dne 19.5.2010, zn. 2650/10/200/1824/218
- vyjádření obce Osek ze dne 12.4.2010, č.zn. 91/2010
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 25.2. č.j. 22127/10/CSC/MM0
- stanovisko Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 4.8.2010. č.z. 177/10/BE/Ř3
- vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 12.4.2010, zn. 1920/10/179
- vyjádření VAK Beroun, a.s. ze dne 13.4.2010, zn. 1775/2010
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene reg.č. 346/10
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003067/1 ze dne 1.4.2010
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003067/2 ze dne 21.4.2010
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003067/3 ze dne 2.5.2010
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003067/4 ze dne 31.3.2010
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003067/5 ze dne 25.3.2010
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003067/6 ze dne 25.3.2010
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
RWE Distribuční služby, s r.o., VaK Beroun a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Správa a
údržba silnic Kladno - Stč. kraj
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- veřejnost neuplatnila žádné připomínky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke podáním u zdejšího
správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Č.j. MUHO/23408/2010

str. 7

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Marta Kindlová
samostatný odborný referent
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách dotčených obecních úřadů a po
jeho sejmutí neprodleně vráceno stavebnímu úřadu.
Na http:// www.mesto-horovice.cz zveřejněno dne:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši
1000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč, celkem 1300,- Kč byl zaplacen dne 11.8.2010.
Obdrží:
Účastníci územního řízení:
účastníci řízení podle ust. §85 odst.1 stavebního zákona do vlastních rukou:
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n – prostřednictvím zástupce
Miroslav Jahnl, Košťálkova č.p. 1362, 266 01 Beroun 1
Obec Osek, IDDS: cgab43d
účastníci řízení podle ust. §85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Jiří Šmíd, Novostrašnická č.p. 3293/11, 100 00 Praha 10
Lidmila Šmídová, Novostrašnická č.p. 3293/11, 100 00 Praha 10
David Kratochvíl, Osek č.p. 146, 267 62 Komárov u Hořovic
Pavel Mizera, Osek č.p. 263, 267 62 Komárov u Hořovic
Jaromír Kryl, Osek č.p. 188, 267 62 Komárov u Hořovic
Luboš Šnajdr, Osek č.p. 191, 267 62 Komárov u Hořovic
Radka Šnajdrová, Osek č.p. 191, 267 62 Komárov u Hořovic
Ing. Jana Ungrová, Osek č.p. 285, 267 62 Komárov u Hořovic
Eva Múčková, Osek č.p. 192, 267 62 Komárov u Hořovic
Eva Múčková, Osek č.p. 192, 267 62 Komárov u Hořovic
BUZULUK a.s., IDDS: 9igc92z
dotčené správní úřady a správci inženýrských sítí – do datové schránky
Městský úřad Hořovice, odb. výstavby a ŽP, IDDS: yjmbxfn
Městský úřad Hořovice, IČ 00233242, odbor technický a dopravní, IDDS: yjmbxfn
HZS Středočeského kraje, IČ 70885371, ÚO Beroun, IDDS: dz4aa73
RWE Distribuční služby, s r.o., IDDS: jnnyjs6
VaK Beroun a.s., IDDS: 7vjgxyf
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Správa a údržba silnic Kladno - Stč. kraj, IDDS: 683kxe7
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Účastníci stavebního řízení:
stavebník dle §109 odst.1a)
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n – prostřednictvím zástupce
Miroslav Jahnl, Košťálkova č.p. 1362, 266 01 Beroun 1
ostatní účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) – g)
Obec Osek, IDDS: cgab43d
Jiří Šmíd, Novostrašnická č.p. 3293/11, 100 00 Praha 10
Lidmila Šmídová, Novostrašnická č.p. 3293/11, 100 00 Praha 10
David Kratochvíl, Osek č.p. 146, 267 62 Komárov u Hořovic
Pavel Mizera, Osek č.p. 263, 267 62 Komárov u Hořovic
Jaromír Kryl, Osek č.p. 188, 267 62 Komárov u Hořovic
Luboš Šnajdr, Osek č.p. 191, 267 62 Komárov u Hořovic
Radka Šnajdrová, Osek č.p. 191, 267 62 Komárov u Hořovic
Ing. Jana Ungrová, Osek č.p. 285, 267 62 Komárov u Hořovic
Eva Múčková, Osek č.p. 192, 267 62 Komárov u Hořovic
Eva Múčková, Osek č.p. 192, 267 62 Komárov u Hořovic
BUZULUK a.s., IDDS: 9igc92z
dotčené správní úřady a správci inženýrských sítí – do datové schránky
Městský úřad Hořovice, odb. výstavby a ŽP, IDDS: yjmbxfn
Městský úřad Hořovice, IČ 00233242, odbor technický a dopravní, IDDS: yjmbxfn
HZS Středočeského kraje, IČ 70885371, ÚO Beroun, IDDS: dz4aa73
RWE Distribuční služby, s r.o., IDDS: jnnyjs6
VaK Beroun a.s., IDDS: 7vjgxyf
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Správa a údržba silnic Kladno - Stč. kraj, IDDS: 683kxe7
Městský úřad Hořovice, odbor organizační a personální
Obecní úřad Osek
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