
Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad 
Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice                                           tel./fax 327591411                                                                                                                                           

 
 

Č.j: 82/2022 - 2.Výst Zbraslavice, dne: 21.6.2022 

Vyřizuje: Jan Jursík  

E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz  

Telefon: 327591411 

IdDS:    rbkb3mw 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

Ú Z E M N Í  S O U H L A S  

Dne 9.6.2022 podal oznamovatel ČEZ Distribuce a.s. (IČ – 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly, 405 02 Děčín na základě plné moci zastoupený Tomášem Havlíčkem (IČ – 63842688), 

Masarykova 127, 286 01 Čáslav oznámení záměru pro stavbu: KH-Zbraslavice-Zbraslavice-knn-

RD, číslo stavby  IV-12-6031219 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 871/4 (orná 

půda), 871/3 (orná půda) a 2484 (trvalý travní porost) v kat. území Zbraslavice. 

 

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), přezkoumal předložený záměr podle § 96 odst. 2 stavebního zákona. Zjistil, že jsou 

splněny podmínky pro jeho vydání stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a žádost obsahuje 

všechny náležitosti, uvedené v § 96 odst. 3 stavebního zákona a v § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění. 

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad zjistil, že oznámení záměru je úplné a záměr je podle § 90 

stavebního zákona v souladu s požadavky: 

- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využívání území 

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

- zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů 

Záměr je v souladu s územním plánem obce Zbraslavice.   

 

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad proto podle § 96 odst. 4 stavebního zákona vydává 

 

ú z e m n í  s o u h l a s  
 

pro stavbu: KH-Zbraslavice-Zbraslavice-knn-RD, číslo stavby  IV-12-6031219 na pozemcích: 

pozemkové parcely parcelní čísla 871/4 (orná půda), 871/3 (orná půda) a 2484 (trvalý travní 

porost) v kat. území Zbraslavice. 

 

Popis záměru: 

SO 01 Kabelové vedení NN – montáž přípojky 

Technické údaje:  

Napěťová soustava: 3x400/230 V, 50 Hz, střídavé, síť TN-C 

Použitý materiál: 

SS100                       1 ks 

SP100                                    1 ks 

Kabel AYKY 4x25              123 m 

KOPOFLEX 50                     40 m 

Pojistka PN00 40A                 3 ks 

 



Pojistka PN00 63A                 3 ks 

Pásek FeZn 30x4                    2 bal 

Svodič přepětí LOVOS 10/440     1 sada 

Montáž kabelového svodu po bet. stožáru ukončeného v pojistkové skříni SP100 s pokračováním 

do kabelové skříně SS100. Nová SS100 bude předávacím místem mezi ČEZd/žadatel, odtud si 

odběratel na vlastní náklady provede HDV do elektroměrového rozvaděče. Elektroměrový 

rozvaděč včetně pilíře není předmětem tohoto projektu ani dodávky. Zajišťuje si odběratel sám 

na vlastní náklady.  

Bude provedeno nové uzemnění páskem FeZn 30x4 mm. 

Vybudováním el. přípojky se zajistí dodávka elektrické energie pro parcelu č. 2484 ve 

Zbraslavicích. 

Umístění: Nové kabelové vedení AYKY 4x25 mm
2
 bude uloženo v pozemcích parc. č. 871/4 a 

871/3 ve vzdálenosti 0,4 m od hranice s pozemky parc. č. st. 337 a 871/2 v k.ú. Zbraslavice. 

Kabelová skříň SS100 bude umístěna na pozemku parc. č. 2484 u hranice s pozemkem parc. č. 

871/2 v k.ú. Zbraslavice. Křížení se stávajícími podzemnímu sítěmi bude provedeno dle ČSN 

736005.  

 

Obec Zbraslavice má schválený Územní plán Zbraslavice. Záměr je navržen v zastavěném 

území obce Zbraslavice, část Zbraslavice, v ploše bydlení venkovského charakteru BV a v ploše 

dopravní infrastruktury DO a je v souladu s územním plánem. 
 

Podmínky pro provedení záměru: 

1. Stavba bude na pozemcích umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou 

vypracoval Tomáš Havlíček, autorizoval Leoš Vágner, autorizovaný technik pro technologická 

zařízení staveb ČKAIT 0011889 v 05/2022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

souhlasu stavebního úřadu. 

 

2. Budou splněny podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů: 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, vyjádření k záměru z hlediska ochrany ŽP č.j. 

MKH/073585/2022 ze dne 26.5.2022: 

Vodní hospodářství: nemáme námitky. 

Nakládání s odpady: sdělujeme jako předběžnou informaci ve smyslu § 139 správního řádu, že pokud 

součástí stavby není terénní úprava nebo odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle 

stavebního zákona, respektive, nejde o změnu dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení 

podle stavebního zákona, nejsme, ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., 

odpadech, v takovém případě, dotčeným orgánem při rozhodování podle stavebního zákona. 

(Poznámka stavebního úřadu: stavba elektrické přípojky v zastavěném území obce vyžaduje pouze 

územní souhlas ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e)10 stavebního zákona). 

Ochrana ovzduší: nemáme připomínky. 

Upozorňujeme, že stavebník zajistí taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu 

prachových částic do okolí, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových 

komunikací, zakrytí vytěženého materiálu z výkopů, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta 

nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.  

Státní správa lesů: předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Ochrana přírody: z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, s akcí souhlasíme. Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin. Při 

provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 

4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK 

A01 002:2017. 

Ochrana ZPF: vyjádření podle § 7 odst. 5 písm. a) zákona ČNR číslo 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, v platném znění, není třeba. Při realizaci budou dodrženy obecné 

podmínky ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s uvedeným zákonem, mezi které patří 

zejména: 



1) Odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. 

2) Deponie udržovat odděleně a v bezplevelném stavu. 

3) Při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí. 

4) Přebytečnou zeminu hospodárně využít na pozemcích zemědělského půdního fondu.  

5) Zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy. Učinit 

dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

6) Stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních blocích dokončit během 

jednoho roku. 

-  Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení č.j. 

MKH/053916/2022 ze dne 6.4.2022: 

Zájmy silnic II. a III. třídy nebudou stavbou dotčeny.  

Přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 

komunikacích stanoví dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad 

Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství). Dotčeným orgánem je Policie ČR. 

Silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů obecní úřad (Zbraslavice). 

- Krajské ředitelství Policie ČR, územní odbor, DI Kutná Hora, stanovisko ke stavbě z hlediska 

BESIP – uložení inženýrských sítí dle § 25, odst. 6 písm. d) z. č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích č.j. KRPS-79404-2/ČJ-2022-010506-ZZ ze dne 25.4.2022: 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Kutná Hora 

s odkazem na § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dle § 25 odst. 

6 písm. d) z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích souhlasí s výše uvedenou akcí z hlediska 

BESIP (bezpečnost a plynulost silničního provozu) za předpokladu, že případný zásah do pozemní 

komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude 

provedeno bez narušení povrchu vozovky (nelze-li jinak, souhlasíme s překopem). V případě osazení 

nových pilířů, skříní nebo jakýchkoliv součástí nebo objektů stavby, nebudou tyto umístěny 

v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.  

K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních 

komunikací dle § 25 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost 

nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas PČR. K žádosti o předchozí souhlas 

PČR se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně 

inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení s časovým harmonogramem prací 

minimálně 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná 

firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.  

- Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora,  vyjádření k projektované akci z 

hlediska archeologické památkové péče č.j.  ARUP-2235/2022 ze dne 31.3.2022:  

1) zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení 

archeologického výzkumu mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. 

2) ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV ČR 

Praha,  pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730 

3) oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před 

termínem na adresu uvedenou v bodu 2). 

 

3. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek vlastníků technické infrastruktury: 

- CETIN a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky 

ochrany SEK č.j. 593324/22 ze dne 24.3.2022: 
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.  

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 

v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a činnosti povolené příslušným 

správním rozhodnutím vydaným dle stavebníka zákona 

III. Stavebník je povinen 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. 

- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření ke stavbě č.j. 

20220717/TPČ ze dne 1.6.2022: souhlasíme se stavbou při dodržení následujících podmínek: 

 Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) 

zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném 

znění 

 Před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytýčit přímo na místě. Vytýčení 

je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel: 

602493715, email: burianek@vhskh.cz 

 Před ukončením stavebních prací vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší 

společnosti ke kontrole dodržení podmínek ve vyjádření, zejména pak ochranného pásma 

vodovodu dle zákona 274/2001 Sb. O provedené kontrole bude sepsán protokol 

 V případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém 

s odpovědným pracovníkem naší společnosti 

 Odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 605 983 513 

nebo jím pověřený pracovník 

 Požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací. 

 

4. 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 ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

 

Další podklady pro vydání územního souhlasu: 

- Obec Zbraslavice, vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 433/2022/ZBRA ze dne 30.3.2022: 

Obec Zbraslavice souhlasí s uvedenou stavbou. V zájmovém území se nachází stožáry solárního 

veřejného osvětlení. 

 

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli. Územní souhlas lze 

přezkoumat  v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl 

právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 

měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný 

správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 

Územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro 

stanovený účel. Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení 

oznamovatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li 

realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na základě oznámení oprávněného územním 

souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 

94 odst. 3 stavebního zákona. 

Stavební záměr nevyžaduje podle § 103 odst. 1 písm. e)10 stavebního zákona stavební povolení ani 

ohlášení a podle § 119 stavebního zákona nevyžaduje kolaudační souhlas. 

 

Jan Jursík 

vedoucí stavebního úřadu 

 

otisk razítka 

elektronicky podepsáno 



 

R o z d ě l o v n í k  
Oznamovatel: 
Tomáš Havlíček, Masarykova 127, 286 01 Čáslav (na základě plné moci zastupuje stavebníka ČEZ 

Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín) 

 

Dále obdrží: 

Milan Hanousek, Zbraslavice 392, 285 21 Zbraslavice 

Lenka Hanousková, Zbraslavice 392, 285 21 Zbraslavice 

Ing. Tomáš Hanousek, Zbraslavice 266, 285 21 Zbraslavice 

Jana Bolková, Zbraslavice 261, 285 21 Zbraslavice 

Lenka Rathouzová, Zbraslavice 261, 285 21 Zbraslavice 

Vladimír Čežík, Zbraslavice 194, 285 21 Zbraslavice – zemřel, právní nástupce je dle § 32 odst. 2 

písm. e) správního řádu osobou, která není známa. Územní souhlas proto obdrží veřejnou vyhláškou 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 

Jana Jandíková, Zbraslavice 278, 285 21 Zbraslavice 

Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice – se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na 

úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem oznámení 

 

Dotčené orgány: 

Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora 

Městský úřad odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora 

Městský úřad odbor dopravy a SH, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora 

Policie České republiky, územní odbor, dopravní inspektorát, Na Náměti 421, 284 29 Kutná Hora 

 

Příloha pro oznamovatele: 

Ověřená dokumentace 

 

 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne 20.6.2022. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Obce Zbraslavice dne 21.6.2022                           Sejmuto dne 8.7.2022 

Podpis, razítko                                                                          Podpis, razítko 

 

 

 


