M STSKÝ Ú AD ROUDNICE n.L

Karlovo nám stí 21, Roudnice n.L. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171
STAVEBNÍ Ú AD

Datum:
Spis.zn.:
.j.:
Vy izuje :

4.4.2012
SU/6479/2012/Št
SU/13864/2012
Ivana Štréblová

Obec Horní Be kovice
Pod ipská 13
411 85 Horní Be kovice

ROZHODNUTÍ
Výroková ást:
Stavební ú ad M stského ú adu v Roudnici nad Labem, jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst. 1
písm. f) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon"), ve spole ném územním a stavebním ízení p ezkoumal
podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní a provedení
stavby, kterou dne 15.2.2012 podala
Obec Horní Be kovice, Pod ipská 13, 411 85 Horní Be kovice,
kterou zastupuje Šinfelt s r.o., Št pán Tint ra, Kratochvílova 280, 413 01 Roudnice nad
Labem
(dále jen "stavebník"), a na základ tohoto p ezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav
územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení
rozhodnutí o umíst ní stavby
Ve ejné osv tlení - v nov budované lokalit pro 28 parcel

(dále jen "stavba") na pozemku parc. . 197/25, 214/2, 218/2, 218/9, 218/10, 219/4, 254/2, 254/5, 520,
523 v katastrálním území Horní Be kovice.
II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky . 526/2006 Sb., kterou se provád jí
n která ustanovení stavebního zákona ve v cech stavebního ádu
stavební povolení
na stavbu:

Ve ejné osv tlení - v nov budované lokalit pro 28 parcel

(dále jen "stavba") na pozemku parc. . 197/25, 214/2, 218/2, 218/9, 218/10, 219/4, 254/2, 254/5, 520,
523 v katastrálním území Horní Be kovice.
Stavba obsahuje:
Jedná se o umíst ní a výstavbu ve ejného osv tlení v nové lokalit pro 28 rodinných dom . Celkem
bude provedeno 32 ks osv tlovacích dvoustup ových stožár s manžetou St 1050/60 Lc = 5,8 m se
svítidly MYRA 12/V 1 x 70 W - vypouklý difuzor a 650 m kabelu CYKY – J 4 x 10. Pro napájení
bude vytvo en nový zapínací bod v nov budované trafostanici, která bude provedena na základ

.j. SU/13864/2012

str. 2

povolení spis.zn. SU/53448/2011/Št, ze dne 23.9.2011. Sou ástí stavby je provedení obecního
rozhlasu, a to kabelem CYKY – J 3 x 2,5 v délce 650 m, který kopíruje trasu kabelového rozvodu
ve ejného osv tlení.
III. Stanoví podmínky pro umíst ní stavby:
1. Stavba bude umíst na v souladu s grafickou p ílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres sou asného
stavu území v m ítku katastrální mapy, podrobn ji výkres . E1 v m ítku 1:500, se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umíst ním stavby, s vyzna ením vazeb a vliv na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena na pozemcích parc. . 197/25, 214/2, 218/2, 218/9, 218/10, 219/4, 254/2,
254/5, 520, 523 v k.ú. Horní Be kovice.
3. V zájmovém území stavby dojde ke st etu se sítí elektronických komunikací spole nosti Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., která je sou ástí ve ejné komunika ní sít , je zajiš ována ve ve ejném
zájmu a je chrán na právními p edpisy. Ochranné pásmo podzemního komunika ního vedení iní
1,5 m po stranách krajního vedení.
4. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenským za ízením – STL plynovod, které je
chrán no ochranným pásmem dle zákona . 458/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Ochranné
pásmo STL plynovodu v zastav ném území obce iní 1 m od p dorysu na ob strany.
5. V zájmovém území stavby se nachází za ízení v majetku SVS a.s., Teplice a v provozování
Severo eských vodovod a kanalizací, a.s., které má ochranné pásmo dle zákona . 274/2001 Sb.
6. Prostor plánované liniové stavby se nachází na území s archeologickými nálezy, je proto t eba dbát
výšené opatrnosti p i provád ní stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zni ení
archeologických památek.
7. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy železni ní trat TÚ Libochovice – Vra any v žkm
34,125 – 34,3 v minimální vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje.
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Št pán Tint ra, spol.
Šinfelt, s.r.o.; odpov dný projektant Miroslav Kvintus, KAIT – 0400970, autorizovaný technik pro
techniku prost edí staveb, specializace elektrotechnická za ízení; p ípadné zm ny nesmí být
provedeny bez p edchozího povolení stavebního ú adu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Záv re nou kontrolní prohlídku stavby.
4. Stavba bude dokon ena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude provád na stavebním podnikatelem: dle výb rového ízení. P ed zahájením stavby
oznámí stavebník písemn stavebnímu ú adu název a adresu zhotovitele.
6. Dodavatel stavby je povinen p i nakládání se vzniklými odpady plnit ustanovení § 16 zákona
.185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . Odpady
k odstran ní a využití musí být p edávány výhradn osobám oprávn ným dle § 12 odst.3 zákona
.185/2001 Sb., o odpadech a to spolu se základním popisem odpadu (viz p íloha .1 k vyhlášce
.294/2005 Sb.).
7. V p ípad dot ení d evin bude postupováno v souladu s platnou SN 83 9061 Technologie
vegeta ních úprav v krajin – Ochrana strom , porost a vegeta ních ploch p i stavebních pracích.
8. Podmínky spole nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.:
• P i jakékoliv innost v blízkosti vedení SEK (sítí elektronických komunikací) je stavebník, nebo
jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK (podzemní sí SEK) a
NVSEK (nadzemní sí SEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i
k ížení nebo soub hu inností se SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy,
technickými a odbornými normami (v etn doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti nejmén 1,5 m od krajního vedení
vyzna ené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza ních prost edk a nevhodného ná adí.
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Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené
„podmínkami ochrany SEK spol. Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba,
odpov dný za veškeré náklady a škody, které spole nosti Telefónica O2 vzniknou porušením
jeho povinnosti.
Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS (pacovník
pov ený ochranou sít – p. Lubomír Daniel, tel.: 602 476 357, email: lubomir.daniel@o2.com).
Oznámení dle p edchozí v ty je povinen u init elektronicky i telefonicky, p i emž takové
oznámení bude obsahovat íslo vyjád ení, k n muž se vztahují podmínky.
P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí
osoba, povinen zajistit vyzna ení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly
innosti provád t.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude
provád t zemní práce, aby zajistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK
p í nými sondami, a je srozum n s tím, že možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová
i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zm n hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti
prov šení, poškození a odcizení.
P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník,
nebo jím pov ená t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu zastavit práce a zjišt ní rozporu
oznámit POS a v p erušených pracích pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel
souhlas k pokra ování v p erušených pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozvad , na sloup apod., je stavebník,
nebo jím pov ená t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti
s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup NVSEK je povinen
provád t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných
právních p edpis , technických a odborných norem (v . doporu ených), správné praxi v oboru
stavebnictví a technologických postup .
P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
pov ená t etí osoba p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést
až poté, kdy prokazateln obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica O2.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn zabezpe í proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS
zp sob mechanické ochrany PVSEK. P i p eprav vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn ochranného
pásma) jakkoliv m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci
zpevn ných ploch (nap . komunikací, parkoviš , vjezd , aj.).
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách
nemohli být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve
všech p ípadech, kdyby i nad rámec t chto podmínek mohlo dojít ke st etu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s p ípadn odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických

.j. SU/13864/2012

str. 4

spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK.
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn srozum n s tím, že technologická rezerva
p edstavuje n kolik desítek metr kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je sk í
o hran cca 1 m.
• Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK ihned,
nejpozd ji však do 24 hodin od okamžiku zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS. Stavebník,
nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen oznámení u init na poruchové služb spole nosti
Telefónica O2, s telefonním íslem 800 184084.
• Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen ji umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly
umíst ny v hloubce menší jak 0,6 m a optické kabely nebyly umíst ny v hloubce menší jak 1 m.
V opa ném p ípad je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS.
• Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení technické infrastruktury se
SEK ukládat ostatní sít technické infrastruktury tak, aby tyto byly umíst ny výhradn pod SEK,
p i emž SEK je povinen uložit do chráni ky s p esahem min. 1 m na každou stranu od bodu
k ížení. Chráni ku je povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.
• Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK s pozemními
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy
stanovené hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem mi. 0,5 m na každou stranu od
hrany k ížení. Chráni ku je povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.
• Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
• Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK zabetonovat.
• Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména
- v p ípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny
v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti
menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, p edložit POS a následn s POS projednat
zakreslení v p í ných ezech,
- do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít technické
infrastruktury i stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít technické infrastruktury,
- p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn návrhu ochrany t lesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,
- projednat, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve vzdálenosti bližší
než 1,5 m od kabelovodu.
9. Podmínky spole nosti RWE Distribu ní služby, s.r.o.:
• P ed zahájením stavební innosti v ochranném pásmu plynárenských za ízení bude provedeno
vyty ení plynárenských za ízení. Vyty ení provede p íslušné regionální centrum. Žádost o
vyty ení bude podána minimáln 7 dní p edem, p i žádosti uvede žadatel naši zna ku
(5000578448). Bez vyty ení a p esného ur ení uložení plynárenského za ízení nesmí být stavební
innosti zahájeny. Vyt ení plynárenského za ízení považujeme za zahájení stavební innosti
v ochranném pásmu plynárenského za ízení. O provedeném vyty ení bude sepsán protokol.
• Bude dodržena SN 736005, SN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon . 458/2000 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis , p ípadn další p edpisy související s uvedenou stavbou.
• Pracovníci provád jící stavební innosti budou prokazateln seznámeni s polohou plynárenského
za ízení, rozsahem ochranného pásma a t mito podmínkami.
• P i provád ní stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského za ízení je investor povinen
u init taková opat ení, aby nedošlo k poškození plynárenského za ízení nebo ovlivn ní jeho
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bezpe nosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného ná adí, zemina bude t žena
pouze ru n bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových ná adí.
• Odkryté plynárenské za ízení bude v pr b hu nebo p i p erušení stavební innosti ádn
zabezpe eno proti jeho poškození.
• V p ípad použití bezvýkopových technologií, nap . protlaku, bude p ed zahájením stavební
innosti provedeno obnažení plynárenského za ízení v míst k ížení.
• Neprodlen oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského za ízení (v . izolace,
signaliza ního vodi e, výstražné folie atd.) na tel. 1239.
• P ed provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského za ízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební innosti v ochranném pásmu
plynárenského za ízení a kontrola plynárenského za ízení. Kontrolu provede p íslušná provozní
oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimáln 5 dní p ed požadovanou kontrolou.p i žádosti
uvede žadatel naši zna ku (5000578448). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská
za ízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být plynovodní za ízení zasypáno.
• Plynárenské za ízení bude p ed zásypem výkopu ádn podsypáno a obsypáno t ženým pískem,
zhutn no a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s SN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.
• Neprodlen po skon ení stavební innosti budou ádn osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského za ízení.
• Poklopy uzáv r a ostatních armatur na plynárenském za ízení v . hlavních uzáv r plynu (HUP)
na odb rném plynovém za ízení udržovat stále p ístupné a funk ní po celou dobu trvání stavební
innosti.
• P ípadné z izování staveništ , skladování materiál , stavebních stroj apod., bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského za ízení.
• P i použití nákladních vozidel, stavebních stroj a mechanizm zabezpe it p ípadný p ejezd p es
plynárenské za ízení uložením panel v míst p ejezdu plynárenských za ízení.
10. Podmínky spole nosti Severo eské vodovody a kanalizace, a.s.:
• V ochranném pásmu vodohospodá ského za ízení není dovoleno provád t umis ování staveb
trvalého charakteru – nadzemní stavby, sloupy ve ejného osv tlení, výsadbu strom ,.. zejména
požadujeme, aby p i výstavb nedošlo k výrazné zm n nivelety terénu (max. tolerance + 15 cm)
a tím ke snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodá ským za ízením.
• P i soub hu a k ížení kabelových rozvod
NN p ipojení s námi provozovaným
vodohospodá ským za ízením požadujeme dodržet SN 736005 „Prostorové uspo ádání sítí
technického vybavení“ a další zákony a p edpisy pro ukládání inženýrských sítí.
• Upozor ujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrant a ventilové poklopy hlavních uzáv r
vody na adech, které je nutno respektovat a zachovat. Požadujeme provést následnou úpravu
povrchových znak na stávajícím vodohospodá ském za ízení do nové úpravy nivelety terénu p i
provád né výstavb .
• P ed zahájením stavebních prací si investor zajistí vyty ení stávajícího vodohospodá ského
za ízení na míst , p ímo ve staveništi a prostoru pot ebném pro provád ní stavby. Následn pak
lze s kone nou platností ur it trasu pokládaného za ízení. Provede provoz vodovod Roudnice, p.
Korda, tel. 416 831 286 a provoz kanalizací Litom ice, Ing. Neumann – tel. 731 273 100 na
základ objednávky.
• Investor stavby prokazateln seznámí pracovníky, kte í budou provád t práce, s polohou tohoto
vedení a za ízení, v etn jeho profilu, upozorní organizace provád jící práce na možnou
polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
• Zahájení prací nám bude s p edstihem písemn oznámeno v etn jména a telefonického spojení
stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v p ípad spor mohla být rychle a ú eln sjednána
náprava. rovn ž bude písemn provozu vodovod a kanalizací oznámeno ukon ení stavebních
prací.
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•

Požadujeme být p izváni ke každé innosti v ochranném pásmu námi provozovaného
vodohospodá ského za ízení, ke kontrole pokládky inženýrských sítí p ed záhozem a
k záv re ným kontrolním prohlídkám p ed užíváním stavby.
• Každé poškození sítí i za ízení musí být neprodlen ohlášeno p íslušnému provozu vodovod a
kanalizací. Upozor ujeme, že p i porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na
opravu a náhradní zásobování ú továny investoru stavby.
• P i provád ní stavby bude dodržena SN 736131 „Návrh a provád ní zemního t lesa pozemních
komunikací“ v platném zn ní.
11. Podmínky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.:
• Výstavbou nesmí dojít k poškození ani zne išt ní silnice . III/24627 na pozemku parc. . 513/1.
• IS budou umíst ny výhradn mimo pozemky ve správ SÚS a nedojde k zásahu do silni ního
pozemku.
12. Podmínky Správy železni ní dopravní cesty, s.o.:
•
B hem stavby u iní investor na své náklady taková opat ení, aby nebyla ohrožena stabilita
drážního t lesa a bezpe nost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní innosti.
•
Stavbou nesmí být nep ízniv ovlivn ny drážní objekty a za ízení v majetku R – SŽDC, s.o.
•
Stavba bude realizována takovým zp sobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo
omezeno její užívání vlivem provozu dráhy,.
•
Stavba musí být v souladu s aktuáln platnými stavebními a dalšími obecn závaznými p edpisy
(stavební zákon, zákon o drahách a jeho provád cí vyhlášky v platném zn ní atd.), na ízeními,
vyhláškami, technickými normami a ostatními p edpisy, s využitím nejnov jších technických
ešení, technologií provád ní, pracovních postup a materiál s cílem dosáhnout, p i dodržování
zásad hospodárnosti a ochrany životního prost edí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.
•
Zahájení výše uvedené stavby bude ohlášeno minimáln 14 dní p ed zapo etím prací SŽDC
SDC, správa tratí ústecko-litom ická, vedoucí provozního st ediska STO Roudnice n.L., p.
Andraško, tel. 972 431 492 nebo 724 030 225 a poté i ukon ení stavby.
•
Stavebník rovn ž písemn oznámí zahájení stavby minimáln 14 dní p edem na adresu SŽDC
SDC, Technický odbor, Železni á ská 31, 400 03 Ústí nad Labem. P ed ukon ením prací na
stavb (p ed konáním záv re né kontrolní prohlídky, místního šet ení atd.) si stavebník písemn
zažádá o stanovisko SŽDC SDC k ukon ení stavby v ochranném pásmu dráhy.
•
P ípadné dopl ky nebo zm ny,pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budou
s námi zvláš projednány.
13. Podmínky Drážního ú adu:
•
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace p edložené a odsouhlasené Drážním
ú adem. P ípadné zm ny této dokumentace je stavebník povinen p edem projednat s Drážním
ú adem.
•
Stavbou nesmí být nep ízniv ovlivn ny drážní objekty a za ízení.
•
P i provád ní stavby nesmí být ohrožena bezpe nost a plynulost železni ního provozu.
•
Všechny kovové ásti stavby je nutno chránit podle p íslušných norem a p edpis p ed ú inky
bludných proud vzniklých p i provozování elektrifikované dráhy.
•
Na stavb nesm jí být umíst na taková sv tla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k zám n s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
V. Stanovuje v souladu s ustanovením § 74 odst.1 zákona .500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , že výroková ást rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti
nejd íve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková ást rozhodnutí o umíst ní stavby.
Ú astníci ízení na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Horní Be kovice, Pod ipská 13, 411 85 Horní Be kovice
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Od vodn ní:
Dne 15.2.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební ízení, které stavební ú ad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního ádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního ádu.
Stavební ú ad oznámil zahájení spole ného územního a stavebního ízení ú astník m ízení, dot eným
orgán m a ve ejnosti. K projednání žádosti sou asn na ídil ústní jednání na 26.3.2012 v kancelá i
stavebního ú adu, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební ú ad v provedeném spole ném územním a stavebním ízení p ezkoumal p edloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými
orgány a zjistil, že jejím uskute n ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním
zákonem, p edpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy.
Umíst ní stavby je v souladu se schválenou územn plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavk m na využívání území. Projektová dokumentace stavby spl uje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal d vody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sd lili:
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjád ení j. 156776/11, ze dne 13.10.2011
EZ ICT Services, a.s. – vyjád ení zn. P3A11000104847, ze dne 27.10.2011
EZ Distribuce, a.s. – vyjád ení zn. Vš/597, ze dne 24.10.2011
- RWE Distribu ní služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5000578448 ze dne 1.2.2012
- Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjád ení zn. O11610046956/TPCS/Ks, ze dne 21.11.2011
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. – vyjád ení zn. 58/2012/TSÚL/LT, ze dne 17.1.2012
- VUSS Praha, a.s. – souhlasné stanovisko j. 13638/53842-ÚP/2011-7103/44, ze dne 2.11.2011
- M stský ú ad Roudnice nad Labem, odbor dopravy – vyjád ení j. OD/73722/2011, ze dne
25.10.2011
- M stský ú ad Roudnice nad Labem, odbor životního prost edí – vyjád ení spis.zn. OŽP/71103/2011,
ze dne 31.10.2011; rozhodnutí j. OŽP/5859/2012, ze dne 9.2.2012
- M stský ú ad Roudnice nad Labem, památková pé e – vyjád ení spis.zn. SU/71118/2011/Vi, ze dne
14.11.2011
D – Telematika – vyjád ení zn. 2097/2012-Ho, ze dne 30.1.2012
- SŽDC, s.o. – stanovisko zn. 120/12-SDC SZ -411/Ko, ze dne 26.1.2012
- Drážní ú ad – souhlas zn. MP-SOP0205/12-2/Ja DUCR-5738/12/Ja, ze dne 1.2.2012
Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán
vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis ve
výroku uvedených.
Ú astníci ízení - další dot ené osoby:
Eva Floriánová, Martin Florián, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribu ní služby, s. r.
o., Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., Správa železni ní dopravní cesty, Správa dopravní
cesty Ústí nad Labem, EZ Distribuce, a.s.
Vypo ádání s návrhy a námitkami ú astník :
Ú astníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení p ipomínek ve ejnosti:
- Ze strany ve ejnosti nebyly vzneseny žádné p ipomínky.
Vypo ádání s vyjád eními ú astník k podklad m rozhodnutí:
- Ú astníci se k podklad m rozhodnutí nevyjád ili.
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Pou ení ú astník :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního ádu Krajského ú adu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a
aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je
správní orgán na náklady ú astníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné.
Stavební ú ad po právní moci rozhodnutí p edá ov enou dokumentaci pro umíst ní stavby stavebníkovi,
p ípadn obecnímu ú adu, jehož územního obvodu se umíst ní stavby týká, není-li sám stavebním
ú adem, pop ípad též speciálnímu stavebnímu ú adu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ov ené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifika ní údaje o povolené stavb . Další vyhotovení
ov ené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek p ed zahájením stavby umístit na viditelném míst u vstupu na staveništ a
ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn do vydání kolauda ního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umíst ní
stavby platí po dobu trvání stavby i za ízení, nedošlo-li z povahy v ci 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.
Otisk ú edního razítka

Ing. Zuzana Kmoní ková
Vedoucí stavebního ú adu
Za správnost vyhotovení: Ivana Štréblová
Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn .
Vyv šeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000 K byl zaplacen dne 23.2.2012.
Obdrží:
Ú astníci ízení dle § 85 odst. 1 a § 109 stavebního zákona (dodejky)
Obec Horní Be kovice, Pod ipská .p. 13, 411 85 Horní Be kovice
Šinfelt s r.o., Kratochvílova .p. 280, 413 01 Roudnice nad Labem
Ú astník dle § 85 odst. 2 (ve ejnou vyhláškou) a § 109 stavebního zákona (dodejky)
Eva Floriánová, Nová .p. 279, 411 85 Horní Be kovice
Martin Florián, Nová .p. 279, 411 85 Horní Be kovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
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RWE Distribu ní služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Správa železni ní dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm
EZ Distribuce, a.s., Teplická .p. 874/8, 405 02 D ín 2
Dot ené správní ú ady (dodejky)
Drážní ú ad, IDDS: 5mjaatd
M stský ú ad Roudnice nad Labem, odbor životního prost edí, Karlovo nám stí .p. 21, 413 01
M stský ú ad Roudnice nad Labem, úsek státní památkové pé e, Karlovo nám stí .p. 21, 413 01

