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Stavebník: 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 
zastoupena Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Dr. E. Beneše č.p. 137, 257 51  Bystřice u Benešova 
 

 

Územní rozhodnutí  
Výroková část: 

Dne 10.9.2019 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2, 
zastoupena Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Dr. E. Beneše č.p. 137, 257 51  Bystřice u Benešova 
(dále jen „žadatel“), u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním 
řízení pro stavbu: kabelového vedení VN 22kV, TR Mníšek město -kVN R Mníšek - SLAMNI na 
pozemcích čísla parcelní 2123/1, 2123/3, 2123/4, 2123/5, 2138/1, 2138/5, 2139/1, 2160/1, 2162/16, 2163/5, 
2164/4, 2919/1 v katastrálním území Mníšek pod Brdy.  

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen („správní řád“), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní 
řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 86 a § 90 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby v územním řízení a podle § 92 stavebního zákona vydává 

rozhodnutí o umístění stavby 

kabelového vedení VN 22kV, TR Mníšek město -kVN R Mníšek - SLAMNI na pozemcích čísla parcelní 
2123/1, 2123/3, 2123/4, 2123/5, 2138/1, 2138/5, 2139/1, 2160/1, 2162/16, 2163/5, 2164/4, 2919/1 
v katastrálním území Mníšek pod Brdy. 

Popis záměru: 
- kabelové vedení VN 22kV a HDPE trubky 40/33 budou vyvedeny z nově vybudované TR Mníšek 

město na podpěrný bod č. 3, umístěný na pozemku číslo parcelní 2138/1 v katastrálním území 
Mníšek pod Brdy, přes pozemky čísla parcelní 2123/1, 2123/3, 2123/4, 2123/5, 2138/5, 2139/1, 
2160/1, 2162/16, 2163/5, 2164/4, 2919/1 v katastrálním území Mníšek pod Brdy, 

- výměna podpěrného bodu č. 3 a vybudování nového úsekového odpínače US_PZ_928 na podpěrném 
bodě č. 3, kde bude kabelové vedení VN ukončeno a vyvedeno přes svislý úsekový odpínač do sítě 
venkovního vedení VN, 

- výměna venkovního vedení bez změny ochranného pásma na úseku mezi podpěrnými body č. 4 – 7. 

 

Podmínky pro umístění a provedení záměru: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích čísla parcelní 2123/1, 2123/3, 2123/4, 2123/5, 2138/1, 2138/5, 
2139/1, 2160/1, 2162/16, 2163/5, 2164/4, 2919/1 v katastrálním území Mníšek pod Brdy tak, jak je 
zakreslena v situačním výkresu v měřítku 1:350, který je součástí ověřené projektové dokumentace. 
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2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických 
zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

4. Při stavbě budou dodrženy tyto podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců technické 
a dopravní infrastruktury: 

- Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, obsažené ve stanovisku ze dne 14.5.2018 pod 
č.j.: KRPS-128329-1/ČJ-2018-011606-Kl: 

a) přechodné dopravní značení podle předloženého dopravně inženýrského opatření musí být 
rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích TP 66 (III vydání), 

b) k navrženému DIO bude doplněna VDZ V5 u obou semaforů (viz schéma B/6, dle TP 66), 

c) při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do 
původního stavu,  

d) konstrukce nových zděných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedené akci svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného 
užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též 
splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky, 

- Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, obsažené ve vyjádření ze dne 18.5.2018 pod 
značkou 3337/18/KSUS/KLT/JRC: 

a) podélné uložení kabelu bude realizováno mimo těleso silnice II/1025 v zeleném pásu za vnější 
hranou odvodňovacího příkopu nebo patou svahu, 

b) pro uložení kabelu do tělesa silnice ve vlastnictví Středočeského kraje je nutno si před zahájením 
stavby vyžádat od MěÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy, rozhodnutí o zvláštním užívání silnice 
dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., a uzavřít prostřednictvím KSÚS 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti, 

c) stávající odvodnění vozovky bude zachováno – obnoveno v celém rozsahu, 

d) při výkopových pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa, silnice nesmí být 
poškozena, vč. její součástí a příslušenství, silniční pozemek bude upraven do původního stavu, 

e) zemina z výkopu nebude ukládána do jízdního pruhu silnice, 

f) stavebník nebude následně po Středočeském kraji, resp. KSÚS požadovat žádná opatření 
k eliminaci vlivů vznikajících provozem na silnici III/11624 a způsobem její letní a zimní údržby, 

g) stavebník, po dobu životnosti svého zařízení, umístěného v tělese, na požádání KSÚS bezplatně 
toto zařízení vytýčí pro účely provádění údržby a oprav vozovky, 

h) záruční doba na provedené práce v místě stavebních úprav je stanovena 60 měsíců,  

i)    křížení kabelu se silnicí III/1025 bude provedeno protlakem v chráničce, která bude ukončena 
mimo vozovku. 

- 1. SČV, a.s., obsažené ve vyjádření ze dne 2.9.2019 pod č.j. TÚP/395/19-Mos: 
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a) bude dodrženo ochranné pásmo kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. Nad 
vodohospodářskými sítěmi a zařízením v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný 
objekt s výše uvedenou stavbou související, 

b) při pokládce kabelového vedení, či jiných trvalých staveb související s výše uvedenou stavbou, 
bude dodržena nejmenší dovolená vodorovná a svislá vzdálenost pro souběh a křížení s ostatním 
vedením dle ČSN 73 6005, 

c) v místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících 
podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provoz Mníšek pod 
Brdy, v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod., kontaktní osoba - pan Pavel Včelák, mobil č. 602 
145 449, email info@1scv.cz. Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem 
ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací. Vytrasování je možné 
provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést 
průzkumné sondy, 

d) budou dodrženy podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) 
nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Dle ČSN 75 5411 je ochranné pásmo 
vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany a dle ČSN 75 6101 je 
ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. Práce prováděné 
v ochranném pásmu VH sítí může povolit jejich vlastník. V ochranném pásmu budou zemní práce 
prováděny ručně za zvýšené opatrnosti. Doporučujeme dodržet i požadovaný manipulační prostor, 
který činí 1 m od ochranného pásma vodovodu či kanalizace, 

e) ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky 
a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět 
činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho 
technický stav a plynulé provozování, 

f) při pokládce kabelového vedení, stavbě rysek, sloupů, el. skříní, případně jiných trvalých staveb 
s touto souvisejících, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh 
a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. El. kabel se v místě křížení uloží do chráničky 
sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body 
elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska 
možného narušení jejich stability při opravách potrubí, 

g) po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku kabelového vedení, či jiných staveb 
s touto souvisejících, požadujeme přizvat pracovníka 1.SČV, a.s. provozu Mníšek pod Brdy, ke 
kontrole výkopu v místech křížení či souběhu s vodohospodářským zařízením či přípojkami a to 
i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku při křížení či souběhu, vzhledem k hloubce 
uložení, 

h) po uložení vedení, před jeho záhozem, požadujeme opět přizvat pracovníka 1.SČV, a.s. ke kontrole 
uložení kabelu v místech křížení či souběhu s vodohospodářským zařízením či přípojkami, 

i) investor požádá pracovníka 1.SČV, a.s. o kontroly, uvedené v bodě č. 5 až 6 tohoto vyjádření dle 
provozu 5 dnů před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi 
vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem 1.SČV, a.s. budou o kontrolách provedeny 
zápisy do stavebního deníku, které stvrdí svým podpisem, 

j) bude zachováno veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich 
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výškové uložení, 

k) vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše 
uvedené stavby, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady 
spojené s jejich opravou hradí investor stavby, 

l) havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele 1.SČV 
a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 622 631., mobil č. 728 036 328, 

m) manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele, 

n) termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to: 
- min. 20 dnů předem 
- písemně na info@1scv.cz, 
- s uvedením značky vyjádření, názvem stavby včetně stavebníka a investora. 

- obsažené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., ze dne 5.1.2018 pod č.j.: 
503833/18: 

a) stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu je 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, 

b) 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 
zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně č.j. vyjádření 
a kontaktní údaje stavebníka, 

c) stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK proti mechanickému 
poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu 
SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod 
nadzemním vedením SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy 
nákladu či mechanizace, 

d) 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 
země do budovy, rozvaděče, 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 ke změně nivelety terénu, anebo k výsadbě trvalých porostů, anebo 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, 

e) zjistí-li stavebník kdykoli 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, 

f) stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat 
s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně, 
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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 sít 
technické infrastruktury v podélném směru, 

g) byla-li v souladu s vyjádřením a všeobecnými podmínkami 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 musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, č.j. 
vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá 
písemný souhlas POS se zakrytím.  

-  obsažené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 5.8.2019 pod značkou 0101155551: 

a) podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek 
uvedených v tomto vyjádření, 

b) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány 
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-
1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050, 

c) v prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN i NN a dodrženy 
podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky 
dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno (doplněna mechanická 
ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích 
přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti 
spodní hrany skříní od terénu. Případnou přeložku nebo potřebné úpravy zajistí v souladu 
s ustanovením § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění naše společnost na náklady žadatele, 
žádost o přeložku je nutno podat v dostatečném předstihu, 

d) jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na zařízení stavebníkem, musí být 
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. 
Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností, 

e) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených 
firem k našemu zařízení, 

f) při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení 
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 
2 m od vodičů vn a 3 m od vodičů vvn (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena 
v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je 
žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, 

g) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů, 

h) s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od 
elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ 
Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi 
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 
nedodržením výše uvedených podmínek, 

i) při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelity 
země oproti současnému stavu, 

j) musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení,  
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k) jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 
800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti. 

l) v ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
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 vlastníka zemní práce, 

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, 

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

m) v ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení 
a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky 
od výkresové dokumentace, 

b) výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru, 

c) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, 

d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a 
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341 -3-19, ČSN EN 
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, 

e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 
minimálně 3 pracovní dny předem, 

f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození, 

g) je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou 
dle ČSN ISO 3864, 

h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční 
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt, 

i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození, 

j) bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem, 

k) každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 
Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu, 

l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru, 
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m) po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém 
zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma 
nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu, 

n) případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct 
dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti 
naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty, 

o) pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude 
tato skutečnost bezodkladně jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860, 

o) podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic: 

a) ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb„ tj. 
zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

b) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

c) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu 
stanice ve všech směrech, 

d) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 

e) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 

p) v ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
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 vlastníka zemní práce, 

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. 

q) pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) 
a (11) energetického zákona: 

a) v ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít 
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně 
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 

b) provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí 
nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech 
podzemního vedení), 

c) skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí, 
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d) umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 

e) zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2, 

Mirko Hlušička, nar. 8.9.1953, náměstí F.X. Svobody č.p. 5, 252 10 Mníšek pod Brdy, 

Iva  Řehořová, nar. 24.8.1972, Rymáňská č.p. 236, 252 10 Mníšek pod Brdy, 

Město Mníšek pod Brdy, IČO 242 748, Dobříšská č.p. 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, 

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská č.p. 11, Smíchov 150 21 Praha 5. 

 

Odůvodnění: 

Dne 10.9.2019 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2, zastoupena 
Elmoz Czech, s.r.o., IČO 47544929, Dr. E. Beneše č.p. 137, 257 51  Bystřice u Benešova, u zdejšího 
stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby kabelového vedení VN 22kV, TR Mníšek 
město - kVN R Mníšek - SLAMNI na pozemcích čísla parcelní 2123/1, 2123/3, 2123/4, 2123/5, 2138/1, 
2138/5, 2139/1, 2160/1, 2162/16, 2163/5, 2164/4, 2919/1 v katastrálním území Mníšek pod Brdy. Uvedeným 
dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením ze dne 15.10.2019 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89 stavebního zákona na lhůtu 
pro podání závazných stanovisek a námitek.  

Jelikož vlastníci pozemku číslo parcelní 2164/3 v katastrálním území Mníšek pod Brdy, pan Josef Poláček 
a paní Blažena Urbanová, jsou osoby neznámého pobytu, doručuje jim stavební úřad písemnosti v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu, veřejnou vyhláškou. 

V této lhůtě podali námitku Václav a Zdeňka Andrýsovi, týkající se: 

1. sdělení proč došlo ke změnám parcelních čísel bez našeho vědomí, 

2. sdělení jaké je nové parcelní číslo naší zahrady, 

3. zaslat nám výpis z Katastru města Mníšek, který potvrzuje naše vlastnictví, 

4. poslat nám nákres trasy výkopu pro VN. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být jeho právo přímo dotčeno. 

Vzhledem k povaze podaných námitek účastníků řízení Václava a Zdeňky Andrýsových k nim stavební úřad 
nepřihlíží, jelikož nesplňují výše uvedené požadavky. 

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně: 

ČEZ Distribuce, a.s., Iva Řehořová, Mirko Hlušička, Václav Andrýs, Zdeňka Andrýsová, KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a.s., Josef Poláček, Blažena Urbanová, Ludmila Brabcová, Jana Kalbáčová, Jitka Léblová, 
Hedvika Havlíčková, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Město 
Mníšek pod Brdy, Středočeský kraj - Krajský úřad, odbor majetkoprávní, 1. SčV, a.s. 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické 
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků 
územního řízení: 
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- stanoviskem Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, ze dne 14.5.2018 pod č.j.: KRPS-
128329-1/ČJ-2018-011606-Kl, 

- vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, ze dne 18.5.2018 pod značkou 
3337/18/KSUS/KLT/JRC, 

- vyjádřením 1. SČV, a.s., ze dne 2.9.2019 pod č.j. TÚP/395/19-Mos, 

- vyjádřením České telekomunikační infrastruktury, a.s., ze dne 5.1.2018 pod č.j.: 503833/18, 

- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 5.8.2019 pod značkou 0101155551, 

- stanoviskem MěÚ Černošice, odboru životního prostředí, ze dne 1.4.2019 pod č.j.: MUCE 21909/2019 
OŽP/Ska. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek 
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: 

Umísťovaný záměr je v souladu s požadavky: 

- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 
území – jedná se o technickou infrastrukturu, 

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

- podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které 
upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále 
je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, 

- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – 
k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné 
zvláštními právními předpisy. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování 
a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané 
a přípustné odvolání má odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
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nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na 
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho 
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného 
v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho 
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 

 

   

 

 
Bc. Lenka Hršelová 

Vedoucí stavebního úřadu 
 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 

 

Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: .......................................... 

 

 

.......................................................................   .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:  
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) sazebníku správních poplatků ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen 
dne 16.10.2019. 
 
  
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
1 D Iva Řehořová, Rymáňská č.p. 236, 252 10 Mníšek pod Brdy 
2 D Mirko Hlušička, náměstí F. X. Svobody č.p. 5, 252 10 Mníšek pod Brdy 
3 D Václav Andrýs, Hůrská č.p. 1241, Kyje, 198 00 Praha 98 
4 D Zdeňka Andrýsová, Hůrská č.p. 1241, Kyje, 198 00 Praha 98 
5 D Josef Poláček, Rudé armády č.p. 555, 252 10 Mníšek pod Brdy – veřejnou vyhláškou 
6 D Blažena Urbanová, Mníšek pod Brdy, 252 10 Mníšek pod Brdy – veřejnou vyhláškou 
7 D Ludmila Brabcová, Čisovice č.p. 161, 252 04 Čisovice 
8 D Jana Kalbáčová, náměstí F. X. Svobody č.p. 10, 252 10 Mníšek pod Brdy 
9 D Jitka Léblová, náměstí F. X. Svobody č.p. 10, 252 10 Mníšek pod Brdy 
10 D Hedvika Havlíčková, Čisovická č.p. 20, 252 10 Mníšek pod Brdy 
11 D Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská č.p. 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 
Datová schránka: 
12 D ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 

(zástupce): Elmoz Czech, s.r.o., Dr. E. Beneše č.p. 137, 257 51 Bystřice u Benešova, DS: PO, 
wgc3vtx 

13 D KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Křižíkova č.p. 270/17, 250 88 Čelákovice, DS: PO, 3ejet5g 
14 D Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 11, 150 

21 Praha, DS: PO_R, a6ejgmx 
15 D Středočeský kraj - Krajský úřad, odbor majetkoprávní, Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha, DS: 

OVM, keebyyf 
16 D 1. SčV, a.s., Ke Kablu č.p. 971, 100 00 Praha 10, DS: PO, mw2g7ve 
 
Dotčené orgány: 
Datová schránka: 
1 D MĚSTO ČERNOŠICE odbor životního prostředí, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice, DS: OVM, 

u46bwy4 
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