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Rozhodnutí  
Výroková část: 

Dne 31.8.2020 podala Veronika Marečková, nar. 20.9.1991, bytem Nádražní č. p. 1122/28, Smíchov,  

150 00  Praha 5, zastoupená Ing. Karlem Sochorem, IČO 16950003, Lidická č. p. 126, 252 68  

Středokluky (dále jen „stavebník“), u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání společného územního  

a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu rodinného domu s krytým parkovacím 

stáním včetně domovní přípojky splaškové kanalizace a vodovodu, domovního rozvodu elektro z pilíře 

umístěného na hranici pozemku, systému likvidace dešťových vod do akumulační nádrže s přepadem 

do vsaku, zpevněných ploch, oplocení a tepelného čerpadla (země/voda) (dále jen „stavební záměr“)  

na pozemku číslo parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště. 

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 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“), ve společném územním a stavebním řízení (dále 

jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona, žádost o vydání 

společného povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který: 

I. Vydává společné povolení. 

 

Stavební záměr obsahuje: 

- nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům s ustoupeným druhým nadzemním podlažím o maximálních 

rozměrech 27,47 x 10,9 m. Přízemní část stavby je zastřešena sedlovou střechou se sklonem 30° 

a ustoupené druhé nadzemní podlaží plochou střechou s maximální výškou 7 m od upraveného terénu. 

Rodinný dům je umístěn na pozemku číslo parcelní 139/174, ve vzdálenosti 3,0 m od hranice pozemku 

číslo parcelní 139/173, cca 3,77 m od hranice pozemku číslo parcelní 139/175 a v nejmenší vzdálenosti 

5,12 m od hranice pozemku číslo parcelní 139/13, vše v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 

- domovní přípojka splaškové kanalizace DN 150 z revizní šachty v jihozápadním rohu pozemku číslo 

parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 

- domovní přípojka vodovodu HDPE32 z vodoměrné šachty 900/1200/1800 v jihozápadním rohu 

pozemku číslo parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 
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- domovní rozvod elektro CYKY-J 4x10, CYKY-O 3x1,5 z pilíře umístěného v jihozápadním rohu 

pozemku číslo parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 

- systém likvidace dešťových vod do akumulační nádrže o objemu 6,2 m3 s přepadem do vsakovacího 

objektu tvořeného 60 ks vsakovacích bloků o rozměrech 0,6x0,42x1,2m, umístěných v severní části 

pozemku číslo parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 

- zpevněné plochy parkovacího stání, teras a chodníků o výměře cca 168,99 m2, 

- uliční oplocení pozemku výšky 1,7 m, s posuvnou bránou o šířce 6,1 m a brankou šířky 1 m, tvořené 

plotovými panely ze svařovaných drátů na čtyřhranné sloupky. Výška podezdívky bude max. 450 mm  

a oplocení bude v zelené barvě, 

- tepelné čerpadlo (země/voda) jako hlavní zdroj vytápění. Navrhované podzemní kolektory tepelného 

čerpadla budou umístěny ve východní části pozemku číslo parcelní 139/174 v katastrálním území 

Trnová u Jíloviště. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:  

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemku číslo parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová  

u Jíloviště, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:150, který je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

2. Stavba bude napojena na komunikaci číslo parcelní 139/13 v katastrálním území Trnová u Jíloviště. 

3. Napojení na inženýrské sítě 

- vodovodní přípojka HDPE DN32, umístěná na pozemcích čísla parcelní 139/174, 139/1 

v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 

- kanalizační přípojka PP DN 150, umístěná na pozemcích čísla parcelní 139/174, 139/13 

v katastrálním území Trnová u Jíloviště, 

- rozvod elektro ze stávající elektrické skříně umístěné v severozápadním rohu pozemku číslo parcelní 

139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval Ing. Arch. Zoltán Belokostolský; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude proveden na pozemcích číslo parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště. 

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu  

z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 
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5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných 

technických norem. 

6. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle 

§ 178 - § 180 stavebního zákona. 

7. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat 

na místě do doby dokončení stavby. 

9. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby 

prováděné svépomocí stavebník. 

10. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních 

sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

11. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby  

a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

12. Likvidace dešťových vod dle projektové dokumentace do akumulační nádrže na pozemku stavebníka, 

těleso přebytečných dešťových vod, musí být dostatečně kapacitní a udržováno ve funkčním stavu, po 

celou dobu svého provozu tak, aby neovlivňovalo negativně sousední pozemky a stavby. 

13. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky dotčených orgánů a vlastníků a správní dopravní 

a technické infrastruktury: 

- Cetin, a.s., vyjádření o existenci sítě a všeobecné podmínky číslo jednací: 796137/20 ze dne 

20.10.2020: 

Konkrétní podmínky: 

Požadujeme vytýčení tras sítí, předložení protokolu o vytýčení před zahájením stavby a dodržení 

platných norem. V lokalitě se nachází podzemní vedení. Na hranici stávajícího čísla 

parcelního146/19 se nachází Telekomunikační rozvaděč UR16/3, který je napojen účastnickými 

kabely. Rozvaděč a vedení nesmí být stavbou dotčeny. Pokud bude nutný zásah do našich zařízení, 

musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. Prováděné práce 

budou realizovány na náklady stavebníka. Z tohoto rozvaděče je možné napojení objektu. Žádost  

k napojení řešte s Vámi vybraným operátorem již v rámci stavby tak, aby byl dostatek času  

na realizaci. 

Splnění podmínek: 

a. Ochranu vedení (obnovení lože), pokud dojde k zásahu 

b. Kabely nesmí být umístěny pod komunikací 

c. Kabely nesmí být umístěny pod obrubníkem či zabetonovány v jeho osazení 

d. Ve vjezdech musí být vedení ochráněno chráničkami 

e. V místech parkovacích stání, výhybek či přejezdů, vedení musí být ochráněno, vedení založit  

do dělených plastových žlabů s minimálním krytím zeminy 60cm a přesahem vjezdu 0,5m 

na každou stranu. 

Tyto zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. 

Pokud nebude možný stranový posun, bude vedení přerušeno, čímž se mohou zvýšit náklady  

na realizaci stavby. Prováděné práce budou realizovány na náklady stavebníka. Křížení a souběh  
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s kNN či kVN použít betonové žlaby k ochraně vedení. Nepovolujeme navážku kamení či sutě  

na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti 

zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou 

reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat 

(foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte. 

a. Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy 

b. V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte 

rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m  

za okraj zpevněné pojížděné plochy. 

c. V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 

d. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 

e. Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 

rozebíratelný. 

f. Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou 

byl rozebíratelný. 

g. Oplocení 

h. Základy oplocení umístěte nejméně 0,5m od krajního prvku kabelové trasy SEK. 

i. Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou 

j. V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/y  

do chráničky. Současně založte chráničku. 

k. Výsadby zeleně 

l. Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé 

zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána. 

Podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS.; a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 

SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;  

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; 

Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít  

se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.  

- ČEZ Distribuce, a.s., pod značkou 0101400885 ze dne 20.10.2020 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH 

VEDENÍ: 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící  

a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), 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 činí  

1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) 

kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 

V ochranném pásmu podzemního a nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8, 9, 10) energetického 

zákona zakázáno: 
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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, v případně nadzemního 

vedení vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba 

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8)  

a (11) energetického zákona. 

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci  

je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. 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. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 

3. 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., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci na staveništích. 

4. 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. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení 

prací minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo 

mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti 

mechanickému poškození. 

7. 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. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci,  

či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou 

osobou. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván  

ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje 

si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 

krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace 

budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně 

upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. 
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Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním  

a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ 

Distribuce, a. s. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno  

na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je k dispozici  

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

13. 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. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 

nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení 

energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle  

§ 46 uvedeného zákona. 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH 

VEDENÍ 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), 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")  

je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 

vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a. u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného  

do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného 

data činí 7 metrů), 

2. pro vodiče s izolací základní 2 metry, 

3. pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b. u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného  

do 31. 12. 1994). 

2. pro vodiče s izolací základní 5 metrů 

c. u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení 

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.  

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané 

ČSN EN 50110-1. 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, 

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže 

než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), 

pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 
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2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 

jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 

vysokého napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 

podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 

50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka  

s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 

zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření  

ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 

požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého 

napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena 

nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci. 

10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou 

používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny 

postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení 

souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci. 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH 

STANIC 

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: 

1. u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů  

od vnějšího líce obvodového zdiva  

2. 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, 

3. 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,  

4. u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno: 

a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušně látky, 

b. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
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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. 

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. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je 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: 

a. 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), 

b. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 

vysokého nebo nízkého napětí, 

c. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 

d. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO 

BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

a. Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí 

nebo kabelu, 

b. v ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ 

Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, 

kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost 

provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít  

k poškození těchto zařízení, 

c. v projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet 

vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005. 

 

- ČEZ Distribuce, a.s., pod značkou 001111773691 ze dne 8.12.2020 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 

pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  

pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 

(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 

souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp.  

v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci 

stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení 

podané žádosti. 

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména  
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s ČSN 33 20005-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005  

a PNE 330000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

4. Základy oplocení pozemku respektive sloupků oploceni při souběhu včetně základu vjezdové 

brány a vstupní branky musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude vzdálena alespoň 0,5 m 

od trasy kabelů NN. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž kabelové skříně na 

hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení 

vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. 

5. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, VN a dodrženy 

podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené 

podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu upraveno (doplněna mechanická 

ochrana, přeložka). 

6. V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit 

min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

7. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti 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 1 m od živých částí zařízení NN,  

2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), 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 elektrického zařízení, 

případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

8. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 

nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 

distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 

od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací 

nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost  

za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení  

za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

9. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situací řešit formou přeložky zařízení distribuční 

soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

10. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 

označen výstražnou cedulí. 

11. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 

znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součásti vydaného sdělení o existenci 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

13. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě  

pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související 

nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím 

tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo 

mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými 

osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení 

může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 
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14. Vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s.,  

a Telco Pro Services, a. s. 

 

- S.O.N.Y. International Proprietary Limited, souhlas vlastníka pod identifikačním číslem 

033010 ze dne 4.11.2020: 

a. Veškeré komunikace a pozemky budou uvedeny do původního stavu, 

b. vlastník, jemuž je souhlas sdělován, uzavře příslušnou smlouvu o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod s provozovatelem příslušné vodohospodářské infastruktury ve vlastnictví 

Společnosti. 

- Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, obsažené ve vyjádření ze dne 19.11.2020 

pod značkou 5477/2020: 

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu 

oznameni@uappsc.cz). 

2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba týden před jejich realizací 

(prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz). 

3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný 

archeologický výzkum provedený odbornou organizací. V případě pozitivního zjištění 

archeologických situací je nutné uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 

4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické 

památkové péče. 

- VakBeroun, a.s., obsažené ve vyjádření ze dne 25.11.2020 pod značkou O201-16137/2020 

1. K napojení je nutný souhlas vlastníka vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, kterým  

je S.O.N.Y Int. Proprietary Ltd. 

2. Dokončení vodovodní a splaškové kanalizační přípojky bude odpovídat „Základním 

podmínkám napojení odběratele“. 

3. Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou o  min. ᴓ 1200 mm nebo sv. 

rozměrech 900 x 1200 mm a hloubky 1500 mm, umístěnou za hranicí pozemku parc. č. 142/1 

tak, aby potrubí vodovodní přípojky od místa napojení na řad k vodoměrné sestavě zůstalo 

přímého směru a bez spoje, tj. z jednoho kusu potrubí. 

4. Splašková gravitační kanalizační přípojka bude ukončena revizní šachtou o min. ᴓ 400 mm, 

umístěnou na pozemku stavby rodinného domu bezprostředně za jeho hranicí s přilehlou 

komunikací.  

5. Dodávku a montáž vodoměrné sestavy provede naše společnost na základě vyplněných 

objednávkových tiskopisů (formuláře „C, D a čestné prohlášení"). 

6. Splaškovou kanalizační přípojkou nelze vypouštět „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní  

a stravoven", ani přeměněný a zpracovaný v drtičkách kuchyňských odpadů. 

7. Vzhledem k možnosti vzdutí ve stokové síti a zabránění vniknutí hlodavců doporučujeme  

na kanalizační přípojce osadit zpětnou klapku v místě revizní šachty nebo čistícího kusu. 

8. Dešťové vody budou likvidovány dle předložené dokumentace, t.j. jiným způsobem  

než odváděním do kanalizace v našem provozování. 

mailto:oznameni@uappsc.cz
http://www.uappsc.cz/
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9. Před osazením vodoměrné sestavy požadujeme předání zaměření skutečného provedení přípojek 

vodovodu a kanalizace v souřadnicích (formát dwg/dgn). 

- Uvedené ve stanovisku Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí ze dne 

29.6.2020 pod č.j.: MUCE 41482/2020 OŽP/L/Ur: 

1. Žadatel zabezpečí provedení skrývky kulturních vrstev půdy z ploch dotčených stavbou. Skrytá 

kulturní vrstva půdy (ornice) o mocnosti 0,2 m bude dočasně uložena na stavbou nedotčené 

části pozemku parc. č. 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště a žadatel zajistí ochranu 

před jejím znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování. Po dokončení výstavby bude 

použita v celém množství na nezastavěné části pozemku parc. č. 139/174 v katastrálním území 

Trnová u Jíloviště za účelem zahradních úprav. 

2. V souladu s § 9 odst.4 zákona bude stavbou nedotčená část pozemku parc. č. 139/174 

v katastrálním území Trnová u Jíloviště sloužit jako zahrada. 

3. Spolu s oznámením zahájení realizace záměru doručí povinný k platbě odvodu též kopii 

situačního výkresu záměru potvrzeného/ověřeného stavebním úřadem spolu s upřesněním 

výměr zastavěných a zpevněných ploch rozdělených dle dotčených BPEJ. 

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavební podnikatel bude stavebnímu úřadu oznámen min. 15 

dnů před zahájením stavebních prací. 

15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení 

kontrolní prohlídky stavby:  

- závěrečná kontrolní prohlídka. 

16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě 

kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí dle podmínek uvedených v ustanovení § 119 

stavebního zákona. Dokončení stavby nebo její části je nutné ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. 

17. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

základní požadavky stavby 

18. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným 

odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, společně s popisem a zdůvodněním 

provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace. 

- geometrický plán pro vyznačení změny obvodu budovy, 

- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, 

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, 

- zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen), 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 

stavebního zákona, 

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

Veronika Marečková, nar. 20.9.1991, bytem Nádražní č. p. 1122/28, Smíchov, 150 00 Praha 5 
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Odůvodnění: 

Dne 31.8.2020 podala Veronika Marečková, nar. 20.9.1991, bytem Nádražní č. p. 1122/28, Smíchov, 150 

00  Praha 5, zastoupená Ing. Karlem Sochorem, IČO 16950003, Lidická č. p. 126, 252 68  Středokluky 

u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu 

rodinného domu s krytým parkovacím stáním včetně domovní přípojky splaškové kanalizace a 

vodovodu, domovního rozvodu elektro z pilíře umístěného na hranici pozemku, systému likvidace 

dešťových vod do akumulační nádrže s přepadem do vsaku, zpevněných ploch, oplocení a tepelného 

čerpadla (země/voda) na pozemku číslo parcelní 139/174 v katastrálním území Trnová u Jíloviště. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 

řádné posouzení dle ustanovení § 94t stavebního zákona, bylo společné řízení dne 22.10.2020 přerušeno a 

stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 60 dnů od doručení výzvy. Žádost byla 

doplněna dne 1.12.2020. 

Stavební úřad opatřením ze dne 1.12.2020 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům 

řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s 

ohledáním na den 18.1.2021, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

V provedeném společném řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o společné povolení s 

posouzením z hledisek uvedených v § 94j až § 94p stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, 

veřejností a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani 

nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. 

Stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil její soulad 

s požadavky: 

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, 

d) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, 

e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybavení technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému 

užívání stavby, vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 

 

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona: 

Veronika Marečková, Iva Granetová, MUDr. Tomáš Hájek, Viktor Khudiakov, Stefaniya Khudyakova, ČEZ 

Distribuce, a. s., S.O.N.Y. International Proprietary Limited, Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., Obec 

Trnová 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické 

nebo jiné právo provést stavební záměr a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a 

účastníků řízení: 

- závazným stanoviskem městského úřadu Černošice – odbor územního plánování s číslem jednacím: 

MUCE 23946/2020 OUP ze dne 8.4.2020,  

- závazným stanoviskem městského úřadu Černošice – odbor životního prostředí s číslem jednacím: 

MUCE 30769/2020 OŽP/Bo ze dne 15.5.2020, 
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- závazným stanoviskem městského úřadu Černošice – odbor životního prostředí s číslem jednacím: 

MUCE 41482/2020 OŽP/L/Ur ze dne 29.6.2020,  

- závazným stanoviskem krajské hygienické stanice Středočeského kraje pod číslem jednacím KHSSC 

55422/2020 ze dne 26.11.2020,  

- závazným stanoviskem hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pod číslem jednacím PZ-

367-2/2020/PD ze dne 24.9.2020,  

- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., pod značkou 0101400885 ze dne 20.10.2020,  

- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., pod značkou 001111773691 ze dne 8.12.2020,  

- vyjádřením VAKBeroun, a.s., pod značkou O201-16137/2020 ze dne 25.11.2020,  

- vyjádřením CETIN, a.s., pod číslem jednacím 796137/20 ze dne 20.10.2020,  

- usnesením obce Trnová pod číslem jednacím O20/0101 ze dne 18.5.2020,  

- potvrzením obce Trnová pod číslem jednacím 020/0225 ze dne 16.11.2020  

- vyjádřením Ústavu archeologické péče středních Čech pod značkou 5477/2020 ze dne 19.11.2020, 

- souhlasem vlastníka S.O.N.Y. International Proprietary Limited, pod identifikačním číslem 033010 

ze dne 4.11.2020 

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. 

  

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z 

platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

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, Zborovská č.p.11, 150 21 Praha 5, 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 

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. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis jeho písemného vyhotovení 

opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace pro vydání společného povolení 

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu 

příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, 

nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném 

stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné 

povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení 

svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

 

 

Ing. Michaela Zíková 

Odborný referent 

 

 

Poplatek: 

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

stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, položky 18 odst. 1, písm. a) ve výši 5000,- 

Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 6000,- Kč byl uhrazen dne 17.01.2021. 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy a Obecního úřadu 

Trnová po dobu minimálně 30 dnů před konáním veřejného ústního jednání a současně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu a po sejmutí vrácen potvrzený 

zpět Městskému úřadu Mníšek pod Brdy, stavebnímu úřadu. 

  

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

   

 

 

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

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

1 D Veronika Marečková, Nádražní č. p. 1122/28, Smíchov, 150 00 Praha 5 

2 D Ing. Karel Sochor, Lidická č. p. 126, 252 68 Středokluky 

3 D Iva Granetová, K rokli č. p. 625/22, Satalice, 190 15 Praha 915 

4 D MUDr. Tomáš Hájek, V Kosině č. p. 2193, 252 28 Černošice 

5 D Viktor Khudiakov, Čekanková č. p. 290/5, Křeslice, 104 00 Praha 114 

6 D Stefaniya Khudyakova, Čekanková č. p. 290/5, Křeslice, 104 00 Praha 114 

Datová schránka: 

7 D ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 

8 D Kubík Tomáš, Mgr.Ing. Ing., advokát, Politických vězňů č. p. 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

DS: PFO_A, qh34bxk 

9 D Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská č. p. 255, 266 41 Beroun, DS: PO, 7vjgxyf 

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

10 D Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, krajské ředitelství, Jana Palacha č. 

p. 1970, 272 01 Kladno, DS: OVM, dz4aa73 

11 D Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova č. p. 329/17, 128 01 

Praha, DS: OVM, hhcai8e 

12 D MĚSTO ČERNOŠICE odbor územního plánování, Karlštejnská č. p. 259, 252 28 Černošice, DS: 

OVM, u46bwy4 

13 D MĚSTO ČERNOŠICE odbor životního prostředí, Karlštejnská č. p. 259, 252 28 Černošice, DS: 

OVM, u46bwy4 

14 D Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami č. p. 3/448, 100 00 Praha 10, 

DS: PO, eaig3gd 

15 D OBEC TRNOVÁ, Trnová č. p. 80, 252 10 Mníšek pod Brdy, DS: OVM, s9zj2n2 

 

Doručení veřejnou vyhláškou – k vyvěšení na úřední desce: 

Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská č.p. 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

OÚ Trnová, Trnová č. p. 80, 252 10 Mníšek pod Brdy 
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