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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního 
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“) , ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 
10.4.2013 podala

O bec Černíky, IČO 00640620, Černíky 43, 289 15  Kounice,
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., pí. Hošková, IČO 
48153362, Na Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. p r o d l u ž u j e

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 4 stavebního zákona povolení:

vodovod Černíky,

které vydal vodoprávní úřad Městského úřadu Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod pod 
čj. 48/11/ŽP/Pj dne 28. 3. 2011 (dále jen "povolení") na dobu 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Povolení jinak zůstává beze změny.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro prodloužení platnosti stavebního povolení:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Vodovod Černíky“, kterou vypracovala fa 
VIS – Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s r. o., Hradec Králové, Na Střezině 1079, 
500 03Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Martin Herman (ČKAIT 0,01858) datum 
6/10, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) Podmínky  vyjádření NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II, 1718/8, 140 21 Praha 4-Nusle, pod 
znač. 1793/13/OVP/Z ze dne 22. 3. 2013:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s. r. o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, 
s. r. o.  si můžete vyžádat  na emailové adrese data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno 
ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany.
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3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě.

4. S realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- V místě křížení musí být dodržena svislá vzdálenost mezi potrubím 0,5 m a vodovod v případě 
jiného než ocelového materiálu musí být uložen v chráničce zPVC s přesahem min. 3 m na obě 
strany od půdorysu stávajícího plynovodu – žádáme zpracovat výkres detailů křížení dle ČSN 
EN 1594 a TPG 70204 pro dvě varianty (horní nebo spodní křížení). V případě, že vodovod bude 
z oceli, kontaktujte před zpracováním křížení technika protikorozní ochrany: p. Pokorného, tel. č. 
220 225 321.

- Před vytyčením předložte pracovníkovi příslušné Provozní oblasti (PRO) výkresy detailů křížení.

- O způsobu křížení bude rozhodnuto po provedení sond na našem zařízení.

5. Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní  zařízení NET4GAS 
včetně PKO (protikorozní ochrany).

- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 
15 dní před zahájením prací příslušnou Provozní oblast (PRO) NET4GAS.

- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti 
zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě 
objednávky provede příslušná Provozní oblast. Sazba za vytyčovací práce a za dozor 
provozovatele 1017,-Kč/1 hod/1 pracovník.

- Podmínkou převzetí stavby je zaslání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení 
resp. souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 
Sb., §4. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek pouze při 
křížení v odpovídajícím výškovém systému (Bpv, Jadrab) v digitální formě ve formátu *.dgn, 
v uvedení typu vedení (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a 
naším zařízením v místě křížení. Souřadnice zašlete na e-mailovou adresu data@net4gas.cz.

6. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření  se Vaší činností dopouštíte přestupku dle odst. 
1), písmena k) §90 energetického zákona.

b) Podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, pod znač. 
5000764910, ze dne 15. 4. 2013:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují, všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při 
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou 
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 
považovány dle §68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozd. před. za činnost bez našeho 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt 
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude 
podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku 
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného  určení uložení 
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení 
považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O 
provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 485/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
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5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen 
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození.

8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo na Zákaznická linka 840 11 33 55). 
Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede 
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele  
PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během-nebo provést 
na své náklady, kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 
702 01, TPG 702 04.

12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.

13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu 
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti.

14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno  
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku jinak).

16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdů plynárenského zařízení.

c) Podmínky vyjádření Telefonica Czech Republic, a. s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 –
Michle, č.j. 54052/13, ze dne 15. 3. 2013:

             Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že 
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do 

Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace 
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost 
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to 
v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného 
ochranou sítě – Petr Vála, tel. 602354 424, e-mail: vala.petr@telefonica.com (dále jen POS).

              Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku   
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

             Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
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                                                                   I. Obecná ustanovení

             1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí 
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 
Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou 
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

              2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při 
křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a 
odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 
postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 
podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a 
nevhodného nářadí.

             3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené osoby, založené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou 
porušením jeho povinnosti. 

              4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto 
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

              5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro 
jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdal práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve 
správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.    

                                           II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

                1. Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

                2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. 
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly 
činnosti provádět. 

                3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i 
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. 

               4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 
prověšení, poškození a odcizení. 

               5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu 
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 
souhlas k pokračování v pracích.

                6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem na 
ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen 
NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za 
dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru 
stavebnictví a technologických postupů. 
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               7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až 
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

               8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

               9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK mimo vozovku přejíždět 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti 
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad 
zemí. 

                10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat t rvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

               11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat 
v takové vzdálenost od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 
být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.

               12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve 
všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochran SEK společnosti 
Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

               13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

              14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických 
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva 
představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o 
hraně cca 1 m.

               15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně 
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti 
Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

                                                III. Práce v objektech a odstraňování objektů

              1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách 
a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 
společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

               2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen v souladu s právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou prací v oboru stavebnictví a technologickými postupu provést mimo jiné průzkum vnějších 
i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

                                                 IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

               1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace 
stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

               2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální 
mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

               3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických trakcí vlaků a 
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tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, 
zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není 
oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla 
způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky 
produktovodů s katodovou ochranou.

               4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního 
řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo 
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o 
šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího 
radiového zařízení.

               5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudové vedení (NN) společnosti 
Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci 
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však 
před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

               6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba 
a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. 

                                                                      V. Přeložení SEK

     1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat 
PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničku s přesahem 
minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání 
nečistot.

                2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické 
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 
menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není schopen zajistit 
povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

                3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 
kontaktovat POS.

                4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupňovat (např. 
zabetonováním). 

                5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

 pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti      
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 
m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných 
řezech,

 do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě  technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

 neumísťovat nad trasu kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

 předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu 
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

 nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
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 projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly 
být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou 
trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

d) Podmínky vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., Bobnická 712, PSČ 288 21 Nymburk, 
pod znač. 0757/2013, ze dne 18. 3. 2013:

- Při realizaci stavby dojde k souběhu a křížení s vodovodním řadem ve správě VaK Nymburk, a.s.           
Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení  (tel. 325/513243, 
602/422449 p. Aleš Svoboda). 

- Napojení na vodovodní síť Kounice a osazení vodoměru provede VaK Nymburk, a.s. středisko   
Nymburk (tel. 325/513243, 602/485770 p. Bohuslav Časar). Termín zahájení realizace musí být 
v předstihu oznámen středisku Nymburk. 

- Nejpozději před realizací stavby musí být s VaK Nymburk, a.s., jako budoucím provozovatelem, 
sepsána smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce vodovodní sítě k provozování (tel. 325/513243 
Ing. Tomáš Mach, PhD.).

- Po kolaudaci stavby bude naší a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného 
provedení stavby, doklady o provedených tlakových zkouškách, provozní řády vodovodu a ATS, 
atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s majiteli dotčených pozemků a ostatní 
doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska účastníků řízení, projektové dokumentace, 
územní rozhodnutí, vodoprávní rozhodnutí, kolaudační souhlas – viz směrnice č. 1 – ŘS/2009 VaK 
Nymburk, a.s).

- Zaměření skutečného provedení díla musí být provedeno dle směrnice 3/2002 VaK Nymburk a.s. 
(směrnici Vám na požádání poskytneme v elektronické podobě).

1. Investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 
dnů předem.

2. Před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase).

3. Prostorovou polohu vedení ověřit sondami.

4. Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde 
nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení 
nepoužívali žádných mechanizačních prostředků.

5. Odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození.

6. Při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedením a vyzvat Vodovody a kanalizace 
Nymburk, a. s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly 
dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan 
Časar Bohuslav tel.: +420325/513243, +420602/485770.

7. Každé jejich poškození neprodleně ohlásit  naší organizaci, tel. na dispečink a. s. +420725/215440.

8. Aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005.

9. Eventuelně vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před 
požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. 
+420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.

10. V případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, 
vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost 
nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16.

i)Podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, pod znač. 
0100144868 ze dne 19. 3. 2013:

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních 
prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je 
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  Energetické zařízení je chráněno ochranným 
pásmem podle § 45 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými 
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normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, 
přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.  V případě, že uvažovaná akce 
nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po 
vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o 
souhlas s činností v ochranném pásmu  (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části 
Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete v zápatí). 
Upozorňujeme Vás  rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není 
v majetku ČEZ Distribuce a.s.  Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození 
energetického zařízení, kontaktujte prosím naši poruchovou linku 840 850 860, která je Vám 
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

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. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat 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.  

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) Zákona č. 458/00 Sb.  

V ochranných pásmech podzemních vedení 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. 
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.  

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.  

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a 
provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 
33 2000-5-52. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení  
prací minimálně 3 pracovní dny předem.  

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě 
s provozovatelem 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. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a 
provedeno krytí proti mechanickému poškození.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ 
Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto provádějící zemní práce neprovede, 
vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.  

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození.  

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.  
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11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ tel. 840 850 860, která je Vám 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 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 na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu. 

Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. 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 strany: 

a) u napětí 1 kV a do 35 kV včetně  

 pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 
31.12.1994),  

 pro vodiče s izolací základní 2 metry, 

 pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 
31.12.1994)  

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 ad. 2. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 

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

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a 
(11) Zákona č. 458/2000 Sb.  

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

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1).  

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 
50 110-1.  

7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka a elektrotechnickou 
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, …) 
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pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní 
stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení na nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto 
požádat do 25 před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení.  

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 
nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu 
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic  

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) 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,  

b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kv a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 10 metrů,  

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

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

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

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,  

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,  

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením.  

Pokud stavby 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) Zákona č. 458/2000 Sb. 

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: 

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

2. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí.  

3. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod. 

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

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 
nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákaze 
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

j) Ostatní vyjádření dotčených orgánů zůstávají v platnosti, stejně jako ostatní části rozhodnutí. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Černíky, Černíky 43, 289 15  Kounice
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O důvodnění:

Dne 10.4.2013 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti povolení, jehož platnost byla stanovena na 2 
roky ode dne nabytí právní moci. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

 Smlouva mandátní mezi Obec Černíky a VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s. r. o. ze 
dne 17.3.2010.

 Doklad o zaplacení správního poplatku č. 701966 ze dne 10.4.2013.

 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.

Vodoprávní úřad oznámil dne 19.4.2013 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním 
úřadům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, 
že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Stanoviska sdělili:

 NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II, 1718/8, 140 21 Praha 4-Nusle, pod znač. 1793/13/OVP/Z ze 
dne 22. 3. 2013.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 150 21 Praha 5, 
Zborovská 11, pod znač.1685/13/KSÚ/KHT/KUT, ev.č. 13321/2013, ze dne 25. 4. 2013.

 RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, pod zn. 5000764910, ze dne 15. 4. 
2013.

 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, pod zn. PVZ/13/7190/Kv/0, 
ze dne 22. 3. 2013.

 Telefonica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č.j. 54052/13, ze 
dne 15. 3. 2013.

 Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., Bobnická 712, PSČ 288 21 Nymburk, pod zn. 0757/2013, ze 
dne 18. 3. 2013.

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, pod zn. 0100144868 ze dne 19. 3. 
2013.

 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4 pod zn. 0200095012, ze dne 15.3.2013.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními 
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení povolení.

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

David Jírů, Státní pozemkový úřad, Městys Kounice, Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, Jaroslava Mengerová, Jitka Hlotanová, Hana Bellová, Mgr. Hana 
Jordáková, Petra Jordáková, Eva Dmejchalová, Otilie Frantová, Martin Klausner, Jana Štěpánová, 
Ing. Martina Koucká, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., NET4GAS, s.r.o., RWE Distribuční 
služby, s.r.o.,  s.r.o., Obec Přehvozdí, Telefónica Czech Republic, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ivana Stárková, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:……………………………     Sejmuto dne:…………………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 
Kč byl zaplacen.
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Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Černíky, IDDS: um7j2un
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy
David Jírů, Československé armády č.p. 431, 281 61  Kouřim
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Městys Kounice, IDDS: em6bfv6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Jaroslava Mengerová, Bínova č.p. 533/10, Střížkov, 182 00  Praha 82
Jitka Hlotanová, Kounice č.p. 330, 289 15  Kounice
Hana Bellová, Botevova č.p. 3109/8, Modřany, 143 00  Praha 412
Mgr. Hana Jordáková, Botevova č.p. 3109/8, Modřany, 143 00  Praha 412
Petra Jordáková, Botevova č.p. 3109/8, Modřany, 143 00  Praha 412
Eva Dmejchalová, Kšely č.p. 52, 282 01  Český Brod
Otilie Frantová, Jaroslava Vrchlického č.p. 2667/8, 434 01  Most 1
Martin Klausner, Husova č.p. 619/26, 419 01  Duchcov
Jana Štěpánová, Tuchoraz č.p. 44, 282 01  Český Brod
Ing. Martina Koucká, Černíky č.p. 57, 289 15  Kounice
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
RWE Distribuční služby, s.r.o., s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Přehvozdí, IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24  
Český Brod
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24  
Český Brod
Městský úřad Český Brod, stavební odbor - památková péče, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24  Český 
Brod
Policie České republiky, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburku, 
IDDS: hhcai8e
Archeologický ústav AV ČR Praha, IDDS: fxcng6z
Obecní úřad Černíky, Černíky č.p. 43, 289 15  Kounice


		2013-05-29T08:59:20+0200
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu


		2013-05-29T08:59:29+0200
	Olga Kadeřábková
	sekretariát VÚ




