VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 549755/13

íslo žádosti: 0113 896 716

D vod vydání Vyjád ení : Územní ízení k rozhodnutí - o umíst ní stavby, - o zm n
využití území, - o zm n stavby
Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 26. 3. 2015.
Žadatel
Stavebník
Název akce

Obec Dunajovice
Obec Dunajovice
Kanalizace a vodovod Dunajovice
Okres

Zájmové území Obec

Jind ich v Hradec
Dunajovice

Kat. území / . parcely Dunajovice
Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o
existenci sít elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sít elektronických komunikací
spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád ení).
Na základ ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení
vydává spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád ení:

dojde ke st etu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v
p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK
spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení
stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto
Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane
nejd íve.
(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r,
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK,
p ípadn k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica
pov eného ochranou sít - Josef Mála, tel.: 384 362 009, 724 216 554, e-mail: josef.mala@telefonica.com (dále jen
POS).
(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících
zákon povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického ešení.
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(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica
Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto
Vyjád ení.
(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré
dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost
vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis práva autorského.
V p ípad dotaz k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost Telefónica na asisten ní lince 14 111.
P ílohami Vyjád ení jsou:
-

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica
Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy ú elové mapy SEK)

-

Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 26. 3. 2013.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo
jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a
odbornými normami (v etn doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init
veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít elektronických komunikací ve
vlastnictví spole nosti Telefónica a je výslovn srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou
zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.
2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se
SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn doporu ených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních
prost edk a nevhodného ná adí.
3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré
náklady a škody, které spole nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít
jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.
5. Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto
Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto
Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK
1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.
2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit
vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.
3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní
práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že
možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak,
aby nedošlo ke zm n hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.
5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená
t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze
pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel souhlas k pokra ování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená
t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloup nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .
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7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba
p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln obdržel souhlas
POS.
8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo
jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav vysokého
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku
NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn ochranného pásma) jakkoliv
m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací,
parkoviš , vjezd aj.).
11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti
od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než
1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech,
kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se
SEK.
13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s
p ípadn odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými
rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn srozum n s tím,
že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je
sk í o hran cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen od okamžiku
zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb spole nosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084,
pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstra ování objekt
1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln kontaktovat POS a zajistit u spole nosti Telefónica
bezpe né odpojení SEK.
2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu
s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Sou innost stavebníka p i p íprav stavby
1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního
právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen
kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).
2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s
p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení
SEK.
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3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí
vlak a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky
vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí
osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím
pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by
mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t je stavebník, nebo jím pov ená
t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod s katodovou
ochranou.
4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti Telefónica
a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn do asných objekt za ízení staveništ (je áby,
konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo
jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras.
Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými pruhy o
ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového
za ízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti Telefónica je stavebník,
nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k innosti
stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen
realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného
plamene a podobných technologií.
V. K ížení a soub h se SEK
1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury,
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené
hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln 0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je
povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.
2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší
než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není
schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
•
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, p edložit POS a následn projednat zakreslení v p í ných ezech,
•
do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít technické infrastruktury i
stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
•
neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít technické infrastruktury,
•
p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,
•
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,
•
projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny
v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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P íloha k Vyjád ení .j.: 549755/13

íslo žádosti:

0113 896 716

Informace k vyty ení SEK
V p ípad požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole nosti uvedené
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st edisko echy jih
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
I :
60193336
DI : CZ60193336
kontakt:

tel: 387825657 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
I :
25788680
DI : CZ25788680
kontakt:

Ing. Vok Zdráhal, mobil: 603855417, e-mail: zdrahal@vegacom.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Pražská 1156, Pelh imov
25163558
DI : CZ25163558
I :
Michal
Ku
era,
tel/fax:
596541102,
mobil:
731613394,
e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
kontakt:
Ing. Anežka Škovro ová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Jan Koc
se sídlem:
I :

Protivín, Maletice 37, PS 39811
76621278

kontakt:

Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

DI : CZ500912233

Montela s.r.o.
se sídlem: Kn žskodvorská 535/25 , 370 04 eské Bud jovice
14503026
DI : CZ 14503026
I :
Jana Malíková, tel.: 387020611, mobil: 602640937, e-mail vytyceni@montela.cz
kontakt:
Lenka Pechoušková, mobil: 602167642, e-mail pechouskova@montela.cz
SITEL, spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PS 140 00, oblastní provozovna - Tábor , Dražická 55,390 03 Tábor-Náchod
I :
44797320
DI : CZ44797320
edíková,
tel/fax:
381254261,
mobil:
724748833, e-mail: mcedikova@sitel.cz
Magdalena
kontakt:
Stanislav Vojík, mobil: 725515442, e-mail: svojik@sitel.cz
Roman Nagy, mobil: 602591351, e-mail: rnagy@sitel.cz
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