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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále 
jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 92 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o změně využití území, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), žádost o upuštění od ohlášení terénních úprav a ohlášení stavby, které 
dne 10.12.2010 podala 

Obec Chlumec, IČ 00665673, Chlumec 10, 382 32  Velešín 

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

I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í : 

" terénní úpravy pro zřízení víceúčelového hřiště" 
Chlumec 

na pozemcích parc. č. 154/9, 154/10, 154/11, 167/4, 2201/1 v katastrálním území Chlumec. 

 

Plošné vymezení a určení nového využití území: 

- víceúčelové hřiště s elastickým povrchem o půdorysných rozměrech 24,0 x 44,0 m 

- hřiště bude využíváno pro sportovní využití obyvatel obce. 

 

II. Stanoví podmínky pro změnu využití území: 

1. Terénní úpravy pro zřízení víceúčelového hřiště o ploše 1.056 m2  budou provedeny částech pozemků 
parc. č. 154/9, 154/10, 154/11, 167/4, 2201/1 v katastrálním území Chlumec. 

 
 

III. Stanoví podle § 78 odst. 2 stavebního zákona, že k provedení terénních úprav nebude vyžadovat 
ohlášení. 
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IV. Stanoví podle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, podmínky pro provedení terénních úprav:  

1. Terénní úpravy pro vybudování hřiště budou provedeny podle ověřené projektové dokumentace 
z data XI./2010, č.zakázky 01-11/2010, kterou vypracovala Helena Matějčková, ČKAIT 0200616, 
autorizoval Ing.arch. Jiří Skalický, ČKA 00205; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení provádění terénních úprav. 

3. Terénní úpravy budou dokončeny do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Terénní úpravy budou prováděny dodavatelsky, oprávněnou firmou na základě výběru stavebníka. 
Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením stavby 
název, adresu a sídlo dodavatele a jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací, 
z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby. 

5. Při provádění terénních úprav je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana 
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, zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob 
na staveništi. 

6. Dodavatel nesmí překročit povolený hygienický limit hluku stanovený Nařízením vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

7. Terénní úpravy budou prováděny tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé 
škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Prováděním terénních úprav nebudou 
znečišťovány veřejné komunikace. 

8. Před zahájením terénních úprav musí žadatel zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 

9. Před zahájením terénních úprav zajistí žadatel vytýčení podzemních sítí. Žadatel odpovídá za to, že 
existující podzemní sítě nebudou stavbou poškozeny. 

10. Kulturní vrstva půdy bude skryta z plochy 965 m² v tl. 20 cm. Kubatura skryté vrstvy bude činit cca  
193 m³. Skrývka bude použita na zúrodnění pozemku. Deponace skrývky bude na pozemcích parc.č. 
154/10, 154/11, max. do 1 roku. O deponovanou skrývku se bude stavebník starat podle zákona č. 
334/1992 Sb., § 8, zejména je povinen zabezpečit skrývku před zcizením, zaplevelením a 
znehodnocením pevnými, kapalnými a plynnými látkami poškozující zemědělský půdní fond a jeho 
vegetační kryt, dále je stavebník povinen skrývat vrchní kulturní vrstvu odděleně od výkopové 
zeminy. Výkopová zemina bude použita k terénním úpravám v místě stavby. Doba deponování 
zeminy bude max. do doby dokončení terénních úprav. Skrytá zemina bude použita pro potřebu obce 
Chlumec, nejlépe v návaznosti na prováděnou skrývku. O činnostech související se skrývkou, 
přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochrannou a ošetřováním skrývaných 
kulturních vrstev půdy povede žadatel protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny 
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využíváním těchto zemin.  

11. Zařízení staveniště bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném 
znění, a bude zřízeno na pozemcích stavebníka. V případě využití jiných pozemků pro zařízení 
staveniště, bude toto předem smluvně dojednáno s jejich vlastníky. 

12. Veškeré pozemky dotčené stavbou nebo zařízením staveniště budou uvedeny do původního stavu. 
Případné škody vzniklé na pozemcích budou odstraněny na náklad stavebníka nebo budou vlastníkům 
pozemků stavebníkem uhrazeny. Před zahájením prací budou  dotčené pozemky protokolárně 
předány stavebníkovi (nebo dodavateli stavebních prací) a po ukončení stavby budou pozemky 
protokolárně převzaty zpět.   

13. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a 
předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o odpadech"). Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech), převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 
zákona o odpadech). O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 
21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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V. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y : 

"související stavby pro víceúčelové hřiště" 
Chlumec 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 154/9, 154/10, 154/11, 167/4, 430/1, 2201/1 v katastrálním území 
Chlumec. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- sklad nářadí, opěrné zídky, drenážní systém s odvodňovacím úžlabím, vodovodní přípojka, přípojka 
splaškové kanalizace, venkovní osvětlení, oplocení, úprava polní cesty - přeložka účelové 
komunikace 

- stavby související s vybudováním víceúčelového hřiště. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- dle přiložené situace 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Vlivem provádění prací může dojít ke krátkodobému zhoršení životního prostředí obyvatel a 
návštěvníků obce způsobeném zejména narušením místních komunikací a zvýšenou hlučností a 
prašností od stavebních mechanismů. Tyto negativní vlivy lze ze strany dodavatele stavby 
minimalizovat použitím vhodných mechanismů a rozvržením pracovních činností. Realizovaná 
stavba nebude mít v konečném důsledku negativní vliv na životní prostředí. 

 

VI. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba skladu nářadí bude umístěna na částech pozemků parc. č. 2201/1, 167/4, 154/9, 154/10 v obci 
Chlumec a katastrálním území Chlumec, od severní hrany hřiště bude odsazen 4,0 m tak, jak je 
zakresleno na přiloženém situačním výkrese. 

2. Pro uskutečnění umisťované stavby skladu nářadí se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků 
parc. č. pozemků parc. č. 2201/1, 167/4, 154/9, 154/10 v katastrálním území Chlumec o zastavěné 
ploše 24 m². 

3. Objekt skladu nářadí bude dřevěný, přízemní, nepodsklepený, půdorysného tvaru obdélníka. Bude 
zastřešen sedlovou střechou o sklonu 30° - 45°, s krytinou z pálených nebo betonových tašek v 
odstínu červené, zelené nebo šedé barvy, lze použít i krytinu z asf.šindele uvedeného odstínu. Výška 
hřebene bude max. 6,0 m od upraveného terénu. Objekt bude opatřen okapními žlaby a svody. 

4. Vytápění skladu nebude řešeno. 

5. Dešťové vody ze skladu budou svedeny na pozemek žadatele tak, aby nedocházelo k podmáčení 
sousedních pozemků. 

6. Opěrné zídky budou umístěny na pozemku parc.č. 154/10, budou tvořit úrovně ploch před skladem 
nářadí a plochy odpočinkové. Budou tvořeny betonovými tvarovkami systému KB blok – 
GEOSTONE v přírodní povrchové úpravě. Výška jednotlivých úrovní zídek bude v linii severně 
svažujícího se terénu, cca 0,8 m na každé „terase“.  

7. Drenážní systém bude proveden tak, aby v co možná největší míře odváděl dešťovou vodu z plochy 
hřiště. Drenážní sběrné trubky budou svahovány ke střední příčné ose hřiště a odtud sběrným drenem 
k západními okraji plochy, odkud budou svedeny do obvodového drenu na jižní a západní straně 
hřiště. Odtud drenáže vyústí do sběrné vsakovací jímky, ze které bude dál proveden vsakovací 
drenážní systém pod úroveň odpočinkové plochy severně od hřiště. Zde bude provedením drenážního 
systému zajištěno vsakování do terénu na pozemku žadatele. Svodná drenáž bude uložena do 
spodních vrstev odvodňovacího úžlabí na jižní a západní straně hřiště. 
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8. Vodovodní přípojka v délce 128,0 m bude napojena na stávající vodovodní řad na pozemku parc.č. 

2201/1 a bude uložena do pozemku parc.č. 2201/1. Bude ukončena v prostoru skladu nářadí. 

9. Přípojka splaškové kanalizace v délce 125,0 m bude odvádět odpadní vody ze skladu nářadí a bude 
napojena do stávající šachty na pozemku parc.č. 2201/1. 

10. Stavba bude napojena na nové kabelové vedení NN ze stávajících rozvodů NN do nové kabelové 
skříně. Investorem nového kabelové vedení ze stávajících rozvodů NN do nové kabelové skříně bude 
provozovatel distribuční soustavy. Z nové kabelové skříně budou napojeny rozvody elektroinstalace 
skladu nářadí a venkovní osvětlení - 4 ks stožárů umístěné v rozích hřiště. 

11. Oplocení hřiště bude v linii obvodové hrany hřiště, bude do výšky 4,0 m, bude tvořeno silonovou sítí 
zelené barvy s oky 4,5 cm, síť bude uchycena mezi ocelové pozinkované sloupy. 

12. Stavba bude přístupná ze stávají místní účelové komunikace na pozemku parc.č. 2201/1. V rámci 
stavby bude provedena úprava trasy této komunikace, a to podél západní strany hřiště na pozemcích 
parc.č. 430/1, 2201/1. Komunikace bude šířky 3,0 m, s oboustrannými krajnicemi šířky 1,5 m, se 
dvěma výhybnami. Bude mít povrch z asfalt. recykláže. 

13. Navrhovaná úprava - přeložka obslužné komunikace je dopravní stavbou, k jejímuž povolení je 
příslušný silniční správní úřad odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český 
Krumlov. Projektová dokumentace dopravní stavby bude zpracována dle vyhl.č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a bude silničnímu správnímu úřadu 
předložena ve třech identických vyhotoveních a bude opatřena autorizačním razítkem projektanta 
oprávněného k projektování dopravních staveb. 

 

 

VII. Stanoví podle § 78 odst. 2 stavebního zákona, že k provedení staveb kanalizační a vodovodní 
přípojky nebude vyžadovat ohlášení. 

 

 

VIII. Stanoví podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, podmínky pro provedení stavby kanalizační a 
vodovodní přípojky:  

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace z data XI./2010, č.zakázky 01-
11/2010, kterou vypracovala Helena Matějčková, ČKAIT 0200616, autorizoval Ing.arch. Jiří 
Skalický, ČKA 00205; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) dokončení stavby. 

4. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, oprávněnou firmou na základě výběru stavebníka. 
Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením stavby 
název, adresu a sídlo dodavatele a jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací, 
z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby. 

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana 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, zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

7. Dodavatel stavby nesmí překročit povolený hygienický limit hluku stanovený Nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

8. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé škody budou 
nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace. 

9. Před zahájením stavby musí žadatel zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými 
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 
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10. Před zahájením stavby zajistí žadatel vytýčení podzemních sítí. Stavebník odpovídá za to, že 

existující podzemní sítě nebudou stavbou poškozeny. 

11. Zařízení staveniště bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném 
znění, a bude zřízeno na pozemcích stavebníka. V případě využití jiných pozemků pro zařízení 
staveniště, bude toto předem smluvně dojednáno s jejich vlastníky. 

12. Veškeré pozemky dotčené stavbou nebo zařízením staveniště budou uvedeny do původního stavu. 
Případné škody vzniklé na pozemcích budou odstraněny na náklad stavebníka nebo budou vlastníkům 
pozemků stavebníkem uhrazeny. Před zahájením prací budou  dotčené pozemky protokolárně 
předány stavebníkovi (nebo dodavateli stavebních prací) a po ukončení stavby budou pozemky 
protokolárně převzaty zpět.   

13. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a 
předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o odpadech"). Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech), převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 
zákona o odpadech). O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 
21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

14. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým 
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:  
1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu 
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se 
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:  
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 
2. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:  
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky  
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce  
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m  
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t.  
3. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního 
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen 
RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 
ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před 
jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího 
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.  
4. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za 
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 
Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 
požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.  
5. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů 
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně 
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p.Černý 380374220. 
6. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou 
dohodou stanoveno jinak.  
7. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 
8. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 
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vytýčení nebo po jeho odkrytí.  
9. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.  
10. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního 
uzemňovacího vedení.  
11. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování 
ECZR na telefonní číslo 800 225 577. 

15. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě 
elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (SEK) dle vyjádření ze 
dne 6.4.2010 č.j. 37635/10/CCB/M00: při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo 
jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, 
a je srozuměn s tím, že:  
a) SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny 
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 
krajního vedení.  
b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení 
sítě elektronických komunikací (dále "PVSEK") a nadzemního vedení sítě  elektronických 
komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo k zamezení přístupu k vedení. Při křížení 
nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického 
vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a 
ochranné vodiče". 
c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří 
budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č.3, kap.II. čl. 1., 4. a 5.).  
d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - 
vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č.3, kap.XII. čl. 1.). 
e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby 
zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 
cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je 
upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali 
žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto 
místech dbali nejvyšší opatrnosti.  
f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a 
věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě 
(POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu 
stanoveného POS. 
g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky 
uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, 
odcizení a prověšení. 
h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen 
vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v 
blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, § 3 bod b.1., příloha č.3, kap.IV. čl. 3. a 4.).  
i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení před 
zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.  |j) Pomocná zařízení (patníky, 
kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, 
konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a 
taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna. 
k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do 
doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany 
trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.  
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l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat 
trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).  
m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při 
výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost  < 
než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100). 
n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto 
podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 
o) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, příp. odcizení vedení SEK neprodleně 
oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na tel.č. 800184184. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Chlumec, Chlumec 10, 382 32  Velešín 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 10.12.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, o umístění stavby a 
současně podal žádost o upuštění od ohlášení terénních úprav a ohlášení stavby. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl žadatel dne 15.12.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna ke dni 10.1.2011. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 28.2.2011, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol. K jednání se dostavili pouze zástupci obce a silničního správního úřadu. 

K žádosti byly předloženy stanoviska a vyjádření: 
- Vyjádření spol. E.ON Distribuce a.s. k žádosti připojení stavby k distribuční soustavě  
- Vyjádření spol. E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice k existenci zařízení distribuční 

soustavy (el.síť) v zájmovém území stavby 
- Vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. České Budějovice k existenci sítě elektronických 

komunikací v zájmovém území stavby 
- Závazné stanovisko orgánu ochrany zeměd.půdního fondu – souhlas s trvalým odnětím zemědělské 

půdy ze ZPF - MěÚ Český Krumlov 
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví – KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště 

Český Krumlov 
- Zákres vodovodního a kanalizačního řadu v zájmovém území stavby 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, 
E.ON Česká republika, s. r. o., Zdeňka Herálová, Jan Herál, Jana Mojžíšová, Mgr. Jiří Červený, Alena 
Reichlová. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: připomínky veřejnosti nebyly podány. 

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

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Chlumec. Umístění 
stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, záměr je v souladu s požadavky na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. 
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Podle § 96 odst. 2 stavebního zákona jsou objekt skladu nářadí, opěrných zídek, veřejného osvětlení a 
oplocení stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona. 

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

 

Upozornění: 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat 
osoby těmito pracemi přímo dotčené. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru region. rozvoje, územ. 
plánování, staveb. řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 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. 
 
 
 
 

Johana   H A N U Š O V Á 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 
písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 
 
Příloha: 
• Ověřený situační výkres  
 

Obdrží: 

• účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 (doručenky) 
1. Obec Chlumec, IDDS: 9dsbun9 
 
• účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 (veřejnou vyhláškou) 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h 
- E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
- Zdeňka Herálová, Markvartice č.p. 8, Zubčice, 382 32  Velešín 
- Jan Herál, Na Hvízdalce č.p. 492, 382 32  Velešín 
- Jana Mojžíšová, Chlumec č.p. 10, 382 01  Chlumec 
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- Mgr. Jiří Červený, Heydukova č.p. 538/14, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
- Alena Reischlová, Dělnická č.p. 140, 373 81  Kamenný Újezd 
 
• na vědomí: 
2. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní 
Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
3. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická č.p. 439, Horní 
Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
4. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
5. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště 
Český Krumlov, IDDS: agzai3c 
 
 
 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Obce Chlumec a na úřední desce stavebního úřadu, 
který vede řízení. Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje 
za  doručené, byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Vyvěšeno dne .......................................................     
 

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení  

 
 
 
Toto rozhodnutí musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické úřední 
desce příslušné obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízení, po dobu 15 dnů. 
 
Na elektronické úřední desce zveřejněno ode dne  ……………………………. 

 

 

razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za zveřejnění 
 
 
 
Po uplynutí lhůty zašle Obec Chlumec potvrzené rozhodnutí zpět stavebnímu úřadu v Českém Krumlově. 
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