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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního
zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „Cyklostezka Ostrovec“,
který obsahuje:
novostavbu stezky pro cyklisty a chodce na pozemcích parc.č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34,
268/6, zpevněných ploch pro hasiče na pozemcích parc.č. 459/2, 475/4, 2377/1, 2400/33, 2400/34,
veřejného osvětlení 268/6, 475/4, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 2379/8 a oplocení na pozemcích parc.č.
275/2, 475/4, 2400/34 vše k.ú. Tišnov.
Druh a účel umisťované stavby:
Novostavba stezky pro cyklisty a chodce za účelem propojení ulic Nádražní s ulicí Ostrovec od okolních
parcel oddělená nově budovaným oplocením včetně veřejného osvětlení.
Závěry posouzení:
Záměr je přípustný po splnění podmínky:
Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k návrhu „Cyklostezka Ostrovec“
předložené orgánu územního plánování dne 11. 05. 2018 žadatelem: Město Tišnov, se sídlem nám. Míru
111, 666 19 Tišnov, jenž je zastoupeno na základě plné moci FAST VUT Brno se sídlem Veveří 331/95,
602 00 Brno podle ověřené grafické přílohy C. 3 Koordinační situace stavby.
Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.
Odůvodnění
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování obdržel dne 11. 05. 2018 žádost Města Tišnova se
sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, jenž je zastoupeno na základě plné moci FAST VUT Brno se
sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno o vydání závazného stanoviska k záměru „Cyklostezka Ostrovec“.
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K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady žadatelem:
- Dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí k záměru „Cyklostezka Ostrovec“,
vypracovanou Ing. Martinem Smělým, Autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, Číslo
autorizace: 1004435.
Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů:
- Dokumentace pro příslušné rozhodnutí připojená k žádosti.
Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:
- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené Usnesením
vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č. 1 PÚR ČR ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR“).
- Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR“), které byly vydány
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5. října 2016 a nabyly účinnosti 3. listopadu 2016.
- Územního plánu Tišnov, který nabyl účinnosti 24. 9. 2016 (dále jen „ÚP“).
- Územně analytických podkladů ORP Tišnov - 4. úplná aktualizace 2016.
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr
podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR
nedotýká.
Záměr není se ZÚR v rozporu, záměr není v kolizi se záměry vymezenými v ZÚR.
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s ÚP, a lze konstatovat, že požadavek na zajištění
propojení ulic Nádražní s ulicí Ostrovec novostavbou stezky pro cyklisty a chodce respektuje platný
územní plán Tišnov, ve kterém jsou předmětné pozemky zahrnuty do stávající plochy občanského
vybavení – tělovýchovy a sportu (OS), plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace, stezky pro
pěší a cyklisty (DU), plochy průmyslové výroby (VP), plochy zeleně zahrad (ZZ) přestavbové plochy P15
veřejného prostranství (U) a P30 občanského vybavení – tělovýchovy a sportu (OS). Stanovené podmínky
v těchto plochách umožňují umisťování předmětné technické a dopravní infrastruktury. Záměr je tedy v
souladu s územním plánem.
Orgán územního plánování posoudil předložený také z hlediska relevantních cílů a úkolů územního
plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Lze konstatovat, že předložený záměr je v souladu se
stanovenými podmínkami pro provedení změn v území.
Platnost závazného stanoviska
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.
Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné
povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti
závazného stanoviska.
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Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací
dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který
závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

Ing. Alena Doležalová
vedoucí odboru územního plánování
Příloha:
• C. 3 Koordinační situace stavby
Vypraveno dne: 16. 5. 2018
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

JMK 68532/2018
S-JMK 67382/2018 OŽP/Sme
Mgr. Mirek Smetana
541 652 639
15.05.2018

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 BRNO
(DS)

„Cyklostezka Ostrovec“, k. ú. Tišnov, okr. Brno-venkov – vyjádření ve smyslu
§ 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na
životní prostředí (dále jen „OPVŽP“) jako orgán příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) obdržel dne 10.05.2018 žádost o vyjádření k záměru „Cyklostezka Ostrovec“,
k. ú. Tišnov, okr. Brno-venkov z hlediska zákona.
Žadatelem je město Tišnov, sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707; zastoupené na
základě plné moci ze dne 31.01.2018 Vysokým učením technickým v Brně – Fakultou stavební,
Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ 00216305 (jako oprávněný zástupce zmocněnce je uveden
Ing. Martin Smělý).
Přílohami žádosti byly OPVŽP doručeny tyto podklady: plná moc pro Ing. Martina Smělého ze
dne 31.01.2018, výňatek dokumentace stavby „Cyklostezka Ostrovec“ (stupeň: DÚR + DSP,
zodp. projektant Ing. Smělý, II/2018) - A. průvodní zpráva a B. souhrnná technická zpráva, včetně
relevantních výkresů.
Stručná charakteristika záměru:
Předmětem záměru je novostavba cyklostezky (s využitím i pro pěší) v intravilánu města Tišnova,
procházející v těsném sousedství stávajícího sportovního areálu při ulici Ostrovec, která má
propojit ulici Ostrovec s ulicí Nádražní. Záměr se skládá ze samotné cyklostezky, jejího
pomístního rozšíření pro účely případného nutného utáčení vozidel HZS (zároveň jako sjezd ke
stávajícím garážím), nově budovaného veřejného osvětlení a nově budovaných částí oplocení
stávajících areálů METROSTAV a AFK Tišnov (v úsecích přiléhajících k cyklostezce). Celková délka
cyklostezky je cca 200 m. Kryt cyklostezky je projektován jako asfaltový, rozšíření pro otáčení
vozidel (např. HZS) je projektováno z betonových vegetačních tvárnic.
Záměr není situován ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani v jeho ochranném pásmu.
Stavba je plánována v záplavovém území Q100 (přičemž část stavby se nachází v aktivní zóně Q100).

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 652 636

Fax
541 651 209

E-mail
smetana.mirek@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Na základě výše uvedeného posoudilo OPVŽP předloženou žádost s konstatováním, že záměr
nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplňuje definici
předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona,
a proto jej není nutné posuzovat dle zákona.
Odůvodnění:
OPVŽP se ve věci řídil následující správní úvahou: Záměr představuje především realizaci nové
asfaltové cyklostezky (s částí pro pěší) o celkové délce cca 200 m, s dílčí rozšířenou částí s krytem
z betonových vegetačních tvárnic, sloužící k případnému otáčení vozidel HZS. Součástí záměru je
též realizace nového veřejného osvětlení a nového oplocení přilehlých areálů METROSTAV a
AFK Tišnov v částech, které s novou cyklostezkou sousedí. Vzhledem k charakteru záměru nelze
předpokládat významné hlukové či jiné imisní působení jeho provozu na své okolí. Vlivy záměru
na složky životního prostředí lze předpokládat pouze v časově omezeném období v době
výstavby.
Záměr se nachází v intravilánu města, v přímém sousedství stávajícího sportovního areálu a má
být situován mimo zvláště chráněná území dle zákona o ochraně přírody a krajiny a mimo jejich
ochranná pásma. Stavba zasahuje do vyhlášeného záplavového území vodního toku Svratka,
včetně jeho aktivní zóny. Stavebník je přitom povinen řídit se obecně platnými předpisy na úseku
vodního hospodářství a ochrany vod.
Na základě výše uvedeného vyhodnotilo OPVŽP záměr jako bezkonfliktní z hlediska ochrany
jednotlivých složek životního prostředí, nemající potenciál významně negativně ovlivnit životní
prostředí či veřejné zdraví. Záměr proto nenaplňuje definici předmětu posuzování dle zákona.
Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se
proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná
ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Mirek Smetana
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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 581643/18

Číslo žádosti: 0118 124 301

Důvod vydání Vyjádření : Spojené územní a stavební řízení
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 6. 4. 2020.
Žadatel

Vysoké učení technické v Brně

Stavebník

Město Tišnov, Nám. Míru 111, Tišnov, 66601

Název akce

Cyklostezka Ostrovec

Zájmové území

Okres

Brno-venkov

Obec

Tišnov

Kat. území / č. parcely

Tišnov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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581643/18

Číslo jednací:

Číslo žádosti:

0118 124 301

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3)
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a
to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména
předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční
lince 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:
-

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

-

Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
Informace k vytyčení SEK
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Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 6. 4. 2018.
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Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 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 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 třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala 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 činnosti 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 mírou opatrnosti 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, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník 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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu 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 trvalé 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
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 538 503 nebo v mimopracovní době na telefonní
číslo 238 462 690.
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 Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. 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 a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i
pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, dojde 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.
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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 sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. 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. 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 silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. 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. Křížení a souběh se 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 chráničkami 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.
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 znepřístupnit (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 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 trasou 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,

•
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.
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Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím,
obracejte na společnosti uvedené níže.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
04084063
DIČ: CZ04084063
tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Holzova 14, 628 00 Brno
25788680
DIČ: CZ25788680
Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
63492164
DIČ: CZ63492164
Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00
46981071
DIČ: CZ46981071
Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
72377259
DIČ:
Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
88282091
DIČ: CZ6312180820
Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
01377841
DIČ:
Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
74899589
DIČ: CZ6210151585
Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
44797320
DIČ: CZ 44797320
Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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Příloha k Vyjádření

581643/18

Číslo žádosti:

0118 124 301

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov
26259427
DIČ: CZ26259427
Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Hutařova 21, 612 00 Brno
49436821
DIČ:
Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Švehlova 44, 664 00 Šlapanice
26961873
DIČ: CZ26961873
Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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Vysoké učení technické v
Brně
Antonínská 548/1
60200 Brno

naše značka

vyřizuje

datum

5001700478

Oto Valehrach DiS.

27.04.2018

Věc:

Cyklostezka Ostrovec
K.ú. - p.č.:

Tišnov

Stavebník: Město Tišnov , nám. Míru 111 , 66601 Tišnov
Účel stanoviska:

Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:
V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod OC DN 100 a STL přípojky ve správě GasNet, s.r.o.
Upozorňujeme na plánovanou přeložku STL plynovodu (zakresleno žlutou barvou pouze orientačně). Investorem
stavby: Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.
K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.
Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto
je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
V případě, že nebude možné dodržet krytí plynovodu dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto
plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se
zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
Požadujeme dodržet minimální vzdálenost pro souběh plynárenského zařízení a silových kabelů: 600 mm.
Křížení silových kabelů s plynárenským zařízením: kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky
nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě
strany plynovodu. Dodržet minimální vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráničkou na
kabelu) při křížení 100 mm.
Sloupy VO situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP)
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V
tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v
žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenského zařízení.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento
souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,
zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů 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 bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a
přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební
činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další
předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich
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 a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno
úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). 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 plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a
plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým
pískem, bude provedeno zhutnění 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 a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů
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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 a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy
- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001700478 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Oto Valehrach DiS.
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
oto.valehrach@innogy.com
Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele
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Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001700478 ze dne 27.04.2018.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Tišnov , nám. Míru 111 , 66601 Tišnov. K.ú.: Tišnov.
Legenda:

linie
plynovodu
NTL
STL
VTL
VVTL
nefunkční
plánovaná
stavba před
realizací
ve výstavbě,
neuvedeno do
provozu
regulační stanice
ochranné
zařízení
kabel
elektropřípojka
kabel protikorozní
ochrany
anodové
uzemnění
stanice katodové
ochrany
pásmo vlivu
anodového
uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001700478 ze dne 27.04.2018.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Tišnov , nám. Míru 111 , 66601 Tišnov. K.ú.: Tišnov.
Legenda:

linie
plynovodu
NTL
STL
VTL
VVTL
nefunkční
plánovaná
stavba před
realizací
ve výstavbě,
neuvedeno do
provozu
regulační stanice
ochranné
zařízení
kabel
elektropřípojka
kabel protikorozní
ochrany
anodové
uzemnění
stanice katodové
ochrany
pásmo vlivu
anodového
uzemnění SKAO

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001700478 ze dne 27.04.2018.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Tišnov , nám. Míru 111 , 66601 Tišnov. K.ú.: Tišnov.

V Brně dne: 26.1.2018
Číslo jednací: 18/000201

Vysoké učení technické v Brně
Martin Smělý
Veveří 331/95
60200 Brno

Vyřizuje:
Miluše Svobodová
svobodova@itself.cz
+420533383339

Věc: Vyjádření ke zpracování projektu / předprojektové přípravě
Akce: CYKLOSTEZKA ZA HŘIŠTĚM
Katastrální území: Tišnov
Investor: Město Tišnov

V lokalitě výše uvedené stavby se nachází televizní kabelový rozvod (dále jen TKR) v majetku firmy itself
s.r.o., Pálavské náměstí 11, Brno 628 00.
TKR je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem, které stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon
127/2005 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky – citace:
PODZEMNÍ VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle
stavebního zákona.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1 m po obou stranách krajního vedení.
Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených
pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními
jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí,
před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního
komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a
zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo
ve volném terénu.
V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo
rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo
rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, c) bez
souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního
vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly
ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka
vedení.
Křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s TKR je nutno zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN
73 6005, v případě zřízení zpevněných ploch (komunikace, vjezdy, parkoviště, apod.) nad trasou TKR,
zapracovat do PD ochranu této sítě (uložení do chrániček, apod.).
K územnímu a stavebnímu řízení (k územnímu souhlasu a ohlášení stavby) požadujeme předložit projekt
(situaci stavby) se zákresem TKR, legendou a technickou zprávou.
Požadované podklady pošlete na e-mail: svobodova@itself.cz (nebo poštou) a uveďte číslo tohoto vyjádření.
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Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.
Přílohy: Přehledná situace s vyznačením TKR, situace trasy ve formátu .dgn
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací:
Spisová značka:
Č.j. odesílatele:

KHSJM 24805/2018/BO/HOK
S-KHSJM 12115/2018
VUTBR/074482/2018

Vyřizuje:
tel:
e-mail:

Ludmila Darmopilová
545 113 068
ludmila.darmopilova@khsbrno.cz

Datovou zprávou
Ing. Martin Smělý
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 BRNO
ID datové schránky: yb9j9by

V Brně dne 15. května 2018
ID datové schránky: uebmhy5

Tišnov, k.ú. Tišnov – „Cyklostezka Ostrovec“ – dokumentace pro vydání
společného povolení – vyjádření
Na základě podání stavebníka – Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, ze dne 11.05.2018,
kterého zastupuje na základě předložené plné moci Ing. Martin Smělý, Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČO: 00216305, posoudila Krajská hygienická
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) předloženou dokumentaci
pro společné povolení na stavbu „Cyklostezka Ostrovec“ v k.ú. Tišnov.
Stavba stezky pro cyklisty propojí ulici Nádražní s ulicí Ostrovec, od okolních parcel bude oddělena
nově vybudovanými ploty. Cyklostezka navazuje na podchod pod železnicí. Celá novostavba bude
vybavena veřejným osvětlením.
Stavební objekty:
SO 101 – Stezka pro cyklisty a chodce
SO 102 – Zpevněné plochy pro hasiče
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 701 – Oplocení METROSTAV
SO 702 – Oplocení AFK Tišnov.
SO 01 – pozemky parc. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 268/6 v k.ú. Tišnov.
Krytová vrstva stezky pro cyklisty a chodce bude provedena z asfaltových vrstev.
SO 102 – pozemky parc. č. 459/2, 475/4, 2377/1, 2400/33, 2400/34 v k.ú. Tišnov.
Jedná se o zpevněnou plochu, která bude sloužit jako sjezd ke stávajícím garážím nebo jako plocha
určená k otáčení hasičského vozu. Povrch plochy tvoří betonové vegetační tvárnice.
SO 401 – pozemky parc. č. 268/6, 475/4, 2377/1, 2433, 2400/34, 2379/8 v k.ú. Tišnov.
V místě stavby není v současné době žádné VO. Nové osvětlení je řešeno jako jednostranné, celkem
bude připojeno 7 světelných bodů osazených na samostatných stožárech.
SO 701 – pozemek parc. č. 275/2 v k.ú. Tišnov.
Jedná se o oplocení (z trapézového plechu) části areálu firmy Metrostav, která lemuje stezku
pro cyklisty a chodce.
SO 702 – pozemky parc.č. 475/4, 2400/34 v k.ú. Tišnov.
Bude provedeno oplocení části areálu sportoviště AFK Tišnov, která lemuje předmětnou stezku.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariát@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36
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Orgán OVZ konstatuje, že ve výše uvedené záležitosti není dotčeným orgánem, neboť daná
problematika nespadá do pravomoci OOVZ, protože je nad rámec zájmů chráněných zákonem
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno – venkov
Rozdělovník:
1. Ing. Martin Smělý, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 BRNO,
ID datové schránky: yb9j9by
2. KHS JmK – spis
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MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV
Č.j.
Vyřizuje:

MUTI 16827/2018/ODŽÚ/Lou

V Tišnově dne 20.6.2018

Oprávněná úřední osoba:

Tel.: 549

Mgr. Ing. Renata Loubalová

439 720

E-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad věcně příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen zákon o pozemních komunikacích), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření k žádosti, kterou dne 1.6.2018 podal
Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, IČ: 002 16 305, Fakulta stavební,
se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno
„Cyklostezka Ostrovec“,
že silniční správní úřad nemá k předložené projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení námitky.
Upozorňujeme:
Projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavbu předkládanou ke stavebnímu řízení je nutné zpracovat
v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
především s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení.
Projektovou dokumentaci musí zpracovat osoba oprávněná pro příslušný obor nebo specializaci a následně
musí být projektová dokumentace touto osobou orazítkovaná a podepsaná.
K žádosti o vydání stavebního povolení stavebník dle ust. § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona doloží
kromě jiných i stanovisko Policie České republiky jako dotčeného orgánu.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Pokud dojde v rámci předmětné stavby k realizaci nového připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo
veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, nebo dojde k úpravě
takového připojení nebo k jeho zrušení nebo dojde k realizaci nového připojení sousední nemovitosti
k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci nebo dojde k úpravě takového připojení nebo k jeho zrušení, bude
třeba postupovat ve smyslu ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích. K vydání povolení připojení
pozemních komunikací je třeba dle § 10 zákona o pozemních komunikacích stanovisko vlastníka dotčené
pozemní komunikace a závazné stanovisko Policie České republiky. Při napojení musí být respektovány
podmínky uvedené v § 11 a § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.

otisk razítka

Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí odboru dopravy a živnostenský úřad
Obdrží:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno - DS

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
666 19 Tišnov, nám. Míru 111
Odbor životního prostředí
SPIS. ZNAČKA

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

TIŠNOV

S-MUTI 16829/2018

MUTI 16829/2018/OŽP/Cha

Ing. Bc. Chaloupková/549439836

2018-06-08

KOMPLEXNÍ VYJÁDŘENÍ
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 61 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1.6.2018 žádost VUT
Brno, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno zastupující na základě
plné moci ze dne 31.1.2018 Město Tišnov, IČ 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov o komplexní
vyjádření k akci:
„Cyklostezka Ostrovec“
na pozemcích p. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 2400/34, 268/6, 459/2, 475/4, 2379/8, 275/2
v k. ú. Tišnov.
Dle předložené žádosti a dalších podkladů (projektová dokumentace, zodp. projektant Ing. Martin Smělý,
datum: 02/2018) stavba zahrnuje tyto stavební objekty: SO 101 Stezka pro cyklisty a chodce, SO 102
Zpevněné plochy pro hasiče, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 701 Oplocení METROSTAV, SO 702 Oplocení AFK
Tišnov. Jedná se o výstavbu asfaltové stezky pro cyklisty a chodce čímž dojde k propojení ulice Nádražní
s ulicí Ostrovec. Od okolních parcel bude cyklostezka oddělena nově vybudovanými ploty. Celá novostavba
bude vybavena veřejným osvětlením. Odvodnění bude zajištěno podélnými a příčnými sklony komunikace.
Zasakování je navrženo do zasakovacího pásu. Dále bude zbudována zpevněná plocha pro hasiče
z betonových vegetačních tvárnic.
Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov posoudil předloženou žádost i ostatní podklady z hlediska vlivu
uvažovaného záměru na životní prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a s odvoláním
na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku
tohoto posouzení vydává následující
vyjádření:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany
zemědělského půdního fondu. Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 459/2 v k. ú. Tišnov, který je však
součástí zastavitelného území a jehož zábor je menší než 25 m2. Z tohoto důvodu se závazné stanovisko
k odnětí půdy ze ZPF nevydává.
2. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Záměrem nejsou

dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší.
3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Stavba se nachází v pasivní i aktivní zóně
záplavového území významného vodního toku řeky Svratky, stanoveném opatřením obecné povahy
OŽP KÚ Jihomoravského kraje ze dne 27.6. 2012 pod č.j. JMK 28719/2012-Ci. Jelikož se jedná o stavbu

nezbytně nutné dopravní infrastruktury dle § 67 vodního zákona, je stavba možná. Stavbou nedojde ke
zhoršení odtokových poměrů a její vliv na povodňové průtoky je minimální.
Investor podstupuje veškerá rizika možných povodňových škod. Stavba podléhá souhlasu
vodoprávního úřadu (OŽP MěÚ Tišnov) dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke kterému je
zapotřebí: vyplnit příslušnou žádost, vyjádření správce vodního toku k PD (Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno), projektová dokumentace. Výsledkem tohoto řízení mohou být závazná
omezení případně doporučený návrh výškového uspořádání stavby s ohledem k povodňovým stavům.
Tento doklad je závazný pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušným stavebním
úřadem.
4. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

a prováděcích předpisů: Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a
krajiny. Stavba nepředpokládá kácení dřevin rostoucích mimo les.
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve

znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem nejsou dotčeny zájmy
chráněné výše uvedeným zákonem.
6. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o
odpadech. Závazné stanovisko dle ust. § 79 odst. 4 výše uvedeného zákona bylo vydáno pod č. j. MUTI
16828/2018/OŽP/Cha dne 7.6.2018.
Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu
odvolat.
Tímto vyjádřením nejsou dotčena stanoviska, vyjádření a rozhodnutí (včetně povolení) jiných orgánů státní
správy a může sloužit jako podklad pro územní a stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje
souhlas s vedením zjednodušeného územního řízení dle § 95 odst. 1, písm. d), případně s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy dle § 78 odst. 3 a § 116 zákona č. 183/2006 Sb..

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Ilona Ch a l o u p k o v á, v. r.
referent odboru životního prostředí

Obdrží:
1.
VUT Brno, FS, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno
Na vědomí:
1.
MěÚ Tišnov, ODŽÚ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
666 19 Tišnov, nám. Míru 111
Odbor životního prostředí
SPIS. ZNAČKA

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/LINKA

TIŠNOV

S-MUTI 16828/2018

MUTI 16828/2018/OŽP/Cha

Ing. Bc. Chaloupková/549439836

2018-06-07

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 66
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, podle
ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
vydává
podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a v souladu s ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 4
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), stavebníku, kterým je právnická osoba:
Město Tišnov, IČ 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

souhlas
z hlediska nakládání s odpady s umístěním a povolením stavby s názvem „Cyklostezka Ostrovec“
umístěné na pozemcích p. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 268/6, 459/2, 475/4, 2379/8, 275/2
v k. ú. Tišnov.
Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:
1. stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební
pozemky nebo zařízení staveniště,
2. stavebník si uschová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné osobě,
včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů pro
případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
Odůvodnění:
Dne 1.6.2018 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, žádost VUT v Brně, FS, Ústav
pozemních komunikací zastupující Město Tišnov, IČ 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov o vydání
závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech k řízení podle stavebního zákona pro
stavbu „Cyklostezka Ostrovec“ umístěné na pozemcích p. č. 475/34, 275/8, 2377/1, 2400/33, 268/6,
459/2, 475/4, 2379/8, 275/2 v k. ú. Tišnov.
Podle předložené projektové dokumentace stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které
budou využity nebo odstraněny podle uvedeného způsobu nakládání s nimi.

Katalogové číslo
odpadu *
15 01 01
15 01 02
15 01 03
17 01 01
17 03 02
17 04 05
17 04 10
17 05 04

Název odpadu *
Obaly - papírové
Obaly - plasty
Obaly - dřevo
Beton
Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely s izolací
Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 03 01

Výpočet/odha
d množství
0,05 t
0,07 t
0,05 t
21,2 t
24,6 t

Způsob nakládání s
odpadem **
R
R
V
R
R

5,2 t
0,15 t
206 t

R
R
Sk

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů; **dle § 9a zákon o odpadech (R- recyklace; V-využití; Sp-zařízení
pro energetické využití (spalovna); Sk – skládka)

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 4 odst. 2 stavebního
zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech, posoudil předloženou žádost včetně přiložené projektové
dokumentace a požaduje uschování veškerých dokladů o předání vzniklých odpadů k odstranění
oprávněné osobě, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo
odstranění odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů
stanovuje hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedená v § 9a zákona o odpadech, vč. požadavku
na soulad s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů uvedeným v platných Plánech
odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Podmínky 1) a 2) uvedené ve výrokové části
závazného stanoviska byly stanoveny na základě povinnosti původce odpadů dodržovat hierarchii
způsobu nakládání s odpady, povinnosti předávat odpady do zařízení uvedených v § 12 odst. 3
zákona o odpadech, povinnosti podle vyhl. č. 499/2005 Sb. uvádět v souhrnné technické zprávě
projektové dokumentace stavby druhy a množství odpadů a způsob jejich "likvidace", tzn. určit druh
koncového zařízení k nakládání s odpady. Podmínka č. 2 vychází též z povinností původců odpadů
vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkovaných odpadů podle § 39
zákona o odpadech.
Poučení:
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu
uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4 nebo § 149 odst. 5 správního řádu.

Otisk
úředního
razítko

Ing. Vítězslav M a r v a n
vedoucí odboru životního prostředí
v době nepřítomnosti zastupuje
Ing. Bc. Ilona Ch a l o u p k o v á, v. r.

Rozdělovník:
1. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno
2. MěÚ Tišnov, ODŽÚ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor správy majetku a komunálních služeb Městského úřadu Tišnov

Město Tišnov
v zastoupení Ing. Martin Smělý
nám. Míru 111
666 19 Tišnov

Č.j.: MUTI 19815/2018/OSMKS/Kor
vyřizuje: Renata Korčeková

V Tišnově 26. 6. 2018
tel.: 549 439 829

e-mail: Renata Korčekova@tisnov.cz

Souhlas s n a p o j e n í m n a m í s t n í k o m u n i k a c i
Město Tišnov, jako vlastník místních komunikací v Tišnově souhlasí s připojením nově
vzniklé nemotorové komunikace D2 (Cyklostezka Ostrovec) nacházející se na části pozemku parc.
č. 275/2 v k.ú. Tišnov, na účelovou komunikaci U89 ul. Ostrovec, na parc. č. 268/6 v k.ú. Tišnov.
Vlastníkem připojovaného pozemku je město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov. Napojení
místní komunikace bude provedeno dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Martinem
Smělým, VÚT v Brně, Fakulta stavební. Dodrženy budou následující podmínky:
-

Napojení bude řešeno dle předložené projektové dokumentace ze dne 02/2018 přes nájezdový
obrubník s převýšením min. 20 mm nad úroveň stávající vozovky. Vyspravení konstrukce
vozovky k osazeným obrubníkům bude provedeno asfaltobetonovou směsí a budou dodrženy
všechny konstrukční vrstvy.

-

Během provádění prací nesmí být narušena bezpečnost silničního provozu a na vozovce výše
uvedené komunikace a veřejném prostranství nesmí být skladován žádný materiál bez povolení
Města Tišnova. Při omezení provozu bude provedeno dočasné dopravní značení, které bude
řádně schváleno.

-

Dojde-li vlivem stavební činnosti při realizaci napojení ke znečištění či poškození komunikace,
je žadatel povinen toto neprodleně odstranit.

-

Následným užíváním nesmí být způsobena škoda na silničním tělese výše uvedené komunikace
a povrch komunikace nesmí být znečišťován.

- Žadatel je povinen do 7 dnů ode dne dokončení stavby písemně oznámit na adresu města
uvedenou v záhlaví dokončení prací za účelem provedení kontroly napojení na místní

komunikaci.
-

Žadatel je povinen si před zahájením prací opatřit stanovisko správců podzemních vedení a
případně zajistit vytyčení veškerých inženýrských sítí. Za jejich případné poškození odpovídá
žadatel.

- Před realizací napojení musí být vydáno rozhodnutí o připojení na místní komunikaci ve smyslu
§ 10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Rozhodnutí vydává Městský úřad
Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad.

Tento souhlas je vydán na základě žádosti Města Tišnov, nám. Míru 111, 66619 Tišnov,
v zastoupení Ing. Martinem Smělým ze dne 31. 1. 2018.

Renata Korčeková
referent Odboru správy majetku
a komunálních služeb
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VUT
Fakulta stavební
Ing. Martin Smělý
Veveří 331/95
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-6597/2018/5203/Fi

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 16.7.2018

Cyklostezka Ostrovec, Tišnov
(k.ú. Tišnov; ORP Tišnov; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:
Jedná se o DÚR+DSP cyklostezky v k.ú. Tišnov zpracovanou v 02/2018 Ing. Martinem Smělým z VUT
Brno. Investorem stavby je Město Tišnov.
Stavební objekty:
SO 101 – Stezka pro cyklisty a chodce: propojení ulice Ostrovec (v souběhu s VVT Svratka)
s podchodem pod železnicí směrem k ulici Nádražní, stezka vede kolmo k VVT Svratka. Délka stezky
204,25 m, základní šířka 2,50 m, povrch asfaltobeton. Výška obruby 60 mm a u míst, kde navazuje
zpevněná plocha pro hasiče a místo určené pro vsakování dešťové vody je obruba snížena na 0 mm.
Odvodnění zajištěno podélnými a příčnými sklony komunikace. Voda bude ze 2/3 zasakována
do vsakovacího pásu, zbytek vody bude odveden do uliční pásové vpusti, která bude napojena na stávající
jednotnou kanalizaci.
SO 102 – Zpevněné plochy pro hasiče: jedná se o zpevněnou plochu, která bude sloužit jako sjezd
ke stávajícím garážím nebo jako plocha určená k otočení hasičského vozu, povrch betonové vegetační
tvárnice kladené do lože ze štěrkodrti. Na zpevněných plochách bude voda zasakována.
SO 401 – Veřejné osvětlení: veřejné osvětlení (VO) nově budované cyklostezky mezi ulicí Nádražní
a Ostrovec v Tišnově, délka řešeného úseku 197 m, 7 světelných bodů, nové osvětlení jednostranné,
napájení kabelem ze stávajícího svítidla v ulici Ostrovec.
SO 701 – Oplocení Metrostav: ve stávajícím stavu má areál firmy Metrostav a sportoviště AFK Tišnov
společné oplocení z vlnitého plechu. Tento objekt řeší nové oplocení části areálu firmy Metrostav, která
lemuje novou stezku. Oplocení je z trapézového plechu, základ je betonový pás, délka plotu 100,33 m.
SO 702 – Oplocení AFK Tišnov: ve stávajícím stavu má areál firmy Metrostav a sportoviště AFK Tišnov,
společné oplocení z vlnitého plechu. Tento objekt řeší nové oplocení části areálu sportoviště AFK Tišnov,
která lemuje novou stezku pro cyklisty a chodce. Jedná se o plot drátěný, výšky pletiva 1,50 m, sloupky
zabetonovány do bet. patky. Oplocení obsahuje bránu (0,006 93 – 0,009 78 km) a branku (0,010 75 – 0,011 73 km).
Přímým správcem VVT Svratka je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno. Stavba leží v záplavovém
území.
Dotčený vodní útvar: Svratka od toku Bobrůvka (Loučka) po vzdutí nádrže Brno ID VÚ : DYJ_0450.

I. Vyjádření správce povodí
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru
toto
s t a n o v i s k o:
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a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího
povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na
stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Upozorňujeme:
1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území a je
si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění
těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo
sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené
škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody
způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
II. Vyjádření správce vodního toku Svratka
Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno) s předloženým
záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Přímý správce toku požaduje zachování přístupu k VVT Svratka z důvodu provádění údržby
a oprav na toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku. Inženýrské sítě
v pásmu šíře 10 m podél vodního toku budou chráněny na pojezd obvyklé techniky,
používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25 t.
2. SO 401 Veřejné osvětlení: objekt nebude zasahovat do břehu ani do koryta VVT Svratka.
3. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán § 71 zákona
č.254/2001 Sb.).
Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán
na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby
a termíny provádění.
4. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku, znečištění toku
stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce
odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti
vodního toku.
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (K Povodí 10 , 617 00
Brno, technik Lukáš Tybl, tel. 724 337 470, tybl@pmo.cz) bude v dostatečném časovém
předstihu min. týden oznámeno zahájení a ukončení prací, přímý správce bude přizván
k závěrečné kontrolní prohlídce.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti
se stavbou uložen v předmětné lokalitě, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření
vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
666 19 Tišnov, nám. Míru 111
Odbor životního prostředí
SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 22954/2018

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 22954/2018/OŽP/Vh

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Valková/549 439 835

TIŠNOV
2018-07-31

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
žadateli, kterým je:
Město Tišnov, IČO 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

vydává souhlas
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona a ustanovení § 149 písm. 1 správního řádu
ke stavbě „Cyklostezka

Ostrovec, k.ú. Tišnov.“

Stavba se nachází v pasivní i aktivní zóně záplavového území VVT Svratka a zároveň na pozemcích
sousedících s VVT Svratka. Jelikož se jedná o stavbu nezbytně nutné dopravní infrastruktury dle § 67
vodního zákona, je stavba možná. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a její vliv na povodňové
průtoky je minimální. Přímým správcem vodního toku je provoz Brno (ul. K Povodí 10, 617 00 Brno).
Základní údaje o umístění stavby:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek p.č.:
orientační určení polohy místa záměru
číslo hydrologického pořadí:
název vodního toku:
IDVT:
správce vodního toku:

Jihomoravský
Tišnov
Tišnov
268/6, 275/2, 459/2, 475/4, 475/34, 2377/1, 2379/8, 2400/33,
2400/34
X: 1142822.42
Y: 610077.26
4-15-01-117
Svratka
10100010
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Záměr investora:
Investor zamýšlí realizovat stavbu stezky pro cyklisty a chodce, která by měla propojit ulici Nádražní s ulicí
Ostrovec, od okolních parcel bude oddělena nově vybudovanými ploty. Celá novostavba bude vybavena
veřejným osvětlením. Stavba je členěna do následujících stavebních objektů: SO 101 Stezka pro cyklisty
a chodce, SO 102 Zpevněné plochy sjezdu, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 701 Oplocení METROSTAV,
SO 702 Oplocení AFK Tišnov. Odvodnění bude zajištěno podélnými a příčnými sklony komunikace. Voda
bude ze 2/3 zasakována do vsakovací rýhy, zbytek vody bude odveden do uliční pásové vpusti, která bude
napojena na novou přeložku trativodu SŽDC. Na zpevněných plochách určených pro sjezdy ke garážím
nebo do AFK Tišnov bude voda zasakována.
Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení těchto podmínek:
Dle vyjádření správce toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 16.07.2018 pod
č.j. PM-6597/2018/5203/Fi:















Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území a je si
plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto
povinností (§52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících
s nimi, § 67 – omezení v záplavových územích, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při
neplnění povinností). Správce toku nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem
velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových
škod nese investor, resp. vlastník stavby.
Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Správce toku požaduje zachování přístupu k VVT Svratka z důvodu provádění údržby a oprav na
toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku. Inženýrské sítě v pásmu šíře 10 m
podél vodního toku budou chráněny na pojezd obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toku
o hmotnosti do 25 t.
SO 401 Veřejné osvětlení: objekt nebude zasahovat do břehu ani do koryta VVT Svratka.
Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán § 71 zákona č. 254/2001 Sb. Schválený plán
bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí
Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku, znečištění toku stavebním
odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani
stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
Správci VVT Svratka bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení
a ukončení prací, přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.
Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou
uložen v předmětné lokalitě, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.

Toto stanovisko je platné pro územní i stavební řízení. Dotčený orgán tímto zároveň vyslovuje
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení § 78a a ustanovení § 116 stavebního
zákona.
Odůvodnění
Dne 25.07.2018 byla Městskému úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, doručena žádost Města Tišnov,
IČO 00282707, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, které zastupuje na základě plné moci ze dne 31.01.2018
Ing. Martin Smělý - Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305, Fakulta stavební, Ústav pozemních
komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, o vydání souhlasu ke stavbě „Cyklostezka Ostrovec
v k.ú. Tišnov“, která se nachází v pasivní i aktivní zóně záplavového území VVT Svratka a zároveň na
pozemcích sousedících s VVT Svratka.
Stavba podléhá souhlasu dle ustanovení § 17 odst.1 písm. a) a c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že po
vydání souhlasu bude následovat další povolovací činnost stavebního úřadu, platí, že vodoprávní úřad
vydává k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska dle ustanovení § 149 správního řádu.
K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 16.07.2018, č.j. PM6597/2018/5203/Fi

projektová dokumentace stavby– zodp. projektant Ing. Martin Smělý, datum 02/2018
Žádost byla posouzena v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 vodního zákona, podmínky dotčených orgánů
– správce toku byly zapracovány do podmínek tohoto závazného stanoviska.
Toto závazné souhlasné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu.
Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit
pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

otisk
úředního
razítka

Ing. Hana Valková, v. r.
referent odboru životního prostředí
Doručí se:
1. Ing. Martin Smělý, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ústav pozemních komunikací,
Veveří 331/95, 602 00 Brno (DS)
2. MěÚ Tišnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
3. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS)
Vypraveno dne: 31.07.2018

