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Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4,  
zast. společností Vegacom, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, 
zast. společností  LR CESARO, s.r.o., Novoměstská 1a, 621 00 Brno

     

         R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í
                       

         
Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, zast. společností Vegacom a.s., 
Novodvorská 1010/14, Praha 4, zast. společností  LR CESARO, s.r.o., Novoměstská 1a, Brno, 
podala dne 21.5.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o územní rozhodnutí pro umístění stavby: 

RVDSL4M B E04 BO VEBI233 POD, telekomunikační a NN přípojka pro nový venkovní rozvaděč 
u OÚ v obci Chudčice na pozemku p.č. 907/2, k.ú. Chudčice.     
     
Stavební úřad Úřadu městyse Veverská Bítýška, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 
písm.e) stavebního zákona 183/2006 Sb. a předpisů souvisejících, posoudil návrh a na základě 
tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona v platném znění

                         ÚZEMNÍ   ROZHODNUTÍ   O   UMÍSTĚNÍ    STAVBY

RVDSL4M B E04 BO VEBI233 POD, telekomunikační kabel a NN přípojka pro nový 
venkovní rozvaděč u OÚ v obci Chudčice na pozemku p.č. 907/2, k.ú. Chudčice.     
     
Uvažovaná stavba řeší  instalaci nového venkovního telekomunikačního rozvaděče, včetně napojení 
na telekomunikační vedení (optický kabel) a NN přípojku pro tento rozvaděč.                                       

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
l/  Stavba  bude umístěna  dle ověřených  situačních výkresů. 

2/ Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení všech stavbou dotčených  
inženýrských sítí jejich správci. Souběhy a křížení přípojek s vedením hl. řadů inž. sítí budou 
prováděny s ohledem na ustanovení ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Při 
provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 30 50 - Zemní práce.

3/  Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení - zejména příslušná ustanovení z.č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a z.č. 
262/2006 Sb. - zákoník práce a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi i osob 
kolemjdoucích. Výkopy budou chráněny proti pádům a při snížené viditelnosti osvětleny.
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4/  Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

5/  Musí být splněny podmínky stanovené ve vyjádření:
 Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 7.5.2014, č.j. 590823/14
 E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 5.5.2014, zn. D8626-16007307
 HZS JmK ze dne 28.4.2014, ev. č. HSBM-3-15-54/1-OPST-2014
 SÚS JmK ze dne 22.4.2014, zn. 5722/2014
 Městský úřad Kuřim OŽP ze dne 12.5.2014, zn. MK/6458/14/OŽP
 Městský úřad Kuřim odbor dopravy ze dne 22.4.2014, zn. MK/6470/14/OD

Odůvodnění:
      Dne  21.5.2014  byl  podán  návrh  na  vydání  územního rozhodnutí o umístění předmětné 
stavby.  V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil zahájení územního 
řízení účastníkům řízení s možností podání případných námitek a připomínek do 12.7.2014.
Připomínky ani námitky podány nebyly. Informace o záměru, který se má na pozemku uskutečnit, 
byla na místě stavby vyvěšena. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, 
stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.
Návrh byl doložen těmito  vyjádřeními a souhlasy:

 Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 7.5.2014, č.j. 590823/14
 E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 5.5.2014, zn. D8626-16007307
 JMP DS, s.r.o. ze dne 15.4.2014, zn. 5000930504
 Vodárenská akciová společnost, a.s. ze dne 30.4.2014, č.j. BV/1901/2014-Ču
 Ministerstvo obrany ČR ze dne 6.5.2014, sp.zn. 44835/2014-6440-OÚZ-BR
 Policie ČR, ze dne 23.4.2014, č.j.KRPB-1754-213/ČJ-2014-0600MN-VOL
 itself s.r.o., ze dne 12.5.2014, zn. 11010-050234
 HZS JmK ze dne 28.4.2014, ev. č. HSBM-3-15-54/1-OPST-2014
 SÚS JmK ze dne 22.4.2014, zn. 5722/2014
 Městský úřad Kuřim OŽP ze dne 12.5.2014, zn. MK/6458/14/OŽP
 Městský úřad Kuřim odbor dopravy ze dne 22.4.2014, zn. MK/6470/14/OD
 Obec Chudčice ze dne 19.5.2014, zn. OCH/30/2014
 Vodárenský svazek Bítešsko ze dne 18.8.2014, č.j. S/2014/38

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu JmK,  
prostřednictvím a podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbývá však platnosti, 
jestliže v této lhůtě bude stavba zahájena.

                                                                                                              Ing. Petr Kozelek
                      vedoucí stavebního úřadu
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Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění činí  20 000,- Kč.

Obdrží :
Obec Chudčice 
Vodárenský svazek Bítešsko
Telefónica Czech Republic
E.ON Servisní, s.r.o. 
HZS JmK 
SÚS JmK 
Městský úřad Kuřim OŽP 
Městský úřad Kuřim odbor dopravy 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní na místě obvyklém.

       
Vyvěšeno:                                                                          Sňato:




