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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
www.szdc.cz 

  

 
 

Stanovisko Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) 
 
 

Komu  Od koho  

úsek, org. jednotka: OŘ Ostrava úsek, org. jednotka:  

odbor: SMT odbor:  

  telefon:  

 272/2019-SSZT e-mail:  

Datum 7. srpna 2019 

Počet stran 2 

Počet příloh 3 

    

Vyjádření k drážním podzemním kabelovým vedením a součástím zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy 
sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) 

Vyjádření o prostorovém umístění (existenci) podzemních, nadzemních zabezpečovacích 
kabelových vedení a zařízení ve staveništi (trase). 

 
 
Přesné vyznačení staveniště, trasy: Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice km 0,950 – 1,200 
              Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice km 2,500 – 2,650 
            Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice km 5,600 – 5,900 

   
Název, účel stavby: Oprava mostních objektů v km 1,123; 2,573; 5,702 (TÚ 2161) 
 
 
 
Při realizaci Vámi plánovaných prací dojde k dotčení (souběhu, křižování) kabelových tras 
(zařízení) ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava – Správy sdělovací a 
zabezpečovací techniky, která jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách. 

Na základě tohoto vyjádření je nutné požádat o jejich vytyčení. 

Vyjádření pozbývá platnosti dne: 7. 8. 2021 

Upozorňujeme, že o vyjádření je nutno požádat i u ČD-Telematika, a.s., centrální podatelna 
U2, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 (není-li součásti souhrnného vyjádření). 

Všeobecné podmínky 
Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých a slaboproudých kabelových 
vedení a jejich součástí je nutno: 
- zajistit před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti 

(trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření 
- uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 

dnů předem 
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- seznámit prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto 
vedení (zařízení) 

- upozornit na možnou odchylku ±30cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve 
výkresové dokumentaci 

- upozornit své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve 
vzdálenosti 1,5 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali 
žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní 
předpisy a ČSN 

- uložit svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili 
proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu) 

- dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) 
dle platných ČSN, TNŽ a předpisů a ostatních právních předpisů 

- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno  
- ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního 

zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření 
- při práci dodržet vyhlášku 48/1982 „Zemní práce“, v platném znění 
- respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a 

elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
 
Vytyčení trasy 
Je-li nutné vytyčení kabelových tras ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, je 
vytyčení provedeno pracovníky SSZT. Vytyčení se děje na základě písemné objednávky a 
telefonické domluvy nejméně 2 týdny před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce 
uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace, dále 
přiložte kopii výpisu z obchodního rejstříku a také situační schéma. 
 
Objednávku zasílejte na adresu: 
Správa železniční dopravní cesty, s. o.                      
Oblastní ředitelství Ostrava 
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
Muglinovská 1038/5 
702 00 OSTRAVA 
 
Upozornění: V případě, že žadatel poškodí kabel (y), zařízení ve správě SŽDC, s. o., 
Oblastního ředitelství Ostrava: 

• je povinen uhradit náklady na opravu a provozuschopnost, 
• uhrazené náklady nenahrazují možné postihy ve smyslu zákona 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a dalších zákonů, zejména pak zákona číslo 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 

Doplňující údaje: 
- Ochranné pásmo kabelové trasy (1,5 m od osy krajního kabelu na každou stranu) ve správě 
SSZT požadujeme respektovat včetně nepojíždění těžkými mechanizmy mimo zpevněnou plochu. 
- Ke kabelovým trasám a zařízení požadujeme zachovat snadný přístup z provozních důvodů 
(údržba, oprava a výměna). 
- V příloze posíláme polohopisné situace kabelových tras ve správě SSZT (1xA4 a 2xA3). 
 

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních 
povinností ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. 

 

Kontakt:   

Tel.:  

Mobil:  

E-mail:  

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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