
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Mgr. Ing. Dagmar Uličná
Kounicova 688/26
611 36  Brno

Číslo jednací 1201917771 Vyřizuje Tomáš Lariš
Datum 6.11.2019 telefon +420 602 224 077

e-mail Tomas.Laris@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k
předprojektové přípravě, studii.

Název stavby: Most km 1,972, trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

Při realizaci výše uvedené stavby DOJDE ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným 
pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní
vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 6.11.2021

Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů
před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo
vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno
navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/
vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení
požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní
příplatek ve výši 30% z celkové částky.
Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to
situace vyžaduje.
Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace,
ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení
činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce
související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti
elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné
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oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se
sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :
Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě
elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v
rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s
technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o.,
Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí
být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Další upřesňující podmínky:
2 kabelové trasy, viz přiložené výkresy A3;
1. trasa - metalický sdělovací kabel, 2. trasa - HDPE chránička 40/33;
(v místě přechodu přes řešený most kabel a HDPE zřejmě spolu, tedy vpravo ve směru žkm);

kontaktní osoby:
- vytyčení sítí v terénu popř. projednání technického řešení úprav (přeložek) kabelů:
p.Filipský, tel.: 602 760 661, Pavel.Filipsky@cdt.cz a v případě nedostupnosti pak: p.Hlavatý, tel.: 724 329 911
Martin.Hlavaty@cdt.cz
Vytyčení je provedeno na základě objednávky zaslané na e-mail p.Filipského (popř. p.Hlavatého) a telefonického
dohodnutí termínu provedení.
Pro urychlení vyřízení vytyčení je vhodné k objednávce poskytnout situační výkres (zájmové území) a polohopisné
plány dotčených sítí, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a

130 00 Praha 3
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 734432

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc390b1b-71f3-4cfa-b2b1-9103b792d8c1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.05.2020 08:02:02
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