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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SITE ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2017/00121

mezi

Česká telekomunikační Infrastruktura a.s.

Město Kuřim

VPIC Kuřim ul. Komenského - most

Číslo smlouvy CET1N: VPI/MJ/2017/00121
Číslo smlouvy stavebníka: 2017/D/0083

SRM: 8020006595

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a die
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích"),
v platném znění
mezi:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v
zastoupená
bankovní spojení:

pz. B20623

(dále jen „CETIN")

Město Kuřim
se sídlem Jungmannova 968
IČO:00281964
DIČ:CZ00281964
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [ ] pod spz. [ ]
zastoupená Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
bankovní spojení:
(dále jen „Staveb
CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
„Smluvní strana".
DEFINICE
Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy
níže uvedený význam:
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v či. 3 odst. 3,2 této Smlouvy.
Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo
přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.
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Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.8.2016 vydané pod čj.
679719/16, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí
Vyjádření o existenci SEK.
1.

UVODNI USTANOVENI

1.1

CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2

Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17
Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.

1.3

Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETiN pod označením
„VP!C_Kuřim ul. Komenského - most".

2. P ŘEDMĚT SMLOUVY
2.1

Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a ;s ní
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou
a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny
nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu
nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. P ŘEKLÁDKA A JEJÍ P ODMÍNKY
3.1

Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a
stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém
návrhu, který je Přílohou č.1 této Smlouvy (dále jen „CTN").

3.2

Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo
územního souhlasu Překládky,
ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou
nebo vyvíastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3

Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4

Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5

Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako
by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
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V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky;
i)

pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky
Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:
i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit
vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou
dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou
dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.
4.2

V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:
i)
písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 8 týdnů před zahájením realizace
Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.
Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a
povinnosti z Územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Most přes Kuřimku,
na ul. Komenského, Kuřim, č.j. MK/2549/17/OSŽP ze dne 7.3.2017, a to toliko práva k
umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní
správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním
rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy
přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní
rozhodnutí.
4.3

CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 4 měsíců od doručení písemné
výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení
písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch
společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čí. 3 odst.
3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čí. 4 odst. 4.2
této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 měsíců
od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4

Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve
vyvíastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou.
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Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
4.5

Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení
služebností potřebnou součinnost.

4.6

Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci
Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti
CETIN.

4.7

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v či. 8
této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5.

NÁKLADY SPOJENÉS PŘEKLÁDKOU

5.1

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst, 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK
vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

5.2

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy
činí 66.350,-Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět
daně z přidané hodnoty.

5.3

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

5.4

V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v či. 5 odst, 5.2 této Smlouvy,
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebností, případně dle
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického
práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v ČI. 4 bodu 4.4 této
smlouvy),
ii)
náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího
odstavce a dle či. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
iii)
náklady související se zrušením a následným výmazem služebností
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru
nemovitostí,
iv)
náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně
nákladů na vypracování výpočtu,
v)
hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky
zpracované subjekty k tomu určenými,
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vi)
náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované
dotčenými subjekty,
vii)
náklady na identifikaci parcel,
viii)
náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění,
které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které
jsou nezbytné k realizaci Překládky,
ix)
náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb,, o místních poplatcích v
platném znění,
x)
náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25
zákona č, 13/1997 Sb.,
xi)
náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je
nutné pro realizaci Překládky,
xii)
náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
xiii)
náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
xiv)
náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.
6. P LATEBNÍ P ODMÍNKY
6.1

Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených
nákladů dle či. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě
faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne
doručení faktury.

6.2

Faktura dle ČI. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky
ve smyslu čí. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě
splatnosti,

6.3

Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

6.4

Náklady společnosti CETIN uvedené v či. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny
Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5

Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností
CETIN stanoveno jinak.

7.

SANKCE

7.1

Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši
0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2

Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní
strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
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7.4

Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čí. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na
náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8.

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1

Za společnost CETIN
ve věcech smluvních
ve věcech technických

8.2

Za Stavebníka: město Kuřim
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský
funkce: starosta
e-mail: sukalovsky@kurim.cz tel.: 541 422 301
ve věcech technických: Ing. Dagmar Ševčíková
funkce: vedoucí oddělení investičního
e-mail: sevcikova@kurim.cz tel.: 541 422 316

9.

ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1

Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této
Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2

Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této
Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku
Smlouvy rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN
náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Stavebník se
zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv.
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník
se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru
smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení.
Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří
měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu,
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení
lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do
sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi, Ujednání tohoto odstavce nabývá
účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
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10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:
a)
v listinné podobě;
b)

e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů;

c)

e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou
specifikovány v či. 8 této Smlouvy.

10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České
republiky.
10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe,
10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-maiiových či jiných elektronických zpráv.
10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského
zákoníku:

■ § 557;
•

§1767 odst, 2;

■

§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

■ §1743.
10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností.
10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti
ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku)
ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
10.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech,
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze
Smluvních stran,

VPIC Kuřim ul. Komenského - most

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2017/00121
Číslo smlouvy stavebníka: 2017/D/0083

SRM: 8020006595

10.12Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí - o umístění stavby č.j.: MK/2549/17/OSŽP
Doložka
Tato Smlouva byla schválena Radou města Kuřim na schůzi č. 22 dne 27. 6. 2017, č.
usnesení 356/2017

CETIN:
V -t^N^

12 -07- 2017
(jne

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
specialista pro výstavbu sítě

VPIC Kuřim ul. Komenského - most

Stavebník:
V

/;uť/Ht

dne Jr

Město Kuřim
Mgr. Ing. DragďSukalovský
starosta

?

^^
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1.Souhrnná zpráva
1.1 Základní údaje
Identifikační údaje

Název:
Kategorie:
Podkategorie:
Typ investice:
Důvod I:
Číslo interní:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATÚ:

VPIC Kuřim ui. Komenského - most
Vynucená překládka s inženýringem C APEX
Bez určení
69356/17/0011
B
VÚJ Kuřim-RSU

Kapacitní údaje
100800 Délka HDPE trubek pro OK
100200 Délka metalických kabelů
100700 Délka nadzemní tratě
100100 Délka párů v metalických kabelech
100300 Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.
100400_Páry zakončené v účast, rozvaděčích
100900 Počet bytových domů
101100 Počet bytových jednotek v bytových
domech
100500 Počet rodinných domů
100600 Počet bytových jednotek v rodinných
domech
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180
Skříň SIS 900 BHD180
Skříň SIS 900 C HD180
Skříň SIS 900 DHD180
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem
Nástavba Micos rDSLAM
Skříň SIS 1350 DHD 180
Délka HDPE trubek pro OK

Okm
0.052 km
Okm
0.312 km
0.025 km

Opar

Průměrný náklad na:
kmp mk
kmk mk
km vyk
km kv
kmo kv
b.j.

182.692 tis. Kč
1096.154 tis. Kč
2280 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč

0 pár
0BD
Obj
ORD
Obj
Oks
Oks
Oks
Oks
Oks
Oks
Oks
Oks
Oks
Oks
Okm

Termíny:
Platnost UR od:
Platnost ÚR do:
Plánované zahájení přípravy:
Plánované ukončení přípravy:
Plánované zahájení realizace:
Plánované ukončení realizace:
Nabídka k přcjímce (Plán):

29.03.2017
17.04,2017
15.06.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.09.2017

1.2 Účel stavby:
Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

12.07.2017
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2 Technická zpráva
2.1 Vstupní podklady:
Požadavek IPMS int.č. 69356/17/0011 na zpracování CaTN: VPI Kuřim ul. Komenského - most.
2.2 Navrhované řešení:
Z důvodu opravy mostu přes řeku Kuřimku v Kuřimi, dojde k přeložení telefonních kabelů PPFLE 5XN 0,4 a
PPFLE 1XN0,6.
Z UR KURM656 bude odpojen přívodní kabel PPFLE 5XN 0,4 a kabei PPFLE 1XN 0,4, který vede do KR
KURM2367 a přerušen na počátku překládky. Na počátku překládky budou kabely naspojkovány spojkami XAGA 500
43/8-350 na PPFLE 5XN 0,4 v délce 22m a PPFLE 1XN 0,6 v délce 22m, kabely uloženy do PE 11 Omm v délce 19m a
uloženy do výkopu, který provést v délce 20m až k UR KURM656, kde kabely opět zapojit na stejné pozice. Spojky budou
osazeny markéry Balí 3M. Kabely proměřit. Trasu geodeticky zaměřit, zhotovit geometrický plán na pozemky parc.č. 2257/1
Zhotovit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uvedeny pozemek.

2.3 Popis tras
viz. přiložené podklady
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodní toky: ne
2.4 Použitá technologie:
Mini Markér Bal!
PE110
XAGA
PPFLE 0,4 0,6
2.5 Použité předpisy:
TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí Metalické kabely (část II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí Metalické kabely (část III.)
TA 10 (I.-III.)
- Výstavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:
Stavebník: : Město Kuřim; Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, V ZASTOUPENI: Mgr, Ing. Drago Sukalovský, starosta,
kontakt: Tel. 541 422 301, mob. 775 978 326
IČO: 00281964;DIČ:
CZ00281964 ; Datová schránka: 5dhbqi2
Zástupce pro věci technické: Stanislav Bartoš, vedoucí investičního odboru; Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879; email:
bartos@kurim.cz, případně:, Ing. Dagmar Ševčíková; email: sevcikova@kurim.cz ; mobil: 776 072 931
Žadatel o překládku: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ: 29362393, DIČ: CZ29362393,
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2.7 Ostatní:
PD:NE
ÚR: NE __ zajistí stavebník.
VBŘ: ANO
GEO: ANO
SoUZ: NE
PEW: ANO
Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - min. 40 dnů předem.
RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a PTD.
Měření:
MK = před provedením překládky bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů
(cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů,

3. Podmiňující, související a navazující stavby:
Podmiňující akce - vložené:
Interní číslo
Název projektu
SAP

Stav

Navazující akce - vložené:
Interní číslo
SAP

Stav

Název projektu

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy
Název přílohy
Zadávací podklady.zip
Uzemní rozhodnuti.zip
Podklady od stavebnika.zip
Vyjádření o existenci SEK.zip
Doplňující podmínky POS.zip

12.07.2017
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Parcelní číslo:
Obec:
Katastrální území:
Číslo LV:
Výměra [m2]:

1580

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Sousední parcely
Vlastníci, j i n í o p r á v n ě n í

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
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PPD - Propočet projektové dokumentace
Cenik:
Položková
databáze:

VP Morava - VEG - STAND. - 2017.05a
2017.05
a

Název stavby:

VPlC_Kuřim ul. Komenského

Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

p. Hudziec

KPO:

JMO

HOST:

Brno - Kr. Pole

VUJ:

Kuřim

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA

4 887,83 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

25 551,35 Kč

MONTÁŽ

16 979,99 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

7 270,03 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

1 851,45 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

4 283,14 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

404,89 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN

0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ

0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

5 121,14 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

0,00 Kč

POPLATKY

0,00 Kč

Celkové náklady:

66 349,82 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST

55 327,40 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST

11 022,42 Kč

Seznam
Číslo SAP

Stavební činnost

položek
Název položky

Množství

Celková cena

PŘÍPRAVA
958210

Návrh cenový a technický bez projednání

1.00 ks

4 887,83 Kč

958554 S

Paušál na zemní práce do 50 m

1.00 ks

5184,06 Kč

954970 S

Pokládka PE nebo vrapované chráničky

24.00 m

952345 S

Rýha v trávě 35/70-100

7.00 m

1 935,43 Kč

955820 S

Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100

9.00 m

10111,14 Kč
7 742,79 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
355,68 Kč

954955 S

Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90

9.00 m

955053 S

Vytyčení trasy v zastavěném terénu

25.00 m

222,25 Kč

955824 S

Instal,metal. kab. do stávajících trubek

48.00 m

1 896,00 Kč

MONTÁŽ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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4.00 ks

513,48 Kč

952650 S

Měření stejnosměrné během stavby- první
čtyřka
Měřeni stejnosměrné během stavby - další
čtyřka

6.00 ks

177,78 Kč

952644 S

Měření střídavé během stavby - další čtyřka

4.00 ks

79,00 Kč

952643 S

Měření střídavé během stavby - první čtyřka

2.00 ks

138,26 Kč

952647 S

Měření útlumu během stavby- první čtyřka

2.00 ks

256,74 Kč

954999 S

Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování

6.00 ks

118,50 Kč

Montáž podzemní tratě síťové metalické
955268 S
Rozpočtová min.
rezerva

1.00 ks

6 200,00 Kč

955281 S

Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek

2.00 ks

1 876,14 Kč

954990 S

Montáž úložných kabelů do 15 XN

4.00 m

67,16 Kč

955298 S

Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči

6.00 ks

118,50 Kč

955259 S

Ukončení kabelu v rozvaděči

2.00 ks

572,72 Kč

958469 S

Uvedení stavby do provozu

1.00 ks

3 720,00 Kč

952649 S

Kolaudační rozhodnutí
958555 S

Zpracování dok. skut. provedení do 50 m

1.00 ks

925,73 Kč

955081 S

Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.

6.00 ks

82,98 Kč

955083 S

Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči

2.00 ks

237,00 KČ

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S

Plángeom.proVBŘdo200mvč.(kus=100m)

1.00 ks

2 579,69 Kč

956284 S

Zaměření trasy pro stavbu do 100m

1.00 ks

4 690,34 Kč

Uzavření smi. o SB o VBŘ

1.00 ks

1 851,45 Kč

Projednání Smlouvy o zřízení věcného
břemene

1.00 ks

500,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830

Náhrada za VBř odhadovaná
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.
Uzavření smí.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
1.00 ks
Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z
KN
1.00 ks

955315
958085

2110,66 Kč
1 672,48 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
955204 S

Zrušení převodu v rozvaděči - 1,pár

1.00 ks

955205 S

Zrušení převodu v rozvaděči - další pár

2.00 ks

49,38 Kč

955208 S

Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár

1.00 ks

149,11 Kč

955209 S

Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-daiší pár

2.00 ks

69,14 Kč

Limitka
Číslo SAP

Stavební činnost

137,26 Kč

materiálu
Název položky

Množství

Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 S

Deska krycí plast. 300x1000 mm

4.00 ks

146,56 Kč

303813 S

Fólie výstražná 330mm PE oranžová

25.00 m

106,50 Kč

300115 S

Kabel plastový TCEPKPFLE 1 x4x0,6

26.00 m

314,08 Kč

300105 S

Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4

26.00 m

414,44 Kč

312240 S

Konektor UY2 přímý - plněný

4.00 ks

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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302550 S

Mini Marker 1401 3M Balí

4.00 ks

947,28 Kč

312425 S

Modul konektor. 9700-10P

1.00 ks

22,22 Kč

312845 S

Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE

2.00 ks

837,14 Kč

303501 S

Spojka plastová 110/94 mm

4.00 ks

134,00 Kč

302655 S

Trubka PE 110/3,5/6000mm

4.00 ks

1 978,24 Kč

302885 S

Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50

2.00 ks

202,92 Kč

315502 S

Vodič sděl. nf U 2x0,5

5.00 m

12,20 Kč

4.00 ks

0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S

Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá
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U7JÍMNI ROZHODNUTI
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi, jako stavební úřad příslušný
podíe § 13 odst. 1 písni, c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a slavebuím řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až
91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.2.2017 podalo
Město Kuřim, IČO 00281964, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
(dále jen "žadatel"), a na základe tohoto posouzení vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. i
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí

o umístění

stavby

Most přes Kuřimku na ul. Komenského, Kuřim
(dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 2219/8 (vodní plocha), 2256 (trvalý travní porost),
2257/1 (ostatní plocha - komunikace), 2258/1 (zast. plocha), 2275 (zahrada), 2276 (orná půda),
2277 (trvalý travní porost), 2290/1 (zahrada), 2291/1 (ostatní plocha) a 231 i (ostatní plocha komunikace) v katastrálním území Kuřim.
Stavba zahrnuje odstranění starého mostu včetně neprovozovaných STL plynovodů, provedení
přeložek vodovodu, sdělovacích kabelů CETIN a KABELOVÉ TELEVIZE CZ a výstavba
nového mostu dostatečné šířky pro obousměrný provoz a oboustranný chodník pro pěší. Součástí
stavby bude i úprava sjezdů na přilehlé pozemky, terénní úpravy okolí mostu, včetně zpevnění
koryta potoka Kuřimky a rovněž dočasné dopravní značení.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude umístěna podle ověřeného situačního výkresu v měřítku I : 100 se zakreslením
hranic pozemků, schváleným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivu na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. V zájmovém území stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) - viz vyjádření č.j. 585015/16 ze
dne 14.4.2016. Při stavbě je třeba dodržet tylo požadavky CETIN:
a) Stavebník nebo zhotovitel je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a
odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo l< poškození nebo ohrožení SEK a
je výslovně srozuměn s tím, že SEK společnosti CETIN jsou součásti veřejné
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
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předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedeni einť I A ni po stranách
krajního vedení.
b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK. je třeba respektovat pravidla stanovená právními
předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení síto elektronických komunikací (dále
PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby
nedošlo k poškozen: nebo zamezení přístupu k vedení. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nelze používat
mechanizaci a nevhodné nářadí,
e) Před započetím zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle
obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelné seznámit
■pracovmkyrkleří budou stavební práce provádět,
d) Pracovníky, kteří budou prováděl zemní práce na staveništi upozornit, aby v případe
potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na
možnou odchylku -i7- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve
výkresové dokumentaci.
c) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je třeba postupovat tak. aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je třeba
zabezpečit proti pro věšení, poškození a odcizení.
0 Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
třeba zastavit práce a věc oznámit bez zbytečného odkladu pracovníkovi ochrany sííč
(POS) p. Zdeňku Procházkovi. V pracích je možno pokračovat až po projednání a
schválení dalšího postupu POS.
g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na
sloup apod. vykonával, velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové
práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení
jejich stability.
h) Dojde-U při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke
kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
i) Stavebník ani zhotovitel nejsou oprávněni manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat clo kabelových komor bez souhlasu společnosti C ETIN,
j) Mimo vozovku nelze trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud
nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany
trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je třeba respektoval výsku vedení nad zemí.
k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nelze menií niveletu terénu, vysazovat
trvalé porostv ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů
aj.).
I) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby
při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace
přiblížil na vzdálenost menší než í m.
m) Na pracoviště POS je třeba se obrátit v průběhu stavby ve všech případech, kdy by i nad
rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby s SEK.
n) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
o) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s připadne odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením
SEK. Technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a
ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
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p) Každé zjištěné nebo způsobené poškozeni nebo zcizení vetlení SEK je licím neprodlené
oznámit POS na icLč. 602 521 703 nebo v mimopracovní době na tel.ě, 238 ■102 090,
3, Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikaci (dáie jen SEK)
koaxiální
kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvaděče ve správě spolčeni ra i
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. (dále jen KTCZ). Ochranné pásmo podzemního vedení
SEK Činí 1,5 m po stranách krajního vedeni. Při realizaci stavby je stavebník nebo zhotovitel
povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK:
a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK respektovat pravidla stanovená právními předpisy
pro ochranná pásma PVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezeni přístupu
k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací sSEK jo třeba dodržel OSN 73 6005,
ČSN 33 2160 a ČSN 33 2000-5-54.
b) Vvcó započetím zemních prací je třeba nechat zařízení vytýčit (objednat na íel.č. 465 539
103). S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zemní
práce prováděl.
c) Pracovníky, kteří budou provádět zemni práce na staveništi upozornit, aby v případě
potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na
možnou odchylku -i7- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve
výkresové dokumentaci. Upozornit je. aby ve vzdálenosti do 1,5 m od SEK nepoužívali
nevhodné nářadí ani mechanizaci, prováděli zemní práce ručně s nejvyšší opatrností,
d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit
práce a věc oznámit na tei.Č. 731 517 542.
e) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně
uložení SEK. Případně odkryté vedení SEK je třeba zabezpečit proti poškození, odcizení
a prověšení. Při event. změně niveiety terénu je třeba dodržet hloubku uložení SEK. Ke
kontrole odkrytého vedení SEK přizvat pracovníka KTCZ (tcl.č. 465 539 103). Ten
provede o kontrole zápis do stavebního deníku zhotovitele a dá souhlas k záhozu vedení
SEK.
0 Mimo vozovku nelze trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud
nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
g) Nad kabelovou trasou je třeba dodržovat zákaz, skládek a budování zařízení, která by
znemožňovala přístup ke kabelům.
h) Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah
zpevněných ploch.
i) Případné poškození vedení SEK okamžitě ohlásit na tel.č. 465 539 103.
, V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN
a podzemní vedení NN v provozování E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD), kterou ve
správních řízeních zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Při provádění
zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení,
je třeba podle zák.Č, 309/2006 Sb. a nařízení vlády c. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření,
aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
a) Zakreslení trasy podzemního vedení do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho
vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
b) Před zahájením stavby objednám přesného vytýčení podzemního kabelového vedení u
příslušné Regionální správy ECZR, přip. vykopání sond. Objednat min. 14 dnů předem
na tel.
c) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelů výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití mechanizmů s nejvyšší opatrností.
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d) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, apod.), aby nedošlo k jt.
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami.
e) Vyřešení způsobí! provedení souběhů a křížení stavby s rozvodným zařízením v souladu
s příslušnými (\SN.
f) Přizvání zásiupi.-e E< "AR ke kontrole křižovatek a souběhu před záhozem výkopu. O
kontrole IUUM býi pnivcdcn zápis do stavebního deníku.
g) Neprodleně ohlášení jakéhokoliv poškození el.vedení či zařízení v provozování EC 1) na
tel.č. JÍO0 225 ;A/7.
5, V zájmové lokalitě se itaehází stávající STE plynovodní vedení dn 63, včetně přípojek, ve
správě UWE (ia.sNei, s.r.o. (dále jen RWE). Dále se v zájmovém území nachází nefunkční
NIT, STE plynovody. Plynárenské zařízení (dále jen PZ) je chráněno ochranným pásmem
dle /ák.c. dSíí/7000 Sb., v platném znění. Při realizaci stavby musí být dodrženy tyto
podmínky;
a) Při A.ivehiiieh pracích nesmí dojít k poškození PZ. V ochranném pásmu PZ musí být
pn'u.v prováděny výhradně ručním způsobem.
h) Pii provádění prací v blízkosti PZ je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože při
mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci
piovádějicí stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.
V případě směrové či výškové kolize stavby s PZ lze provést vyříznutí části tohoto
plynovodu. Tylo práce smí provést výhradně provozovatel PZ.
c) Před zahájením prací v ochranném pásmu PZ je třeba provést jeho vytýčení. Vytýčení
zajisti příslušná provozní oblast RWE na základě žádosti podané min. 7 dní předem. O
vytýčení bude sepsán protokol.
d) Pracovníci stavby budou s polohou PZ a rozsahem ochranného pásma prokazatelně
seznámeni.
0) Při stavbě bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 a zák.č. 458/2000 Sb., v platném
znění.
0

Výkopové práce v ochranném pásmu
mechanizace a nevhodného nářadí.

PZ budou

prováděny

ručně bez použití

g) Odkryté PZ musí být při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.
h) Každé i sebemenší poškození PZ (včetně izolace, signál.vodiče, výstražné fólie) musí být
neprodleně oznámeno RWE na tel.č. 1239.
i) Před provedením zásypu PZ je třeba přizvat zástupce RWE ke kontrole na místě.
j) Před zásypem výkopu musí být PZ vádm podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01 a TPG 702 04.
k) Neprodleně po skončení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ musí být řádné
osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
1) Během stavby musí být poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ stále přístupné a
funkční.
m) Případné zařízení staveniště, skládky materiálu a stavebních strojů je iřeba budovat mimo
ochranné pásmo PZ,
6. Při realizaci stavby budou dotčeny zájmy Brněnských vodáren a kanali/aci, a.s. (dále jen
BVK), a proto je třeba dodržet tyto podmínky BVK:
a) Součástí stavby je přeložka vodovodu. Přeložený vodovodní řad inusí být proveden podle
zák.č. 274/2001 Sb., a jeho prováděcí vyhl.e. 428/2001 Sb,, v souladu a Městskými
standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenými normami OSN HN .VÍS, CSN 75 5401,
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ČSN 73 6005, ČSN 75 5-102, ČSN 75 541 I, ČSN 75 0873. Vodovod nebude zaplocon,
bude k němu zajištěn volný příjezd a bude uložen ve veřejném prostranství.
b) Projekt vodovodního řadu pro veřejnou potřebu musí hýl odsouhlasen pracovníkem
vodárenského provozu BVK
c) Vodovodní hydranty musí být umístěny mimo parkovací stáni, trvale volně přístupné.
d) Stavba vodovodu podléhá vodoprávnímu povolení, Před zahájením vodoprávního řízení
je třeba doložit doklad o vztahu stavebníka k pozemku dotčenému vodovodem.
e) Při realizaci stavby budou dotčena stávající vodovodní a kanalizační zařízení
v provozování BVK, která jsou chráněna ochranným pásmem podle zák.č. 274/2001 Sb.,
v platném znění. V ochranném pásmu nelze vysazovat stromy a keře, budovat stavby
trvalého charakteru, skladoval jakýkoliv materiál, zvyšovat či snižovat terén bez
předchozího souhlasu BVK.
f) Při stavbě je třeba dodržet také ochranné území vodovodních přípojek, které je stanoveno
v Městských standardech pro vodovodní síť v rozsahu 0,75 m měřeno na každou stranu
od osy potrubí. V ochranném území nelze vysazovat stromy a keře, budoval stavby
trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál, zvyšoval či snižovat terén bez
předchozího souhlasu BVK.
g) Před zahájením stavby je třeba vodovodní řad, včetně přípojek, nechat vytýčit. Vytýčení
zajistí
. Zahájení prací je třeba oznámil min. 3 dny předem na
vodáre
vodovodu musí zůstat v rozmezí 1,5 -2,0 m. Slav
dotčených armatur je třeba nechat zkontrolovat před zahájením a po ukončení stavby
obvodovým technikem vodárenského provozu BVK
O
kontrole bude sepsán protokol. Během stavby je tře
ost
armatur. Poklopy musí být pevně osazeny do úrovně terénu, v neupevněném terénu
obediážděny dvěma řadami kostek usazených do betonu. Délku armatur a osazení
poklopů je třeba přizpůsobit novému povrchu a ke kontrole přizvat technika
vodárenského provozu BVK.
h) Kanalizaci je íreba nechat rovněž vytýčit před zahájením stavby. Dotčené kanalizační
šachty musí zůstat během stavby volné, přístupné a funkční. Zpomalovací práh na
komunikaci je třeba umístit mimo koncovou kanalizační šachtu. Zahájení prací je třeba
oznámit 3 dny předem na kanalizační provoz BVK, za přítomnosti obvodového technika
kanalizačního provozu
provést protokolární převzetí a pak i
zpětné předání dotčený
a poklopů šachet je třeba přizpůsobit
novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců. Při změně nivelety poklopu šachty je
třeba předat kanalizačnímu provozu BVK geodetické záměrem nové nivelety.
i)

Napojení nových uličních dešťových vpustí do veřejné dešťové kanalizace musí být
provedeno jádrovým vývrtem do horní třetiny kanalizace (ne útesem). Uliční vpustí
budou opatřeny kalovým prostorem, min. spád bude 2% a max. spád do 40%. Přípojka
bude z obetonované kameniny se zápachovou uzávěrkou. Prověření napojení nových
vpustí do stávající kanalizace technickou kamerou je třeba předložit ke kontrole
kanalizačnímu provozu BVK.
j) Při realizaci přeložek sítí technické infrastruktury je třeba vůči vodovodům a kanalizacím
dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005 při souběhu i křížení. Přípojkové a rozpínaci skříně
umístit mimo ochranná pásma vodovodů a kanalizací. Během stavby nesmi být omezen
provoz vodovodů a kanalizací ani přístup knim. Vodovodní armatury a kanalizační
poklopy musí zůstal volné, přístupné a ovladatelné. Kabely při křížení s vodovodem a
kanalizací je třeba uložit do chránicek a křížení provést kolmo. Výkopové práce
v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací je třeba provádět ručně a se výšenou
opatrností.
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k) V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení z titulu činno>
stavby je třeba upozornit dispečink BVK na tel. 543212537 a přizvat zástupce BVK 1
kontrole a projednání na místě. Následně je třeba zajistit okamžité odstranění poruchy d
pokynu zodpovědného pracovníka BVK.
1) Zařízení staveniště a skládky materiálu je třeba umístit mimo ochranná pásma vodovodů
a kanalizací a mimo ochranná území vodovodních přípojek.
7. Při realizaci stavby je třeba dodržet požadavky správce vodního toku Kuřimka ■■ Povodí
Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno (dále jen „Povodí Moravy'"):
a) Kamennou dlažbu je třeba zakončit kamenným zahozeni se zarovnaným lícem o
hmotnosti 80 ■■ 250 kg.
b) Technické řešeni kamenných skluzu s vyústěním do vodního loku musí být odsouhlaseno
Povodím Moravy.
e) Během stavby nesmi dojit k poškození břehu a koryta toku nad rámec nezbytných
stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nesmí být volně
skladovány na břehu a v blízkosti toku.
d) Zařízení staveniště nesmí být situováno v blízkosti vodního toku a v záplavovém území.
e) Zásah do břehového porostu je třeba odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a
krajiny a projednat s Povodím Moravy.
0 IVo provádění stavby musí být zpracován havarijní a povodňový plán. V plánech bude
uveden zhotovitel stavby a termíny provádění stavby. Schválené plány je třeba v jednom
vyhotovení předat na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy.
g) Povodí Moravy
) je třeba min. týden předem oznámit
zahájení a ukončení demoličních a stavebních prací, termíny kontrolních dnů a termín
závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zápisem ve stavebním deníku musí být
odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě toku a v prostoru do 8 m od břehové
hrany. Na závěrečné kontrolní prohlídce bude správci toku předáno geodetické zaměření
skutečného provedení stavby v tištěné i digitální formě.
h) Po dokončení stavebních prací musí být odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti
se stavbou uložen na březích a v blízkosti toku.
i) Před vydáním stavebního povoleni je třeba uzavřít smlouvu s Povodím Moravy o právu
provést předmětnou stavbu.
8. Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo
podzemních vod, k ohroženi jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami
ve smyslu § 39 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), zejména ropnými
produkty a ostatními závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí býi
v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění
případným únikům či úkapům ropných látek.
9.

Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu
povodňových průtoku nebo ledochodů. Stavebník podstupuje riziko možných následků
vyplývajících ze stavby v korytě toku a v jeho blízkosti a je vázán povinnostmi uvedenými v
§ 52 vodního zákona.

10. Prováděním stavby nesmí dojit ke zhoršeni stávajících odtokových poměrů.
11. Min. 3 dny předem je třeba zahájení prací oznámit provozovateli veřejného osvětlení - CTS
Kuřim
, který provede protokolární předání a pak i zpětné
převzetí.
12. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem
o odpadech a jeho prováděcími předpisy, a také v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje. Upozorňujeme na povinnost zajistit přednostní využití
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odpadů před jejich uložením na skládku. Dále upozorňujeme na povinnost původní
stavebních a demoličních odpadu přednostně zabezpečit využívání těchto odpadů a jejich
recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného recykláíu ke splněni jednoho z cílu POll
JmlC zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použili a
míru recyklace stavebních a demoličních odpadů.
13. Při realizaci stavby je třeba dbát na min. prašnost přijetím příslušných opatřeni (/krápěné
čištění nákladních vozidel a komunikací znečištěných stavbou).
14. Stavbou bude zasažena dřevina rostoucí mimo les s obvodem kmene ve výšce 130 cm i\;u\
zemí větším než 80 cm... Proto je třeba podle § 8 zák.č. 114/1992 Sb.. v platném /není,
požádal MěU Kuřim, odd. životního prostředí o souhlas s jejím kácením,
15. Stavbou ani jejím provozem nesmí být nijak dotčeny ani poškozeny okolní lesní pozemky a
lesní porosty. Nesmí být prováděny žádné zásahy do lesních pozemku a lesních porostů,
lesní pozemky nelze využívat k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy ani
stavebního odpadu.
16. Podle § 22 zák.č. 20/1987 Sb., v platném znění, je stavebník povinen min. 30 dnů předem
písemně ohlásit zahájení zemních prací organizaci oprávněné k provedení záchranného
archeologického výzkumu na dotčeném území.
17. Po celou dobu realizace stavby musí být zajištěna bezpečnost chodců pohybujících se
v okolí stavby.
18. Dopravní řešení akce, včetně užití přechodného dopravního značeni, musí být předem
projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO
KR Policie JmK a následně stanoveno příslušným silničním správním úřadem (Odborem
dopravy MěU Kuřim) při jednání o zvláštním užívání komunikace. O povolení zvláštního
užívání komunikace je třeba požádat min. 30 dnů před zahájením prací.
19. Přeložka vodovodu podléhá vodoprávnímu povolení, které na základě žádosti vydá oddělení
životního prostředí Měťj Kuřim.
20. Ke kolaudaci přeložky vodovodu je třeba předložit doklad o tom, že ve stavbě byly použily
výrobky splňující požadavky § 3 vyhLč. 409/2005 Sb., o hyg. požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
21. Ke kolaudaci přeložky vodovodu je rovněž třeba předložil vyhovující laboratorní rozbor
pitné vody ze stavby v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze Č. 5 vyhl.č.
252/2004 Sb., v platném znéní. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola musí
být zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správně činnosti
laboratoře nebo n držitele autorizace.
22. K zamezení přístupu na pozemky parc.č, 2275 a 2290/1 v k.ú. Kuřim dojde pouze po dobu
provádění výměny vozovky (max. I měsíc). Při provádění demolice stávajícího mostu a
výstavbě nového mostu budou tyto pozemky přístupné bez omezení.
23. Po dobu zamezení přístupu na pozemky parc.č. 2275 a 2290/1 v k.ú. Kuřim bude ke
každému pozemku zajištěno 1 parkovací místo pro potřebu majitelů těchto pozemku.
24. Vjezdy na pozemky parc.č. 2275 a 2290/1 v k.ú Kuřim budou vydlážděny zesílenou
zámkovou dlažbou ti, 80 mm. Odvodnění vjezdů bude provedeno betonovým štěrbinovým
žlabem, voda bude vyvedena do Kuřimky. Zbývající části pozemků dotčené stavbou budou
uvedeny do původního stavu.
25. Stavební výkop mostu bude v malé míře zasahovat do parc.č, 2275 v k.ú. Kuřim. Vjezd na
parcelu bude zachován po celou dobu výstavby vyjma bodu 22, např. pomocí silničních
panelů. Parcela bude sloužit jako sklad materiálu či jako meziskládka vytěžené zeminy.
Bude zajištěn trvalý volný přístup do domu bez překážek.
26. O vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu je třeba požádat Odbor dopravy MěU
Kuřim.
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Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Kuřim, jungmannova 968/75, 604 34 Kuřim
Odůvodněni:
Dne 8.2.201 7 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby.
Stavební úřad opatřením ze dne 9.2,201 7 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Současno podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil
oci ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že
uskutečněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schváleným
Uzemním plánem Kuřim a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- KMS Jihomoravského kraje dm 7.9.2016 pod č.j. KHSJM 44687/2016/BM/1IOK
- MZS Jihomoravského kraje dne 5.9.2016 pod ev.č. HSBM-3-21-54/1 -OPST-2016
:
• MěU Kuřim, odbor dopravy dne i i. 8.2016 pod č.j. MK/13754/Í6/OD
- MčÚKiiřim, odbor životního prostředí dne 20.10.2016 pod č.j. MK/13894/16/OŽP
- McÚ Kuřim, OŽP - les dne 9.11.2016 pod č.j. MK/19182/16/OŽP
- Měl) Kuřim, OŽP - ochrana přírody a krajiny dne 1.1 i .2016 pod č.j. MK/18281/16/OŽP
- MěÚ Kuřim, vodoprávní úřad dm 3.11.2016 pod č.j. MK/18822/3 6/OSVO
Stavební úřad požadavky dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnuli.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanoveni právních
předpisů ve výroku uvedených.
Mezi účastník)' řízení byli, kromě žadatele (Města Kuřim), zahrnuti vlastníci stavbou dotčených
a sousedních pozemku - Petr Horák, Marie Horáková, Martina Prachařová, Povodí Moravy, s.p.
a Ing. Lubomír Stříž, vlastníci a správci dotčených sítí technické infrastruktury - Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.. KABELOVÁ TELEVIZE C Z s.r.o.. C entrum technických
služeb Kuřim, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., GridServices, s.r.o. a Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s.
Ze strany účastníků řízení nebyly vzneseny žádné námitky k předmětu řízení ani k podkladům
rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodněni
rozhodnutí je nepřípustné.

Oj. MK/AvlA-TAOS/l1

N(Í.'Í

Stavební úřad po din nabyli právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou.
Rozhodnutí má podle í; 93 odst. I stavebního zákona platnost 7 roky. Podmínky rozhodnuli o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařízení, nedošlo li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Ing, Práuiišek M icek
vedoucí odboru
Poplatek:
Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění,
nevyměřuje.

Obdrží účastníci řízem":
Město Kuři
im
Petr Horák,
Maric Horáková,
Martina Prachařová,
Povodí Moravy, s.
2
Ing. Lubomír Stříž,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
KABELOVÁ TELEVIZíí CZ s.r.o., Ruská č.p. 8, 101 00 Praha 10
Centrum technických služeb Kuřim. s.t\o., Sv. Čecha č.p. 600/44, 664 34 Kuřim
E.ON Česká republika, s.r.o., E.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice l
GridScrvices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/la, 603 00 Brno 3
Obdrží dotčené správní orgány:
KIÍS Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 00 Brno 2
HZS Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1. 614 00 Brno
Městský úřad Kuřim, odd. životního prostředí, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim
Dále obdrží:
Policie ČR, KŘ JMK, spec.prac. doprav.inž. BM a BO, Kounicova č.p. 687/24, 611 32 Brno 2
vlastní

