
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
zastoupené:
IČ: 6599339^
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
jako „budoucí strana Povinná" na ;s tra ně jedné 

a

E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
IČ: 28085400 %
DIČ: CZ28085400 v
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl.1772
bankovní spojení: _____  .....
číslo účtu:

z a s t o u p e n á  na základě plné moci ze dne 12.3.2009 společností: ,

E.ON Česká republika, s.r.o. .
se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
IČ: 25733591 
DIČ: CZ25733591
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vl.15066 
zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci:

jako „budoucí strana Oprávněná" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1785 a násl. a § 1257 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení 
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a §25 odst. 4 zákona č, 458/2000Sb., energetický 
zákon, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této 
smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních, 
tuto

S M L O U V U
O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-

SLUŽEBNOSTI
č. ŘSD: 19/2018-53200/BVB 

číslo smlouvy E.ON: 1040013785/002

Stavba: Vizovice, propojka VN726-VN727

Vlastnické vztahy
1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS 

ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit 
s pozemky p.č. 5178/1 a p.č. 5178/18, k.ú. a obci Vizovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, LV č. 2728. Jedná se o pozemky, na kterých je umístěna 
stavba silnice č. I/49 v km cca 23,985 provozního staničení a stavba chodníku v majetku města 
Vizovice. ,



2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: „Vizovice, 
propojka VN726-VN727" -  zemní vedení VN + vedení telekomunikační sítě (dále jen „stavba" nebo 
„vedení VN + telekomunikační síť), která bude umístěna do pozemků uvedených v či. I, odst. 1. této 
smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene-služebnosti cca ' bm -  protlak a x 
cca bm - podélně pod chodníkem, jak vyplývá z přiloženého situačního snímku, který je přílohou 
této smlouvy.

Závazek smluvních stran
1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby 

dle či. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smíouvu o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, 
při respektování vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín ze dne 10.5.2018 poďzn.: SZ/0057/53200/2018/Pa, 
které jsou přílohami této smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti bude uzavřena 
nej později do patnácti měsíců od data podpisu předávacího protokolu (příp. od data vydání 
kolaudačního souhlasu stavby). Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do dvanácti měsíců od data 
podpisu předávacího protokolu (příp. od data vydání kolaudačního souhlasu stavby) zajistit 
zpracování geometrického plánu, který v tomto termínu předá straně Povinné. V případě převedení 
stavby a závazků z této smlouvy na jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas 
druhé smluvní strany a smlouvu postoupit v souladu s platnou právní úpravou. V případě porušení 
této smluvní povinností vzniká právo na náhradu škody smluvní stran#, která porušení nezpůsobila.

2. Smluvní strany se dohodly, že jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene- 
služebnosti bude stanovena po předložení GP stranou Oprávněnou straně Povinné, a to náhrada 
za protlak dle aktuálního ceníku RS pro příslušný rok a náhrada za podélné vedení pod chodníkem 
dle znaleckého posudku (vypracuje na své náklady budoucí strana Oprávněná)/příp. dohodou.

Předběžná náhrada dle PD pro rok 2018 činí:

Výpočet jednorázové finanční náhrady

Investor stavby: E.ON Distribuce, a.s.
Způsob uložení -  protlakem 
Délka vedení v silničním pozemku 
Cena dle Ceníku náhrad 
Způsob uložení -  podélně pod chodníkem 
Délka vedení v nesilničním pozemku 
Cena dohodou
Celkem bez DPH______________________ 118 580.- Kč
K takto stanovené ceně bude připočtena příslušná DPH.

3. Obě strany se dohodly na úhradě náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti jednorázovou 
finanční náhradou (včetně DPH), a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se 
splatností nejpozději do 30-ti dnů od vyrozumění o provedení vkladu práva věcného břemene - 
služebnosti příslušným katastrálním úřadem (dále jen základní lhůta). Nebude-li v tomto termínu 
jednorázová finanční náhrada uhrazena, bere budoucí strana Oprávněná na vědomí, že po ní 
budoucí strana Povinná bude požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se budoucí strana Oprávněná 
zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 30- 
ti dnů od jejího vystavení.

4. Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst 1. této smlouvy 
rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana 
Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, případně 
přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou případně 
přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo 
dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 150 cm (vč. nejnižšího bodu silničního 
příkopu, náspu, zářezu atd.) dle vyjádření ŘSD ČR Správa Zlín/Provozní úsek ze dne 10.5.2018 
pod zn.: SZ/0057/53200/2018/Pa a nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany. 
Pokud tak strana Oprávněná neučiní vdaném termínu a rozsahu, uhradí straně Povinné veškeré 
náklady spojené s výškovou úpravou nebo přeložením/přemístěním včetně škody vzniklé

hm
- Kč/bm 

bm
,- Kč/bm



z prodlení. V den zpětného převzetí silničního pozemku bude ŘSD ČR předložen nivelační protokol 
s vyznačením souřadnice Z (podélný profil se zakreslením výškových souřadnic), ze kterého bude 
zřejmé hloubkové uložení zařízení.

III.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou stranu. Přílohou je návrh 
smlouvy o zřízení VB-služebnosti, situační snímek plánovaného umístění EZ, Rozhodnutí o 
povolení zvláštní užívání silnice I/49, vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Zlínského kraje ze dne 6.6.2018, č.j.: KUZL 35755/2018 a vyjádření ŘSD ČR Správy Zlín ze 
dne 10.5.2018, zn.: SZ/0057/53200/2018/Pa.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba 
nebude realizována do tří let, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Smluvní strany sjednávají pro případ pochybností s doručením institut fikce doručení pátý den od 
prokazatelného podání poštovní přepravě.

4. Budoucí strana Oprávněná bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech 
zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.

5. Budoucí strana Oprávněná souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, 
v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného 
zákona vyplývající.

Ve Zlíně dne.. 1 Á > . i 5?.-..̂ .9.l i .
1 7. 09, 2018

V ......................... d ne ..........................

...vy.



Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56.140 00 Praha 4 
zastoupené:
IČ: 65993391 
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
jako „strana Povinná" na straně jedné 

a

E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
zastoupena: ■ '*•?
IČ :28085400 ^
DIČ: CZ28085400
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 1772 
bankovní spojení:
číslo účtu: '
jako „strana Oprávněná" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění, dále §25 odst. 4) zák. 458/2000Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů za účelem 
vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a 
konkretizován v jejích následujících ustanoveních a jak byl stanoven ve smlouvě o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene-služebnosti ze d n e .......................pod č. 19/2018-53200/BVB,
tuto

S M L O U V U
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-SLUŽEBNOSTI

5. ŘSD:
číslo smlouvy E.ON:

Stavba: Vizovice, propojka VN726-VN727

I.
Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. 
č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 ve znění pozdějších dodatků přísluší ve smyslu 
ust. § 9 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
v platném znění, hospodařit s pozemky p.č. 5178/1 a p.č. 5178/18, k.ú. a obci Vizovice, zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, LV č. 2728. Jedná se o pozemky, 
na kterých je umístěna stavba silníce č. I/49 v km cca 23,985 provozního staničení a stavba 
chodníku v majetku města Vizovice.

2. Strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: „Vizovice, propojka 
VN726-VN727" -  zemní vedení VN a vedení telekomunikační sítě (dále jen „stavba" nebo „vedení 
VN a telekomunikační síť), která je umístěna do pozemků uvedených v čl. I. odstavci 1. této. smlouvy 
a to v rozsahu, jak vyplývá zčl. II. odstavce 1. této smlouvy a z rozhodnutí silničního správního
úřadu ............................ vydaném pod č.j.: .............ze dne ..............  a vydaném..................
stavebním úřadem v ................ pod č . j. : ............ze dne ...........



Závazek smluvních stran
1. Strana Povinná touto smlouvou zřizuje ve prospěch strany Oprávněné věcné břemeno -služebnost

spočívající v právu oprávněné umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy - vedení VN a 
telekomunikační síť na pozemcích (jejich částí) p.č. 5178/1 a p.č. 5178/18 v k.ú. a obci Vizovice tak, 
jak jsou specifikovány v cl. I. odst 1. této smlouvy v rozsahu, jak vyplývá z přiloženého 
geometrického plánu č....................ze d n e ......................který je přílohou č.......... této smlouvy.

2. Věcné břemeno-služebnost zahrnuje v sobě rovněž právo provozovat vedení, provádět stavební 
úpravy, opravy a provozování inženýrských sítí -  vedení VN a telekomunikační síť, včetně jejich 
případného odstranění.

3. Strana Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni-služebnosti přijímá a strana Povinná se 
zavazuje toto právo strpět.

4. Věcné břemeno-služebnost se sjednává na dobu neurčitou.

II.

Náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti
1. Věcné břemeno-služebnost specifikované v čl. II. se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dohodly, že 

jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti činí:
Cena........ Kč, DPH....... . Kč, Cena vč. DPH....... . Kč,

(slovy:....... ) r
2. Obě smluvní strany se dohodly na jednorázové úhradě náhrady za -zřízení věcného břemene- 

služebnosti, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou po‘provedení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí se splatností nej později do 30-ti dnů od doručení faktury straně 
Oprávněné. Strana Povinná se zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy pro daňový doklad bude faktura obsahovat číselné označení této smlouvy. Nebude-(i 
jednorázová úhrada včas provedena, bere strana Oprávněná na vědomí, že po ní bude strana 
Povinná požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené ve smyslu ust. § 1970 zák č. 89/2012 
Sb. v platném znění. Úrok z prodlení se strana Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě faktury 
vystavené stranou Povinnou se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení.

IV.
Práva a povinnosti strany Oprávněné a strany Povinné z věcného břemene-služebnosti

1. Strana Oprávněná je povinna oznámit straně Povinné každý vstup na jeho nemovitosti, ke kterému 
je oprávněna ze zákona a z této smlouvy, šetřit co nejvíce majetek strany Povinné, uvést bez 
zbytečného odkladu na vlastní náklad nemovitosti po provedení prací do původního či náležitého 
stavu nebo se s vlastníkem nemovitostí dohodnout na přiměřené náhradě. Při vstupu na nemovitosti 
je strana Oprávněná povinna respektovat ustanovení § 25 odst. 1, 6c, 6d a § 36 odst. 6 zák. č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Veškerá činnost na nemovitostech 
strany Povinné musí být realizována (v případě užití stavby silnice) v souladu se standardy ŘSD 
ČR „Bezpečnost prací": https.7/www.rsd.cz/wDS/oortal/web/rsd/bezpecnost.

2. Strana Oprávněná si vyžádá u strany Povinné -  ŘSD ČR Správa Zlín, se sídlem Fúgnerovo nábřeží 
5476, 760 01 Zlín, podmínky vstupu na nemovitosti v případech, kdy je pro uvedený vstup nutné 
získat povolení Zvláštního užívaní ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb.. Strana 
Oprávněná v žádosti specifikuje důvod vstupu (za účelem zajištění provozu, oprav, úprav, likvidace 
a údržby zařízení stavby atd.), doloží harmonogram prací, rozsah záboru atd., a to nejméně 30 dnů 
před tímto vstupem. Obdobné bude postupováno v případné havárie, kdy vstup nesnese odkladu, 
přičemž pro takový případ oznámí strana Oprávněná vstup na nemovitosti a jeho důvod 
bezprostředně po jeho započetí a neprodleně požádá o vydání dodatečného povolení (rozhodnutí) 
u příslušného silničního správního úřadu pro případ havárií inženýrských sítí.

3. Bude-li strana Povinná provádět na nemovitostech uvedených v článku I. odst 1. této smlouvy 
rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana 
Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, případně 
přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou případně 
přel ožeň ím/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení nebylo 
dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 150 cm (vč. nejnižšího bodu silničního 
příkopu, náspu, zářezu atd.) dle vyjádření ŘSD ČR Správa Zlín pod zn.: SZ/0057/53200/2018/Pa
ze dne 10.5.2018 a rozhodnutím silničního správního úřadu o uložení sítí č.j.: .................ze dne
................  a nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany. Pokud tak strana

http://www.rsd.cz/wDS/oortal/web/rsd/bezpecnost


Oprávněná neučiní vdaném termínu a rozsahu, uhradí straně Povinné veškeré náklady spojené 
s výškovou úpravou nebo přeložením/přemístěním včetně škody vzniklé z prodlení.

V.
Vklad do katastru nemovitostí

1. Smluvní strany berou na vědomí, že právo věcného břemene-služebnosti vzniká straně Oprávněné 
zápisem vkladu věcného břemene-služebnosti do katastru nemovitostí příslušného Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se 
správním poplatkem za zápis vkladu věcného břemene-služebnosti, uhradí strana Oprávněná, 
Návrh na vklad práva věcného břemene-služebnosti předloží Katastrálnímu úřadu ve Zlíně strana 
Oprávněná z věcného břemene -  služebností, která je k tomuto úkonu zplnomocněna stranou 
Povinnou.

3. Na základě této smlouvy lze zápis věcného břemene-služebnosti1 provést vkladem do katastru 
nemovitostí a zapsat jej na LV č. 2728 pro katastrální území Vizovice u Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, ve prospěch Oprávněné strany, tj. společnosti 
E.ON Distribuce, a.s..

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními právních předpisů uvedených v preambuli této smlouvy.

2. Strana Oprávněná bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech
zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. ^

3. Strana Oprávněná souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu 
s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona 
vyplývající.

4. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

5. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem 
podpisu/zveřejněním v registru oběma smluvními stranami. Účastníci této smlouvy prohlašují, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nevýhodných podmínek a že smluvnímu ujednání 
nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi a na důkaz toho ji 
vlastnoručně podepisují.

6. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež 
nemá donucující účinky.

7. Strana Oprávněná podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností.

8. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody 
předpokladem pro uzavření této smlouvy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Přílohou je GP
č.........ze dne............... , ověřený zeměměřickým inženýrem...................... pod č.................  a
potvrzený za Katastrální pracoviště............................  dne......................... pod č .........................

V ........................ dne V ...................  dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
jméno 
funkce

E.ON Distribuce a.s. 
jméno 
funkce



■ ■  Krajský úřad
Zlínského kraje

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství
oddělení silničního hospodářství

Obdrží: dle rozdělovníku

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací , spisová značka
6. června 2018 " KUZL 35755/2018 .KUSP 35755/2018 DOPST

R O Z H O D N U T Í

V ý r o k o v á  č á s t
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, sídlo: Zlín (dále jen „ODSH 
Zlín"), příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) a správní orgán věcně 
a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst 1 písm. a) zákona c. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), rozhodl v řízeni o žádosti podané dne 23, 5. 2018 
tak, že podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o PK,

p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice 1/49.

v
Žadatel:

místo:

ucel:

způsob realizace: 
na dobu:

E.ON Distribuce, a.s. sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice 1, IČ:28085400 - účastník řízení podle ustanovení 
§ 27 odst. 1 správního řádu, kterého zastupuje podle plné moci ze dne 
27. 4. 2018 společnost: Puttner, s.r.o., sídlo: Šumavská 416/15, Ponava, 
602 00 Brno 2, IČ: 25552953,
km cca 0,011 ve směru staničení dle LGDMS, tj. přes silnici 1/49, pare. číslo 
5178/1 v k,ú. Vizovice -  viz situace v příloze,
umístění inženýrských sítí -  stavba: „Vizovice, propojka VN726-VN727". 

příčné uložení, 
životnosti zařízení.

Krajský úřad Zlínského kraje iř-  Tnaci-i^n
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín



Další podmínky zvláštního užívání:
1. Přiložená dokumentace, odsouhlasená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, sídlo: Na Pankráci 56, 

145 05 Praha 4, zastoupeném: správa Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476,760 01 Zlín (dále jen „ŘSD 
Zlín"), viz vyjádření ze dne 10. 5. 2018 č.j. SZ/0057/53200/2018/Pa, byla ověřena v tomto 
řízení.

2. Zhotovitel (dodavatel stavebních prací) požádá ODSH Zlín min. 30 dnů před předpokládaným
zahájením prací o povolení zvláštního užívání (provádění stavebních prací) ve smyslu 
ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o PK. .v*.*

O d ů v o d n ě n í
ODSH Zlín obdržel dne 23. 5. 2018 žádost, o povolení zvláštního užívání silnice 1/49 ve výše uvedeném 
místě, pro umístění inženýrských sítí -  stavba: „Želechovice, Přílucká, TS, VN a NN“.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a ustanovením^ 25 odst. 1 zákona o PK byli 
j ako účastníci řízení určeni: ' >’

• E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,145 05 Praha 4.

Žadatelem byl předložen souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. správce silnice 1/49 - ŘSD 
Zlín, viz vyjádření ze dne 10. 5. 2018 č.j. SZ/0057/53200/2018/Pa.
Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a druhý účastník řízení se v souladu s ustanovením 
§ 36 odst. 3 správního řádu vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno na 
základě předložených podkladů.
Rozsah zvláštního užívání byl projednán se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány, jejich 
připomínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Na základě závěrů projednání, silniční správní 
úřad zjistil, že zvláštním užíváním silnice 1/49 v k.ú. Vizovice, za podmínek stanovených rozhodnutím, 
nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických 
osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.

P \S r r  V  t r % O V  r ro u c e m  u c a s t m k u  ř í z e m
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, 
sídlo: Praha, prostřednictvím ODSH Zlín (ustanovení § 81 a § 83 správního řádu).

(otisk úředního razítka)

referent ODSH Zlín

(dokument je  opatřen elektronickým podpisem)
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Příloha -  Ověřená dokumentace dle textu (vzhledem k velkému rozsahu není součástí rozesílaného 
rozhodnutí a je k nahlédnutí na ODSH Zlín).

Podle ustanovení § 2 zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 
sazebníku správních poplatků, položky 36 písm. a) podléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku ve výši 
Kč 1.000,- který byl zaplacen před vydáním správního rozhodnutí.

Rozdělovník .
Účastníci řízení (datová schránka)

1. E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, zastoupené:
Puttner, s.r.o., sídlo: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno 2 ,

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4/'zastoupené: správa Zlín,
Fúgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín >

Na vědomí (datová schránka) :i ,
3. Vizovice, Masarykovo nám. 100 7, 763 12 Vizovice \
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC & DÁLNIC CR

Místo, dne: Zlín, 10.5.2018 r  .
Vašezn.: Puttner,s.r.o.

šumavská 415/15
Maše zn.: SZ/0057/53200/2018/Ra 602 00 Brno

Vyřizuje:
datová  schránka; u2kvsc2

Kontakt:

strana 1 /2

Věc: Stanovisko k umístění IS - protlak pod stavbou silnice I. třídy, podélné umístění 13
Místo: silnice 1/49, ul. Zlínská
Akce: „Vizovice, propojka VN726'VN727“

K Vaší žádosti o stanovisko k umístění IS (protlak pod stavbou silníce a podélně uložení IS v pozemku v příslušnosti
ŘSD ČR) sdělujeme následující* ,

1. Protlak pod silnicí Í/48 (délka m, PVC016Qmm}. bude v km cca 23,985, v pozemku p.č. 5178/1, k.ú. Vizovice
(příslušnost hospodařit ŘSD u k ).

2. Horní hrana chronicky protlaku bude min, 1,5m po niveletou stávající vozovky,
3. O povolení zvláštního užívání silníce i, třídy za účelem umístění inženýrské sítě (protlaku pod silnicí I, třídy) 

bude požádán Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
4. Startovací a cílová jáma bude umístěna mimo stavbu silnice 1/49 ve vzdálenosti min. 1,5m od hrany zpevněné 

vozovky tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
5. Před zahájením stavby je nutné požádat krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,

o povolení provádění stavebních prací. ^
6. pále bude l$ uložena i v pozemku p.č. 5178/18 k.ů, Vizovice (příslušnost hospodařit ŘSD ČR), podélná 

výkopem v délce tru Vzdálenost kabelového vedení od obrubníku min, 1m.
7. Ha vedení ÍS v pozemcích p.č. 5178/1 a p.č. 5178/18, k.ú, Vizovice, bude ihned po vydání rozhodnutí o uložení 

IS (k protlaku) uzavřena mezi budoucím vlastníkem léa  ŘSD ČR smlouva buďbycí o zřízení věcného břemene. 
K sepsání této smlouvy předloží budóud vlastník ÍS kopii platného výpisy z  obchodnlho rejstříku, kopii povolení 
zvláštního užívání silníce L třídy k Umístění IS, kopii tohoto vyjádření a katastrální situaci s vyznačeným 
uložením a délkou vedení IS.

6. Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
9. Bude-ii se provádět m předmětných nemovitostech rekonstrukce stíníce nebo výšková úprava povrchu vozovky

uvedené komunikace, provede strana oprávněná dle smlouvy o zřízení věcného břemene, na Své náklady a 
v rozsahu a termínu dle požadavku strany povinné Výškovou úpravu, případně přeložehí/přem I stání svého 
zařízení, nebo uhradí náklady spojené S touto výškovou úpravu za předpokladu, že bude. zjištěno, že. v době 
uložení zařízení nebylo dodrženo minimální krytí had sítí podzemního vedení 1,5'm (vč.. nejnižšího bodu 
silničního příkopu, náspu, zářezu atd.) dle tohoto vyjádření a dle vydaného příslušného rozhodnutí silničního 
správního úřadu o uložení teto inženýrské sítě. ,

10. Veškerá činnost na nemovitostech strany Povinné musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR
„Bezpečnost prací'1: Klips ://www.rsd .cz/wps/pdrtai/web/rsd/bezpecnost. „ .

11. Před zahájením stavebních prací na protlaku bude mezí zhotovitelem prací a ŘSD čŘ  sepsán protokol o místě 
zásahu dotčené nemovitosti stavbou. Po ukončení prací a uvedení okolí silničního tělesa silnice i.  třídy do 
původního:stou bude zástupce.Ř$D CR vyzván fe provedení kontroly protlaku, Záruční doba v délce 38 měsíců 
započne dnem provedení kontroly protlaku, případně: dnem kontroly odstraněných závad. O tomto bude 
proveden záznam do Protokolu.

12. V případě využití silnice L třídy při provádění stavebních prací (např. stání mechanismů) je. nutné požádat 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu 
užívání silnice I. třídy (stání na silnici), pále musí být před zahájením prací uzavřena mezi ŘSD PR a 
zhotoviteískou organizací smlouva o pronájmu dotčené částí této silnice a na jejím základě uhrazena finanční

http://www.rsd


náhrada, nájemné za m2/cton ve výši, dle rozsahu dotčeně plochy vozovky v závislosti na .předpokládané době 
provádění. _

13. Před zahájením stavebních prací bude mezi ŘSD ČR a zhotovitelem uzavřená smlouva o pronájmu stavby 
silníce L třídy a pozemku dotčených stavbou (S (nájemné za m2/den ve výši, dlě rozsahu dotčené plochý 
v závislosti na předpokládané době prováděni). Náhrada za pronájem bude stanovena dle příslušné platné 
metodiky ŘSD ČR.

14, Práce budou probíhat ták, aby nedocházelo ke znečištěni silníce i. třídy. V případě znečištění komunikace je 
stavebník v souladu s § 28 zák, č. 13/1997 Sb. povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti 
způsobené předmětnou stavbou a uvést tuto komunikaci do původního stavu. Při Provádění stavebních prací 
nebude stavební materiál skladován na silničním tělese,

Po posouzení obdržené žádosti ŘSD ČRt Správa Zlín, souhlasí s umístěním IS při špinění výše uvedeného.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data jeho vydání.

Jako účastnící řízení potvrzujeme, že jsme se seznámili s podklady pro vydání rozhodnutí a současně šeyzciéváme 
práva vyjádřit $e k podkladům rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36, odst. 3 zákona č, 500/2004 Sb. Správní 
řád, ve zněn í pozdějších předpisů. ;

S pozdravem


