
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 58 
 DNE: 14.12. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 944/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací VPI/MJ/2020/00199 

 

ANOTACE: 
Uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací VPI/MJ/2020/00199. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 
Smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a spol. CETIN o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací u plánovaného centra sociálních služeb, v předloženém 
znění. 

Starosta města: Radní města pro oblast školství: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
Odbor strategického rozvoje a investic 

 



 

Název materiálu:  Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
VPI/MJ/2020/00199 

 
Počet stran:   2 
 
Počet příloh:  1 (smlouva) 
 
 
Popis 
Předmětem předkládané smlouvy jsou podmínky vlastníka spol. CETIN na provedení přeložky sítě 
elektronických komunikací. Jedná se o vynucenou přeložku z důvodu výstavby Centra sociálních 
služeb. Investorem této akce je Město Žďár nad Sázavou. 

 
Dopad do rozpočtu města 
- s dopadem do rozpočtu města v roce 2021 –výdej ve výši 169 706,- Kč  
 
 
Geneze případu 
viz. popis 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje: 
Smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a spol. CETIN o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací u plánovaného centra sociálních služeb, 
v předloženém znění. 

• Rada města po projednání neschvaluje: 
Smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a spol. CETIN o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací u plánovaného centra sociálních služeb, 
v předloženém znění 
 

Doporučení předkladatele 
Odbor strategického rozvoje a investic doporučuje schválit materiál č. 944/2020/SRI dle 
předloženého návrhu usnesení. 
 
 
 
Stanoviska  
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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/MJ/2020/00199 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

[Město Žďár nad Sázavou•] 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření , supervizorem pro výstavbu sítě 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou •] 
se sídlem [Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou•] 
IČO: [00295841•] 
DIČ: [CZ00295841•] 
zastoupená [Ing. Martinem Mrkosem, ACCA  – starostou města•] 
(dále jen „Stavebník“) 
[•] 
se sídlem [•] 
IČO: [•] 
DIČ: [•] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•] pod sp. zn. [•] 
zastoupená [•] 
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických 
komunikacích“) tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Město Žďár spočívající ve změně trasy komunikačního vedení 
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
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Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
 
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; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 9.7.2020 vydané pod čj. 680781/20, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Žďár 

n.S. Centrum sociálních služeb“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové 
části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).  

   
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze 
Společného povolení  vydaného Městským úřadem Žďár nad Sázavou, Odbor stavební 
a územního plánování na stavbu Novostavba – centrum sociálních služeb č.j. 
SÚ/868/20/Dol-4-Pov ze dne 23.9.2020, pravomocné dne 27.10.2020,  (dále jen 
„Společné povolení“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační 
sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva 
a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků 
a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení 
výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. 
Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.  
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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 případně ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou 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. 
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 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 
služebnosti potřebnou součinnost. 
  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S 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 by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

169.706,- Kč (slovy: jedno sto šedesát devět tisíc sedm set šest korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  
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(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku na základě Projektu se změní písemným oznámením 
společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále 
jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení 
o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva 
účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN 
není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše 
nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 17.144,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc jedno sto 
čtyřicet čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od uzavření této Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.  

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 
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6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 

dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 

příslušné Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

    ve věcech smluvních:   
    funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK 
    e-mail:  

 
ve věcech technických:   
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě  
e-mail:            

 
8.2 Za Stavebníka: 

 ve věcech smluvních: [Ing. Martin Mrkos, ACCA ]  
 funkce: [starosta města ]   
 e-mail: [martin.mrkos@zdarns.cz ], tel.: [ 566688111] 
  
 ve věcech technických:  
 funkce: [ referent odboru strategického rozvoje a investic] 
 e-mail:  

ve věcech smluvních: [ ]  
funkce: [ ]   
e-mail: [ ], tel.: [ ] 
 
ve věcech technických: [ ] 
funkce: [ ] 
e-mail: [ ], tel.: [ ] 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 

Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Arial

Naformátováno: Normální, Odsazení:
Vlevo:  0.25 cm,  Bez odrážek a
číslování
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9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 

souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům 
v pozici správce. 
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11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze 
Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí 
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 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 účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit 
její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění 
Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 
následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu 
se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se 
Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude 
hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude 
odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti 
dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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(c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (c) a (d). 

 
12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických 

prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným 
elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní 
straně prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 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. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení 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 
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. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 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. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 

1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit 
Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 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 Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
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12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 
předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce 
nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný 
platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a 
veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Projekt 
Příloha č. 2 -  Společné povolení  vydané Městským úřadem Žďár nad Sázavou, 

Odbor stavební a územního plánování na stavbu Novostavba – centrum 
sociálních služeb č.j. SÚ/868/20/Dol-4-Pov 

 
Doložka 

Smlouva byla schválena Radou města [•] na schůzi č. [•] dne [•]. 
 
 
CETIN: 
 
V Brně  
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Ing. Miroslav Kot 

Stavebník: 
 
V _______________  
 
 
 
 
___________________________________ 

Město Žďár nad Sázavou ] 
[Ing. Martin Mrkos, ACCA ] 



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/00199 SAP S/4 Hana: 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 
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VPIC Žďár n.S. Centrum socialních služeb - specifikace nákladů_aktualizace PD_2020

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.10

Název stavby: VPIC Žďár n.S. Centrum socialních služeb

Číslo SPP prvku: 16010-049123

Zhotovitel PD: Zlinprojekt,a.s.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 15 247,04 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 39 850,09 Kč

MONTÁŽ 59 716,35 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 841,28 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 897,09 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 5 398,70 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE 39 755,45 Kč

Celkové náklady: 169 706,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 15247.04 JV 15 247,04 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 31.00 m 588,38 Kč

955551 Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 80.00 m 4 452,00 Kč

955577 Rýha v chodníku  35/50-70 44.00 m 24 318,36 Kč

955578 Rýha v chodníku rozšíření o10cm 40.00 m 6 323,60 Kč

952345 Rýha v trávě 35/70-100 10.00 m 3 541,30 Kč

955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 55.00 m 626,45 Kč

MONTÁŽ

952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 7.00 ks 1 150,87 Kč

952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 70.00 ks 2 656,50 Kč

954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 82.00 ks 2 074,60 Kč

955288 Montáž koncovky SKH 1.00 ks 50,60 Kč

955299 Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 1.00 ks 1 090,20 Kč

955268 Montáž podzemní tratě síťové metalické 9920.34 JV 9 920,34 Kč

955296 Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks 1 090,20 Kč

954981 Montáž samonosných kabelů do 5 XN 10.00 m 341,60 Kč

955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 7.00 ks 8 410,36 Kč

954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN 255.00 m 5 485,05 Kč

954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN 40.00 m 1 062,80 Kč

955303 Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 2.00 ks 2 306,86 Kč

955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 84.00 ks 2 125,20 Kč

955259 Ukončení kabelu v rozvaděči 10.00 ks 3 667,80 Kč

958469 Uvedení stavby do provozu  1.00 ks 5 335,70 Kč

954985 Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru 1.00 ks 2 390,33 Kč

955021 Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž 4.00 ks 1 568,28 Kč

955027 Zrušení dvojitého patkovaného stožáru 1.00 ks 2 832,98 Kč



955107 Zrušení rozvaděče sloupového 1.00 ks 746,19 Kč

955022 Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 90.00 m 1 935,90 Kč

955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 74.00 ks 1 311,28 Kč

955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 9.00 ks 1 365,93 Kč

955097 Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 796,78 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956281 Doměření trasy do 100 m 1.00 ks 5 058,89 Kč

955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 2 782,39 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 1 897,09 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 100.00 JV 100,00 Kč

náhrada za VBŘ dle uzavřené SoSB

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 276,50 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 022,20 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE

303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm 54.00 ks 1 978,56 Kč

305789 Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.30 kg 17,47 Kč

303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 54.00 m 230,04 Kč

300106 Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4 40.00 m 1 011,20 Kč

300118 Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 20.00 m 918,80 Kč

300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 160.00 m 2 089,60 Kč

300109 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 40.00 m 3 651,60 Kč

300105 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 35.00 m 575,40 Kč

316534 Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 1.00 ks 64,42 Kč

302550 Mini Marker 1401 3M Ball 5.00 ks 981,30 Kč

312425 Modul konektor. 9700-10P 18.00 ks 399,96 Kč

306701 Napínač šroubový oko-hák  M 16 1.00 ks 90,28 Kč

313511 Objímka stožár. D 120 mm SO I 1.00 ks 287,84 Kč

303174 Objímka stožár. D 140 mm rozvodná 1.00 ks 126,52 Kč

309698 Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 1.00 ks 92,90 Kč

309931 Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m 70.00 kg 2 912,70 Kč

308707 Sběrnice zemnící 6-ti pólová 1.00 ks 41,07 Kč

306382 Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup 1.00 ks 1 495,46 Kč

306419 Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek 1.00 ks 6 617,68 Kč

312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 4.00 ks 1 676,40 Kč

312863 Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 3.00 ks 1 574,79 Kč

307033 Svorka lanová D 9-12 mm 2.00 ks 31,28 Kč

309974 Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 2.00 ks 87,66 Kč

309380 Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 18.00 ks 2 198,34 Kč

306843 Svorník M 20x410x90x25 2.00 ks 91,32 Kč

302699 Trubka PE 160/9,1/6000mm 5.00 ks 9 498,70 Kč

302467 Trubka vrapovaná 160/137 s lankem 6.00 m 698,70 Kč

309621 Vana mont. SID-C 20P 14175-020 CZ 1.00 ks 100,88 Kč

306188 Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113 2.00 ks 214,58 Kč



~ MesTsKv uRA.o ZDAR NAD SAzA.vou 
I I 0DBOR STAVEBNi A UZEMNiHO PLANOVANi 

26ARNAD8AzAVOU ZLZKOVA 227/1 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU 

C.j: SU/868/20/Doi-4-Pov 
Spis. zn.:SU/868/20/Dol 
JID: 45955/2020/MUZR 
Vyi'izuje: 

  
Telefon: 566 688 109 

Zd'ar nad Sazavou, dne: 23.9.2020 

VEREJNA VYHLASKA 

SPOLECNE POVOLENi 
Mestsky ui'ad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebnf a uzemnfho planovanf, jako stavebnf ui'ad pi'fslusny die 
§ 13 odst. 1 pfsm. c) zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnfm planovanf a stavebnfm i'adu, ve znenf 
pozdejsfch pi'edpisu (dale jen "stavebnf zakon"), rozhodl ve veci zadosti 0 vydanf spolecneho povolenf 
pro stavbu: Novostavba- centrum socialnfch sluzeb na pozemcfch pozemkove parcely parcelnf cfslo 
6222 (ostatnf plocha), 6223 (zahrada), 6224 (zahrada), 6225 (zahrada) a 6384 (ostatnf plocha) 
v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar, kterou podal Mesto Zd'ar nad Sazavou (ICO - 295841), Zizkova 
227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou takto: 
Stavba: Novostavba - centrum socialnich sluzeb na pozemcich pozemkove parcely parcelni cislo 
6222 (ostatni plocha), 6223 (zahrada), 6224 (zahrada), 6225 (zahrada) a 6384 (ostatni plocha) 
v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar se podle § 94p stavebnfho zakona 

povoluje 
v rozsahu projektove dokumentace, overene pi'i stavebnfm i'fzenf, ze ktere vyplyvajf hlavnf technicke 
detaily provedenf a umisteni stavby, cleneni na objekty, uzivani jednotlivych prostor, ale i rozsah zaboru 
staveniste, organizace vystavby, splneni pozadavku danych zvlastnimi pi'edpisy, atd. 

Popis stavbv: 
SO 01 Novostavba objektu Centra socialnich sluieb: stavba bude sloutit k poskytovanf sluteb mesta v oblasti 
socialnf pete. Jedna se o samostatne stojfcf, nepodsklepeny, dvoupodlatnf objekt ve tvaru pismene ,U". Stavba 
bude zdena zalotena na zakladove telezobetonove desce. Zastavena plocha 337,75 m2

. Objekt je zastfesen 
pultovymi stfechami se spadem cca ""jJ s krytinou z falcovaneho plechu. Maximalnf vyska bude + 8, 461 m. Objekt 
bude zateplen kontaktnfm fasadnfm systemem. 
Dispozicni feseni: ubytovacf kapacita je 20 osob v 8 pokojich z toho 2 pokoje budou pro osoby se snftenou 
pohyblivostf. Pfiletitostne ubytovani 6 osob- nocleharna. 
1.NP- vstup, chodba, schodiste, 2 pokoje pro osoby se snitenou pohyblivostf se socialnim zafizenim (2/Utka), 
nocleharna (6 /Utek) s umyvamou a we, vratnice, kancelaf, satna pro personal, we muti, we teny, sprcha, 
sklad, uklidova mistnost, spolecenska mistnost, kuchyne. 
2.NP - schodiste, chodba, 6 pokoju se socialnim zafizenim (3 x), 2 sklady, slutebna MP, uklidova mistnost, 
pradelna, susarna, dflna, 2 lodtie. 
SO 02 Zpevnene p/ochy (parkovaci plochy, manipulacni plochy, chodniky) - objekt bude na dopravnf 
infrastrukturu napojen novym sjezdem na ulici Dvofakova, na kterj budou navazovat zpevnene plochy pro pfijezd 
a pfistup k budove. Parkovaci stan! pro 7 osobnich automobi/U, z toho jedno pro osoby se snitenou pohyblivosti 
budou pfipojena na komunikaci na ulici Dvofakova. Zpevnene plochy budou ohraniceny betonovymi obrubnfky 
a provedeny z betonove dlatby ulotene do kameniva. 
SO 03 Terenni a sadove upravy - plochy pozemku budou urovnany a zatravneny. Na jitni a vychodnf strane 
pozemku (ve smerech obytne zastavby) a u vstupu k budove bude vysazen tivy plot z habru (max. vyska 2m). 
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SO 04 Op/oceni pozemku - pozemek objektu bude oplocen dratenym pozinkovanym pletivem na ocelovych 
pozinkovanych s/oupcfch, maximalnf vysky 1,8 m. U vstupu bude provedena telezobetonova zfdka, jejft soucastf 
bude vstupnf brana a pffstfesek na pope/nice. 
SO 05.1 Vodovodni pfipojka - objekt bude napojen na stavajfcf vodovodnf fad v u/ici Smfchov. Pffpojka o deice 
5, 7 m bude provedena z potrubf PE1 00 SOR11 PE040x3, 7. 
SO 05.2 Pfipojka splaskove kanalizace- kanalizacnf pffpojka v deice 6,5 m z potrubf PP ON 150 SN10 bude 
napojena na stavajfcf kanalizacnf stoku v u/ici Smfchov. Na pffpojce bude zffzena jedna reviznf sachta. 
SO 05.3 Pfipojka dest'ove kanalizace - dest'ova voda bude svedena do retencnf nadrte. Z retencnf nadrte bude 
pfepad do kanalizace. Kanalizacnf pffpojka bude v provedenf PP ON 250 o deice 74 m. Pffpojka bude vedena pod 
ulicf Smfchov a dale v mfste stavajfcf kanalizace mezi garatemi, kde na ni budou pfipojeny 2 kusy stavajfcfch 
silnicnfch vpustf. Na trase budou na lomovych bodech osazeny 2 ks reviznfch sachet ON 1000. 
SO 06.1 Pfeloika vedeni e/. energie NN - na nove postavenem sloupu 9115 bude ukoncen stavajfcf zavesny 
kabel, dale bude vedenf vedeno jako zemnf, kabelem NAVY 4x95 do noveho pilffe SO 942. 
SO 06.2 Pfeloika telekomunikacniho vedeni CETIN - na nove postavenem sloupu (spo/ecny s vedenfm NN) 
bude ukonceno stavajfcf vzdusne vedenf. Nove vedenf bude vedeno zemf k u/ici Ovofakova kde bude napojeno na 
stavajfcf vedenf. 
SO 06.3 Pfeloika pfipojky splaskove kanalizace sousednich objektu - stavajfcf pffpojka pro RO v ulici 
Ovofakova c.p. 492, 448 a 447, Zd'ar nad Sazavou bude na pozemku p.c. 6225 pferusena a nove napojena 
v reviznf sachte novou pffpojkou na stavajfcf jednotnou kanalizaci v ulici Smfchov. Nova pffpojka v deice 39,5 m 
bude z potrubf PP ON 150. Na trase pffpojky budou 2 reviznf sachty. 

Pro umisteni stavby se stanovi tyto podminky: 
1. Novostavba objektu Centra socialnich sluzeb vcetne zpevnenych ploch, oploceni, pripojek 

a prelozek bude umistena na pozemku parcela parcelni cislo 6222, 6223, 6224, 6225, 6256 a 6384 
v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar jak je zakresleno ve vykresu situace stavby 500 a 200 (v}lkres 
c. C 02 a C 03), kter}l je soucasti projektove dokumentace zpracovane lng. Arch. Karlem Roseckym 
a overene lng. Milanem Pelikanem (CKAIT 1001885). 

2. Stavebni objekty, ktere jsou predmetem spolecneho povoleni budou umisteny na vyse uvedenych 
pozemcich v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar takto: 
• SO 01 Novostavba objektu Centra socialnich sluzeb bude umistena na pozemku parcela parcelni 

cislo 6223, 6224 a 6225 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar, jak je zakresleno v overenem 
vykresu situace stavby 200 (vykres c. C03), kter}l vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky 
a autorizoval lng. Milan Pelikan (CKAIT 1 001885). Vzdalenost stavby bude od pozemku parcelni 
cislo 6256 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 1,342 m az 2,504 m, od pozemku parcelni cislo 
6222 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar bude min. 2,586 m, od pozemku parcelni cislo 6227 
v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar bude 3,992 m az 4,196 m a od pozemku parcelni cislo 6255 
v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar bude 2,822 m az 3,436 m. 

• SO 02 Zpevnene plochy budou umisteny na pozemku parcela parcelni cislo 6223, 6224 a 6225 
v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar, jak je zakresleno v overenem vykresu situace stavby 200 
(vykres c. C 03), kter}l vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan 
(CKAIT 1001885). A budou napojeny nove vybudovanym sjezdem z mistni komunikace (ulice 
Dvorakova) na pozemku parcelni cislo 6222 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar. 

• SO 03 Terenni a sadove upravv a oploceni pozemku budou umisteny na pozemku parcela 
parcelni cislo 6223, 6224 a 6225 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar, jak je zakresleno 
v overenem vykresu situace stavby 200 (vykres c. C 03), kter}l vypracoval lng. Arch. Karel 
Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan (CKAIT 1 001885). 

• SO 04 Oploceni pozemku bude umisteno na hranici pozemku parcela parcelni cislo 6223, 6224 
a 6225 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar, jak je zakresleno v overenem vykresu situace stavby 
200 (vykres c. C 03), kter}l vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan 
(CKAIT 1 001885). 

• SO 05.1 Vodovodni pripojka bude umistena na pozemku parcela parcelni cislo 6224 a 6256 
v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar, jak je zakresleno v overenem vykresu situace stavby 200 
(vykres c. C 03), kter}l vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan 
(CKAIT 1 001885). Na pozemku parcela parcelni cislo 6256 (ulice Smichov)v katastralnim uzemi 
Mesto Zd'ar bude napojena na stavajici vodovodni rad. 

• SO 05.2 Pripojka splaskove kanalizace bude umistena na pozemku parcela parcelni cislo 6224 
a 6256 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar, jak je zakresleno v overenem vykresu situace stavby 
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200 (vykres c. C 03), kterY' vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan 
(CKAIT 1001885). Na pozemku parcela parcelnf cfslo 6256 (ulice Smfchov)v katastralnfm uzemf 
Mesto Zd'ar budou napojeny na stavajfcf kanalizaci. 

• SO 05.3 Prfpojka dest'ove kanalizace a retencnf nadrz budou umfsteny na pozemku parcela 
parcelni cislo 6224 a dale na pozemku parcelnf cislo 6256 a 6384 v katastralnim uzemi Mesto 
Zd'ar, kde budou napojeny do stavajicf kanalizace, jak je zakresleno v overenem vykresu situace 
stavby 500 (vykres c. C 02), kterY' vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan 
Pelikan (CKAIT 1 001885). 

• SO 06.1 Prelozka vedenf el. energie NN bude umfstena na pozemku parcela parcelni cislo 6224 
v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar, jak je zakresleno v overenem vykresu situace stavby 200 
(vykres c. C 03), kterY' vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan 
(CKAIT 1 001885). 

• SO 06.2 Prelozka telekomunikacnfho vedenf CETIN bude umfstena na pozemku parcela parcelnf 
cislo 6224 a 6222 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar, jak je zakresleno v overenem vykresu 
situace stavby 200 (vykres c. C 03), kterY' vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval 
lng. Milan Pelikan (CKAIT 1 001885). 

• SO 06.3 Prelozka prfpojky splaskove kanalizace sousednfch objektu bude umfstena na pozemku 
parcelnf cfslo 6225, 6224 a 6256 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar kde bude napojena na 
stavajfcf kanalizaci, jak je zakresleno v overenem vykresu situace stavby 200 (vykres c. c 03), 
kterY' vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan (CKAIT 1 001885). 

3. Pro uskutecneni navrhovane stavby se jako stavebnf pozemek vymezuje vyse uvedeny dotceny 
pozemek 6222, 6223, 6224, 6225, 6256 a 6384 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar- a to v rozsahu 
navrhovane stavby die vykresu situace stavby 500 a 200 (vykres c. C 02 a C 03), ktere jsou soucastf 
projektove dokumentace zpracovane lng. Arch. Karlem Roseckym a overene lng. Milanem 
Pelikanem (CKAIT 1 001885). 

4. Architektonicke a urbanisticke podmfnky pro umfstenf navrhovane stavby jsou dany charakterem 
stavajfcfho uzemf s ohledem na maximalnf ochranu prfrody, na minimalnf zasahy do verejnych 
komunikacf a minimalizaci stretu s jinymi stavbami. 

Pro provedeni stavby se stanovi tvto podminky: 
1. Stavba bude provedena podle projektove dokumentace overene ve spolecnem rfzenf, kterou 

vypracoval lng. Arch. Karel Rosecky a autorizoval lng. Milan Pelikan (CKAIT 1001885), cfslo 
zakazky 26-2016. Prfpadne zmeny oproti overene projektove dokumentaci musf byt predem 
projednany a povoleny podle § 118 stavebnfho zakona. 

2. Pri provadenf stavby budou dodrzena ustanovenf vyhlasky c. 268/2009 Sb., o technickych 
pozadavcfch na stavby, upravujfcf pozadavky na provadenf stavebnfch konstrukcf a technickych 
zarfzenf staveb, ustanovenf vyhlasky c. 104/1997 Sb., kterou se provadf zakon o pozemnfch 
komunikacfch, a na ne navazujfcf ustanovenf prfslusnych technickych norem a predpisu na stavbu 
se vztahujfcfch. 

3. Pri provadenf stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajfcf se bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci 
(zejmena prislusna ustanovenf zakona c. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti 
a ochrany zdravi pri praci, a jeho provadecfho predpisu, tj. narizenf vlady c. 591/2006 Sb., o blizsich 
minimalnfch pozadavcfch na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich) a dbat 
o ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti. 

4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebnfho zakona pro stavbu pouzit jen takove vyrobky, 
materialy a konstrukce, ktere odpovidaji pozadavkum danym v citovanem ustanoveni. 

5. Staveniste bude odpovidat pozadavkum ustanoveni § 24e vyhl. c. 501/2006 Sb., o obecnych 
pozadavcfch na vyuzivanf uzemi, v platnem znenf a bude organizovano v rozsahu die projektove 
dokumentace overene stavebnim uradem. Pred zahajenfm stavby je die§ 152 stavebnfho zakona 
stavebnik povinen umfstit na viditelnem mfste u vstupu na staveniste stftek o povoleni stavby 
(rozsahle stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zpusobem s uvedenim udaju ze stitku). Stitek 
musf byt chranen pred povetrnostnimi vlivy, aby udaje na nem uvedene zustaly citelne, a stavebnik 
je povinen jej ponechat na miste stavby az do dokoncenf stavby. Stavebni cinnost bude 
uskutecnovana tak, aby vzhledem k okolni zastavbe byly veskere jeji negativni vlivy snizeny na 
minimum. Prace, jejichz hlucnost by presahovala 50 dB, nebudou proto provadeny v dobe od 
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22 hodin do 6 hodin. V pripade zasahu do verejnych ploch nebo komunikaci je nutno predem 
pozadat o souhlas prislusneho vlastnfka a spravce. Rovnez prfpadny zasah do soukromych 
pozemku musf byt projednan predem s jejich vlastnfky. Po celou dobu vystavby predmetne stavby 
bude take staveniste (v celem rozsahu) zajisteno proti vniknutf nepovolanych osob. 

6. Pred zahajenfm stavby musf byt vytycena prostorova poloha stavby odborne zpusobilou osobou 
v souladu se stavebnfm povolenim. Jde-li o stavbu technicke nebo dopravni infrastruktury, stavebnik 
die ustanoveni § 121 stavebniho zakona predlozi stavebnfmu uradu spolu s zadosti 0 vydani 
kolaudacniho souhlasu dokumentaci geodeticke casti skutecneho provedeni stavby a pokud je 
stavba predmetem evidence v katastru nemovitostf, dolozi stavebnik tez vyhotoveni geometrickeho 
planu na tuto stavbu. 

7. Pred zapocetim zemnfch pracf je nutne pozadat vlastniky anebo spravce stavajicfch vedeni 
technicke a dopravnf infrastruktury dotcenych predmetnou stavbou o vytyceni tras jejich stavajfcich 
podzemnfch vedenf na miste samem. Nasledne stanovene podmfnky jednotlivymi vlastnfky 
anebo spravci vedenf technicke a dopravnf infrastruktury pak musf byt respektovany. Zahajenf 
zemnfch pracf oznamf stavebnfk (zhotovitel stavby) vlastnfkum anebo spravcum vedenf technicke 
a dopravnf infrastruktury a vlastnfkum pozemku a staveb, dotcenych shora uvedenou stavbou, 
nejmene 15 dnu predem. 

8. Na stavbe nebo na stavenisti musf byt k dispozici overena dokumentace stavby a vsechny doklady, 
tykajici se provadene stavby nebo jejf zmeny (popr. jejich kopie) a musf byt veden stavebnf denfk. 

9. Objekt bude napojen novymi prfpojkami na site technickeho vybavenf. 
1 o. Prfjezd a prfstup ke stavbe bude z mfstni komunikace (ulice Dvorakova). 
11. Pri provadenf stavby budou respektovany podmfnky a pozadavky dotcenych organu, vlastniku 

anebo spravcu stavajicich vedenf technicke a dopravni infrastruktury a ostatnfch ucastnfku rizenf, 
stanovene ve vyjadrenfch a stanoviscich- a to: 

Zavazne stanovisko Hasicskeho zachranneho sboru Kraje Vysocina, uzemniho odboru Zd'ar 
nad Sazavou ze dne ze dne 29.10.2018 pod C.j.: HSJI-5-2/ZR-2018: (vynatek): 
Objekt je rozdelen na 13 pozarnfch useku. Vnitfnf schodiste a chodby tvoff nechranenou unikovou cestu. 
Pozarnf uzavery (cast se samozavfracem) budou osazeny die PBRS a vykresu PB. Pozarne 
nebezpecny prostor zasahuje mimo stavebnf parcelu. V kazdem ubytovacfm pokoji, spolecnych 
prostorach ana unikove ceste budou osazena cidla autonomnf detekce a signalizace. V chodbe v 1. NP 
bude osazen hadicovy system s tvarove stalou hadicf dl. 30 m, min. staticky pfetlak bude 0,20 MPa. 
Bude osazeno 10 kusu PHP. Vnejsf pozarnf voda je zajistena ze tff podzemnfch hydrantU ve vzdalenosti 
do 200 m. Onikova cesta musf byt vybavena nouzovym osvetlenfm. 

Policie Ceske republiky, Dopravni inspektorat Zd'ar nad Sazavou, zavazne stanovisko ze dne 
30.7.2020 pod c.j. KRPJ-79721-1/CJ-2020-161406 Cvynatek): 
1. Pfipojeni - sjezd, parkovaci stfmi na mistni komunikaci v nimci akce ,Centrum socialnich 
slui.eb, Zd'ar nad Sazavou" 
Zavazne stanovisko: 
(ve smyslu § 10 odst. 4. pfsm. a), b) zakona c. 1311997 Sb., o pozemnfch komunikacfch) 
Ke zffzenf pfedmetnych pfipojenf v ramci pfedmetne akce sdelujeme, ze s umfstenfm pfedmetneho 
pfipojenf die pfedlozene dokumentace souhlasfme. 
Pfedmetne pfipojenf bylo posuzovano zejmena z hlediska nasledujfcfch podmfnek, ktere je v ramci 
realizace nutno dodrzet. 
Podmfnky: 
- parametry pfipojenf musf zajistit bezpecny a plynuly pohyb smerodatneho vozidla, 
- pfipojenf musf disponovat dostatecnymi rozhledovymi pomery (uprava zelene, odstranenf stromu, 
uprava terenu apod.) a v rozhledu nesmf byt zadne pfekazky ve smyslu pffslusne CSN, 
-rozhledove pomery a parametry parkovacfch stan! musf splnovat podmfnky ve smyslu CSN 73 6056 
(Odstavne a parkovacf plochy silnicnfch vozidel), 
-rozhledove pomery kfizovatky mfstnfch komunikacf (ul. Dvofakova x ul. Smfchov) musf byt v souladu 
s CSN 736102 (Projektovanf kfizovatek na pozemnfch komunikacfch), resp. projektem nesmf b'jt 
stavajfcf situace negativne ovlivnena, 
-zpusobilost pfipojenf ve smyslu vyse uvedenych podmfnek je tfeba zachovat a udrzovat po celou dobu 
jeho existence. 
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2. Zvlastni uzivani pozemnich komunikaci die § 25 odst. 6 pism. d) zak. c. 1311997 Sb. 
o pozemnich komunikacich v ramci akce ,Centrum socialnich sluzeb, Zd'flr nad Sazavou" 
Zavazne stanovisko: 
(ve smys/u § 25 zakona 6. 1311997 Sb., o pozemnfch komunikacfch) 
Policie CR, Oopravnf inspektorat Zd'ar nad Sazavou, jako organ vykonavajfcf statnf spravu ve vecech 
provozu na pozemnfch komunikacfch a bezpe6nosti a plynu/osti provozu na pozemnfch komunikacfch v 
souladu s ustanovenfm §124 zakona 6. 36112000 Sb, o provozu na pozemnfch komunikacfch, a v 
souladu s ustanovenfm §1 zakona 6. 1211997 Sb., o bezpe6nosti a plynu/osti provozu na pozemnfch 
komunikacfch, a jako organ sloutfcf vefejnosti, jehot ukolem je mj. chranit bezpe6nost osob a majetku a 
vefejny pofadek v souladu s ustanovenfm §2 zakona 6. 27312008 Sb., o Policii Geske republiky, k Vas! 
tadosti sde/uje: 
Podle § 2 odst. 1 zakona 6. 1311997 Sb., o pozemnfch komunikacfch je pozemnf komunikace dopravnf 
cesta ur6ena k utitf silni6nfmi a jinymi vozidly a chodci, v6etne pevnych zaffzenf nutnych pro zajistenf 
tohoto utitf a jeho bezpe6nosti. § 36 citovaneho zakona upravuje podmfnky styku dalnice, silnice a 
mistnf komunikace s vedenimi a s okolim. 
Policie CR, Oopravnf inspektorat Zd'ar nad Sazavou, za pfedpokladu souladu Varni navrteneho feseni s 
vyse citovanymi zakonnymi ustanovenimi, souhlasi se zvlastnfm utfvanim dot6enych pozemnich 
komunikacf (mistni komunikace) ve smyslu § 25 odst. 6 pism. d) zakona 6. 1311997 Sb., o pozemnich 
komunikacich (umfsteni intenyrskych siti a jinych nadzemnich nebo podzemnfch vedenf vseho druhu v 
si/ni6nim pozemku, na nem nebo na mostnich objektech). 
3. Mistni uprava DZ v ramci akce ,Centrum socialnich sluzeb, Zd'ar nad Sazavou" 
Stanovisko: 
(ve smyslu § 77 odst. 2 pism. b) zakona 6. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnfch komunikacfch) 
Policie CR, Oopravni inspektorat Zd'ar nad Sazavou souhlasi s Varni pfedlotenym navrhem mistnf 
upravy die pfedlotene situace oz. 
Pro provedeni a umisteni dopravniho zna6eni potadujeme sou/ad s nami odsouhlasenou situacf a 
sou/ads platnymi pravnimi a technickymi pfedpisy. 
4. ,Centrum socialnich sluzeb, Zd'flr nad Sazavou" pare. c. 6223, 6224 a 6225 k.u. Mesto Zd'flr
projektova dokumentace 
Stanovisko: 
(ve smyslu § 16 odst. 2. pism. b) zakona 6. 1311997 Sb., o pozemnich komunikacich) 
Policie CR, Oopravni inspektorat Zd'ar nad Sazavou, za pfedpok/adu sou/adu s podminkami pod bodem 
1., 2. a 3. tohoto dokumentu, souh/asi s pfedlotenou PO pfedmetne stavby pro uzemni a stavebni 
fizeni. 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor dopravy pod c.i. OD/913/20/LK ze dne 8.7.2020 (vynatek): 
Zavazne stanovisko 

Centrum socialnich sluzeb, Zd'ar nad Sazavou, 
c. parcely 6223, 6224 a 6225 k.u. Mesto Zd'flr, ulice Smichov a Dvofakova, investor Mesto Zd'flr 
nad Sazavou. 
Pro realizaci stanovuje nasledujici podminky: 
1. Sjezd motno rea/izovat at po vydani rozhodnuti- povoleni sjezdu z mistnf komunikace, na zaklade 

tadosti stavebnika. K tadosti tadatel pfiloti vyjadfeni MeO Zd'ar n.S. -odboru komunalnich sluteb 
ke sjezdu a vyjadfeni Policie CR - 01 Zd'ar nad Sazavou taktez ke sjezdu. 

2. Pfi realizaci uvedeneho projektu nutno dodriet CSN 73 6102 Projektovani kfitovatek na si/ni6nich 
komunikacich (listopad 2007) - v rozhledovych troj(Jhelnicich kfitovatek nebudou tadne pfekazky, 
ktere norma nepfipousti. Jedna se o kfitovatku komunikace kolem Hypernovy a pane/ovou 
komunikaci. 

3. Pfi realizaci uvedeneho projektu a po celou dobu utivani sjezdu nutno dodrtet CSN 73 6110 
Projektovani mistnich komunikaci - v rozhledovych trojuhelnicich nebudou tadne pfekatky, ktere 
norma nepfipousti. 

4. Oot6eni mistnich komunikaci motno realizovat at po vydanf povoleni zvlastniho utivani mistnf 
komunikace, o ktere investor nebo dodavatel pracf potada min. 1 mesic pfed zahajenfm praci. 
K tadosti tadatel pfiloti vyjadfeni MeU Zd'ar n.S. - odboru komunalnich sluteb k jednotlivym 
zasahum do komunikacf a vyjadfenf Policie CR - OJ Zd'ar n. S. k navrhu dopravnfho zna6eni pro 
stavebnf prace v te/ese komunikace. 
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5. Trvale dopravnf znacenf je moine osadit at po vydanf samostatneho pffpisu "Stanovenf mfstnf 
upravy na pozemnfch komunikacfch" vydaneho nasfm odborem na zaklade iadosti investora. 
Soucastf iadosti bude situace zpracovana projektantem se zakres!enfm dopravnfho znacenf 
navrieneho v souladu se zakonem c. 36112000 Sb., vyh!asky c. 3012001 Sb. a Technick'jch 
podmfnek. 

6. Pfechodne dopravnf znacenf a zaffzenf (behem pracf) je moine osadit at po vydanf samostatneho 
pffpisu "Stanovenf pfechodne upravy na pozemnfch komunikacfch" vydaneho nasfm odborem na 
zak!ade iadosti investora. Soucastf iadosti bude situace zpracovana projektantem se zakreslenfm 
dopravnfho znacenf navrieneho v sou/adu se zakonem c. 36112000 Sb., vyh!asky c. 29412015 Sb. a 
Technickych podmfnek. 

7. Behem pracf nesmf byt na komunikaci a jejich soucastech skladovan iadny material, komunikace 
nesmf b}'t poskozovana a znecist'ovana. Nesmf dojft k ohroienf bezpecnosti si!nicnfho provozu. 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor zivotniho prostredi pod c.j. ZP/1797/18/PH ze dne 
7.11.2018 (vynatek): 
Zavazna stanoviska a vyjadfenf odboru ZP k projektove dokumentaci pro uzemnf a stavebnf ffzenf na 
akci: Centrum socialnich sluzeb, Zd'ilr nad Sazavou 

Ochrana ovzdusf- vyjadfenf 
Upozon?ujeme, ie je tfeba pfi stavebnf cinnosti minima!izovat prasnost vhodnym technickym opatfenfm 
(zkrapenf, Cistenf komunikacf znecistenych stavbou, .. .). 

Ochrana pffrodv- vyjadfenf 
Zamer se nachazf v uzemf Chranene krajinne oblasti (CHKO) Zd'arske vrchy. Organem ochrany pffrody 
pffs!usnym k vyjadfenf je die ustanovenf § 78 odst. 1 zakona CNR c. 11411992 Sb., o ochrane pffrody a 
krajiny, v p!atnem znenf AOPK CR, Regionalnf pracoviste SCHKO Zd'arske vrchy, Brnenska 39, 591 01 
Zd'ar nad Sazavou. 

Ochrana zemedelskeho pudnfho fondu (ZPF) - vviadfenf 
Zamer feseny v projektove dokumentaci se dotkne pozemku na!eiejfcfho do zemedelskeho pudnfho 
fondu. Pfed zahajenfm ffzenf podle zv!astnfho zakona (stavebnf zakon) je nutny souhlas organu ochrany 
ZPF s odnetfm pudy ze zemede!skeho pudnfho fondu podle § 9 zakona cfslo 33411992 Sb., o ochrane 
zemedelskeho pudnfho fondu v platnem znenf (dale jen zakon). Souhlas s odnetfm na p!ochu 428 m2, 
by! vydan Mestskym ufadem ve Zd'are nad Sazavou, odbor iivotnfho prostfedf, dne 30.6.2017, pod c. j.: 
ZP/1487117/SJ. Pokud bude zastavena plocha vcetne pffstupu a parkovacfch ploch vyse uvedeneho 
zameru vetsf net je uvedeno v jii vydanem souhlase, bude tuto vymeru nutne dovyjmout. 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor zivotniho prostredi pod c.j. ZP/1974/18/SJ ze dne 
5.12.2018 (vynatek): 
Souh!as k trva!emu odnetf zemedelske pudy pro stavbu, Vystavba objektu ,Centrum socialnfch s!uieb" a 
pfi!ehle zpevnene plochy" a stanoveni podminek 
Mestsky ufad Zd'ar nad Sazavou, odbor iivotniho prostfedi, jako vecne a mfstne pfislusny organ statni 
spravy na useku ochrany zemede!skeho pudniho fondu die§ 7 odst. 2 zakona c, 12812000 Sb., o obcfch 
v p/atnem zneni a die§ 15 pismene j) zakona c.33411992 Sb., o ochrane zemede!skeho pudnfho fondu v 
platnem znenf (dale jen "zakon'} 

I. ude/uje zadateli 
Mesto Zd'ar nad Sazavou (!C 00295841), sid!o Ziikova 22711, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, zastoupene 
starostou mesta lng. Martinem Mrkosem ACCA, ktere na zak/ade pine moci ze dne 17.08.2016 
zastupuje zmocnenec - pracovnici odboru rozvoje a uzemniho planovani - lng. Irena Skodova, Petr 
Fuksa a Marketa Zasterova 

SOUHLAS 
s trvalym odnetfm zemede!ske pudy ze zemede!skeho pudniho fondu die ustanoveni § 9 odst. 8 zakona, 
jako podklad pro vydani rozhodnutf pod/e zvlastnfho pfedpisu, za ucelem stavby , Vystavba objektu 
,Centrum socialnich s!uieb" a pfilehle zpevnene plochy" na pozemcfch parce!ni cis/a die KN 6223 - o 
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vymefe 254 m2 (cast}, druh pozemku - zahrada, katastralnf uzemf Mesto Zd'ar, parcelnf cfslo die KN 
6224 - o vymere 165m2 (cast}, druh pozemku- zahrada, katastralnf uzemf Mesto Zd'ar, parcelnf cfs/o 
die KN 6225- o vymefe 41 m2 (cast}, druh pozemku- zahrada, katastralnf uzemf Mesto Zd'tlr. Vlastnfk 
tfmto prohlasuje, i.e zbyvajfcf cast pozemku bude vyuzfvana jako zahrada. 
11. v zajmu ochrany zemedelskeho pudniho fondu se ukladaji zadateli 
Mesto Zdar nad Sazavou (IC 00295841), sfdlo Zizkova 22711, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, zastoupene 
starostou mesta lng. Martinem Mrkosem ACCA a jeho pravnfm nastupcum 
tato opatfeni a podminky: 
11 Z plochy odnfmanych pozemku bude na v/astnf nak/ad zadate/e provedena sk,.Yvka kulturnf vrstvy 
pudy z cele p/ochy ( 718 m2) vsech pozemku do hloubky 20 em o objemu cca 144 m3 (viz. pedologicky 
pruzkum - zalozen ve spise). Ornice bude pouzita na terennf upravy a ohumusovanf terenu po 
dokoncenf stavby. Ornice nebude nikam odvazena. 
21 Do doby pouzitf, po dobu vystavby, bude kulturnf vrstva pudy ukladana na slozisti na mezideponii na 
pozemku p.c. die KN 6257 v k.u. Mesto Zd'ar, kte,.Y je ve v/astnictvf Mesta Zd'ar nad Sazavou. Zadatel 
(ten, v jehoz zajmu je souh/as vydan) je povinen zajistit viditelne oznacenf hranic deponie, ochranu 
u/ozenych ku/turnfch vrstev pudy pfed znehodnocenfm, ztratami, zcizenfm a osetfovat deponii proti 
zaplevelenf. 
31 Dale je zadate/ povinen vest protokol (pracovnf denfk) o cinnostech souvisejfcfch se sk,.Yvkou, 
pfemfstenfm, rozprostfenfm, ci jinym vyuzitfm, ochranou a osetfovanfm sk,.Yvanych ku/turnfch vrstev 
pudy. v protokolu uvadf vsechny skutecnosti rozhodne pro posouzenf spravnosti, uplnosti a uce/nosti 
vyuzfvanf techto zemin. Na vyzadanf pfedklada protokol (pracovnf denfk) organu ochrany zemedelskeho 
pudnfho fondu k posouzenf plnenf podmfnek. 
41 Pfsemne oznamf organu ochrany zemedelskeho pudnfho fondu zahajenf realizace zameru, a to 
nejpozdeji 15 dnu pfed jejfm zahajenfm. 
51 Osoba, ktere svedCf opravnenf k zameru, pro kte,.Y by/ vydan souhlas s odnetfm zemedelske pudy ze 
zemedelskeho pudnfho fondu, je povinna za odnatou zemedelskou pudu zaplatit odvod. Odvod za 
odnetf pudy ze zemedelskeho pudnfho fondu se pfedepisuje zadateli v orientacnf vysi 59.432,00 Kc 
(s/ovy: padesat devet tisfc Ctyfi sta tficet dva korun ceskych) 
61 Povinny k platbe odvodu je povinen organu ochrany zemedelskeho pudnfho fondu dorucit kopii 
pravomocneho rozhodnutf, pro ktere je souhlas s odnetfm podkladem, a to do 6 mesfcu ode dne nabytf 
pravnf moci. 
71 Jakekoliv zmeny uce/u (vyuzitf) stavby v nas/edne vedenych ffzenfch pod/ehajf projednanf a 
odsouhlasenf organem ochrany zemedelskeho pudnfho fondu. Stavba mute byt provedena pouze v 
rozsahu stanovenem tfmto souhlasem. 
81 V ramci plnenf podmfnek tohoto rozhodnutf pozadujeme do 30-ti dnu po dokoncenf stavby (tzn. po 
vydanf protokolu ze zaverecne prohlfdky stavby) dolozit geometricky plan se skutecnym zamerenfm 
provedene stavby, kte,.Y bude s/ouzit ke kontrole skutecne vymery stavby a pffpadnemu domerenf 
odvodu za zabor zemedelskeho pudnfho fondu. 

Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. ze dne 9.7.2020, cislo iednaci 680781/20 a ze dne 
8.11.2018, cislo jednaci 764466/18 (vynatek): 
Na zaklade urcenf a vyznacenf Zajmoveho uzemf Zadatelem a na zaklade urcenf Duvodu Vyjadfenf 
vydava spolecnost CETIN a.s. nasledujfcf Vyjadfenf: 
Dojde ke stfetu se sftf e/ektronickych komunikacf (dale jen ,SEK") spolecnosti CETIN a.s. 
(/) Na Zadatelem urcenem a vyznacenem Zajmovem uzemf se vyskytuje SEK spolecnosti CETIN a.s.; 
(II) Spolecnost CETIN a.s. za podminky splneni bodu (Ill) tohoto Vyjadfenf souhlasi, aby Stavebnfk 

a!nebo Zadatet, je-li Stavebnfkem v zajmovem uzemf vyznacenem v Zadosti, proved! Stavbu a!nebo 
Cinnosti povo/ene pffslusnym spravnfm rozhodnutfm vydanym die Stavebnfho zakona; 

(Ill} Stavebnfk alnebo Zadatel, je-li Stavebnfkem, je povinen (i) dodrzet tyto nfze uvedene podmfnky, 
ktere byly stanovene POS, tak jak je uveden ve Vseobecnych podmfnkach ochrany SEK 

• Rea/izace stavby je podmfnena pfekladkou trasy SEK. Je provedena smlouva o provedenf 
vynucene pfekladky. Blizsf informace k pfkladce poda pan Petr Bilek, mob. 606 758 332, e-m: 
petr. bilek@cetin. cz. 
(ii) ffdit se Vseobecnymi podmfnkami ochrany SEK, ktere jsou nedflnou soucastf Vyjadfenf; 

(IV) Pro pffpad, i.e bude nezbytne pfelozenf SEK, zajistf vzdy takove pfelozenf SEK jejf vlastnfk, 
spo/ecnost Ceska te/ekomunikacnf infrastruktura a.s. Stavebnfk, kte,.Y vyvola/ pfekladku SEK je die 
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ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti 
CETIN a.s. veskere naklady na nezbytne t1pravy dotceneho t1seku SEK, a to na t1rovni stavajfciho 
technickeho feseni; 

(V) Pro t1ce/y pfeloteni SEK die bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfft se spolecnosti 
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK. 

Vyjadfeni je platne pouze pro zajmove t1zemi urcene a vyznacene Zadatelem, jakot i pro Duvod 
Vyjadfeni stanoveny a urceny Zadate!em v Zadosti. 
Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zmenou rozsahu Zajmoveho t1zemi ci 
zmenou Duvodu Vyjadfeni uvedeneho v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterekoliv povinnosti 
stanovene Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, to vse v zavislosti na tom, ktera ze skutecnostf 
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive. 
Spolecnost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateli pro Zadatelem urcene a vyznacene 
Zajmove uzemi veskere informace o SEK dostupne spo!ecnosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti. 
Ze strany spo!ecnosti CETIN a.s. mute v nekte,Ych pfipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich 
udajU. Ke zpracovani Vasich osobnfch t1daju dochazf vtdy v souladu s platnymi pravnfmi pfedpisy. 
Konkretni zasady a podmfnky zpracovani osobnich t1daju spolecnosti Geska telekomunikacni 
infrastruktura a.s. jsou dostupne na strance https:llwww.cetin.czlzasady-ochrany-osobnich-udaju. 
V pffpade dotazu k Vyjadfeni kontaktujte prosim asistencni linku 238 461 111. 
Pfilohami Vyjadfeni jsou: 

Vseobecne podminky ochrany SEK 
lnformace k vytyceni SEK ve vlastnictvi spolecnosti CETIN a.s. 
Situacnf vykres (obsahuje Zajmove t1zemi urcene a vyznacene Zadate!em a vyrezy t1celove 
mapySEK) 

VSEOBECNE PODMiNKY OCHRANY SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACi spo/ecnosti CETIN 
a.s. 
~ PLATNOST VSEOBECNYCH PODMiNEK 
i) Tyto Vseobecne f podminky ochrany site elektronickych komunikaci (dale jen , VPOSEK'} tvoff 

soucast Vyjadfeni (jak je tento pojem definovan nite v 6/anku 2 VPOSEK). 
ii) V pfipade rozporu mezi Vyjadfenfm a temito VPOSEK majf pfednost ustanoveni Vyjadfenf, pokud 

neni temito VPOSEK stanoveno jinak. 
2. DEFINICE 

Nite uvedene terminy, jsou-li poutity v techto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, majf 
nas/edujfci vyznam: 
,CETIN" znamena CETIN a.s. se sidlem 0/sanska 268116, Praha 3 PSG 130 00, !GO: 04084063, 
zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestsk'jm soudem v Praze pod spz. 8 20623; 
,Den" je kalendafni den; 
,Kabelovod" podzemni zafizenf sestavajfci se z te!esa Kabelovodu a kabelovych komor, s/outfci k 
zatahovani kabelu a ochrannych trubek; 
,Obcansky zakonik" znamena zakon c. 8912012 Sb., obcansky zakonik, ve znenf pozdejsich 
pfedpisu; 
,POS" je zamestnanec spo!ecnosti CETIN, povefeny ochranou site, Pavel Kubis, tel.: 724 053 840, 
e-mail: pave/. kubis@cetin. cz; 
,Pracovni den" znamena Den, kte,Y neni v Geske republice dnem pracovniho klidu nebo statem 
uznanym svatkem; 
,Pfislusne poi:adavky" znamena jakykoli a katdy pfislusny pravni pfedpis, vc. technickych norem, 
nebo normativni pravnf akt vefejne spravy ci samospravy, nebo jakekoli rozhodnutf, povoleni, 
souh/as nebo licenci, vcetne podminek, ktere s nim souvisi; 
,Pfekladka" je stavba spocivajfcf ve zmene trasy vedenf SEK ve vlastnictvi CETIN nebo pfemisteni 
zafizenf SEK ve v/astnictvi CETIN; Stavebnik, kte,Y Pfekladku vyvolal, je die ustanoveni § 104 odst. 
17 Zakona o e!ektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN veskere nak!ady na 
nezbytne t1pravy doteeneho t1seku SEK, a to na t1rovni stavajfciho technickeho feseni; 
,SEK" je sit' e/ektronickych komunikaci ve v/astnictvi CETIN; 
,Stavba" je stavba a/nebo cinnosti ve vztahu, k nit bylo vydano Vyjadfeni, a je provadena 
Stavebnikem alnebo Zadatelem v sou/adu s Pfislusnymi potadavky, povo/ena pfislusnym spravnim 
rozhodnutim vydanym die Stavebniho zakona; 
,Stavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadfeni; 
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,Stavebni zakon"je zakon c. 18312006 Sb., o uzemnfm planovanf a stavebnfm fadu; 
, Vyjadfeni" je vyjadfenf o existenci site elektronick'ych komunikaci vydane spolecnosti CETIN dne 
27. 4. 2018 pod c.j 598301118; 
,Zajmove uzemi" je uzemf oznacene Zadatelem alnebo Stavebnfkem v Zadosti; 
,Situacni vykres" je vykres, kter'j je pfflohou Vyjadfeni a obsahuje Zajmove uzemi urcene a 
vyznacene Zadatelem v Zadosti a vyfezy ucelove mapy SEK; 
,Zakon o elektronickych komunikacich" je zakon c. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich 
a 0 zmene nekter'jch souvisejicfch zakonu, ve znenf pozdejsich pfedpisu; 
,i.adatel" je osoba takto oznacena ve Vyjadfenf. 
,i.adost" je zadost, kterou Zadate/ a/nebo Stavebnfk pozadal CETIN o vydanf Vyjadfenf. 

3. PLA TNOST A UCINNOST VPOSEK 

4. 

Tyto VPOSEK jsou platne a uCinne Dnem odes/ani Vyjadfenf na i) adresu elektronicke pasty 
Stavebnika a/nebo Zadate/e uvedenou v Zadosti nebo ii) adresu pro dorucenf prostfednictvim 
postovnf pfepravy uvedenou Stavebnfkem a/nebo Zadate/em v Zadosti. 
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNiKA AINEBO i.ADATELE 

(i) Stavebnfk, Zadatel je vyslovne srozumen s tim, ze SEK je vefejne prospesnym zafizenim, by/a 
zfizena ve vefejnem zajmu a je chranena Pffslusnymi pozadavky. 

(ii) SEK je chranena ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a) ustanovenfm § 102 Zakona o 
e/ektronickych komunikacfch a/nebo (b) pravnimi pfedpisy ucinnymi pfed Zakonem o elektronickych 
komunikacfch, neni-li Pfis/usnymi pozadavky stanoveno jinak. 

(iii) Stavebnfk, Zadate/ nebo jim povefena tfetf osoba, je povinen pfi provadenf Stavby nebo jinych 
praci, pfi odstranovanf havarii a projektovani staveb, fidit se Pffslusnymi pozadavky, spravnou praxi 
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit veskera nezbytna opatfenf 
vyzadovana Pffslusnymi pozadavky k ochrane SEK pfed poskozenfm. Povinnosti die tohoto 
odstavce ma Stavebnik rovnez ve vztahu k SEK, ktere se nachazf mimo Zajmove uzemf. 

(iv) Pfi zjistenf jakehokoliv rozporu mezi udaji v Situacnim vykresu, kter'j je pfflohou Vyjadfeni a 
skutecnym stavem, je Stavebnfk a/nebo Zadatel povinen bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji Den 
nas/edujicf po zjistenf takove skutecnosti, zjisteny rozpor oznamit POS. 

(v) Stavebnik, Zadatel nebo jim povetena tfetf osoba, je povinen kazde poskozeni Ci kradez SEK 
bezodkladne, nejpozdeji Den nasledujici po zjistenf takove skutecnosti, oznamit takovou skutecnost 
doh/edovemu centru spolecnosti CETIN na te/efonnf cis/a +420 238 462 690. 

(vi) Bude-li Stavebnfk, Zadate/ nebo jim povetena tfetf osoba na spolecnosti CETIN pozadovat, aby se 
jako ucastnfk spravnfho ffzenf, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadfenf vydano, vzdala prava na odvolani 
proti rozhodnuti vydanemu ve spravnim ffzeni, je opravn{m kontaktovat POS. 

5. POVINNOSTI STAVEBNiKA PRJ PRiPRAVE STAVBY 
(i) Pfi projektovanf Stavby je Stavebnfk povinen zajistit, aby projektova dokumentace Stavby (i) 

zohlednovala veskere pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Pffslusnych pozadavku, zejmena ze 
Zakona o e/ektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala spravnou praxi v 
oboru stavebnictvi a technologicke postupy a (iii) umoznovala, aby i po provedenf a umistenf Stavby 
die takove projektove dokumentace by/a spolecnost CETIN, jako vlastnfk SEK schopna bez 
jakykoliv omezenf a pfekazek provozovat SEK, provadet udrzbu a opravy SEK. 

(ii) Nebude-li mozne projektovou dokumentacf zajistit nekter'j, byt' i jeden z pozadavku die pfedchoziho 
odstavce (i) alnebo umfstenf Stavby by mohlo zpusobit, ze nebude nap/nen nekter'j, byt' i jeden z 
pozadavku die pfedchozfho odstavce (i}, vyvola Stavebnfk Pfekladku. 

(iii) Pfi projektovanf Stavby, ktera se nachazi nebo je u nf zamysleno, ze se bude nachazet v 
ochrannem pasmu radiovych tras spolecnosti CETIN a pfekracuje vysku 15 m nad zemsk'ym 
povrchem, a to vcetne docasnych objektU zaffzenf staveniste Uefaby, konstrukce, atd.) je Stavebnfk 
povinen pfsemne kontaktovat POS za ucelem ziskani konkretniho stanoviska a podmfnek k ochrane 
radiovych tras spolecnosti CETIN a pro urceni, zda Stavba vyvola Pfekladku. Ochranne pasmo 

(iv) 
radiovych tras v sffi 50m je zakres/eno do situacniho vykresu, kter'j je soucastf tohoto Vyjadfeni. 
Pokud se v Zajmovem uzemf nachazi podzemnf silove vedeni (NN) ve vlastnictvi spolecnosti 
CETIN, je Stavebnfk povinen ve vztahu k projektove dokumentaci zajistit totez, co je uvedeno pod 
pfsm (i) tohoto c/anku 5, pficemz platf, ze Stavebnik vyvola Pfekladku v pffpadech uvedenych pod 
pism (ii) tohoto Clanku 5. 

(v) Stavebnfk je povinen pfi projektovanf Stavby, ktera je stavbou (a) zaffzeni silovych elektrickych sitf 
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakcnich vedenf, provest vypocet Ci posouzeni rusivych vlivu na 
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SEK, zpracovat ochranna opatfeni, to vse die a v sou/adu s Pfislusnymi pozadavky. Stavebnik je 
povinen nejpozdeji tficet (30) Dnu pfed podanim zadosti o vydani pfislusneho spravniho rozhodnuti 
k umisteni Stavby die Stavebniho zakona pfedat POS vypocet ci posouzeni rusivych v/ivu na SEK a 
zpracovana ochranna opatfeni. 

(vi) Je-/i Stavba v soubehu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je Stavebnik povinen nejpozdeji ke 
Dni, ke kteremu zapocne se zpracovanim projektove dokumentace ke Stavbe, oznamit POS a 
projednat s POS (a) veskere pfipady, kdy trajektorie podvrtu a protlaku budou vedeny ve 
vzdalenosti mensi, neije 1,5 mod Kabelovodu a (b) jakekoliv vykopove prace, ktere budou nebo by 
mohly byt vedeny v urovni ci pod urovni Kabelovodu nebo kabelove komory. 

(vii) Je-li Stavba umistena nebo ma byt umistena v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti mensi, net. jsou 
2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve vzda/enosti mensi, net. je 0, 5 m nad nebo kdekoli pod 
Kabelovodem, je Stavebnik povinen pfedloiit POS k posouzeni zakresleni Stavby v pficnych 
fezech, pficemz do pficneho fezu je Stavebnik rovnez povinen zakreslit profit kabe/ove komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNiKA PRI PROVADENi STAVBY 
(i) Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbe povinen vytycit trasu 

SEK na terenu die Pfislusnych pozadavku a die Stavebniho zakona. S vytycenou trasou SEK je 
Stavebnik povinen seznamit vsechny osoby, ktere budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke 
Stavbe provadet. V pfipade poruseni teto povinnosti bude Stavebnik odpovedny spolecnosti CETIN 
za naklady a skody, ktere porusenim teto povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je 
spolecnosti CETIN uhradit. 

(ii) Pet (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbe je Stavebnik povinen 
oznamit spolecnosti CETIN, i.e zahaji prace ci cinnosti ve vztahu ke Stavbe. Pisemne oznameni die 
pfedchozi vety zasle Stavebnik na adresu e/ektronicke pasty POS a bude obsahovat minimalne 
cis/a jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje Stavebnika. 

(iii) Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickemu poskozeni, a to zpravidla 
docasnym umistenim silnicnich betonovych pane/U nad kabe/ovou trasou SEK. Do doby, net. je 
zajistena a zabezpecena ochrana SEK proti mechanickemu poskozeni, neni Stavebnik opravnen 
pfejiidet vozidly nebo stavebnf mechanizacf kabelovou trasu SEK. Pfi pfeprave vysokych nakladu 
nebo pfi projizdenf stroji, vozidly ci mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnfk 
povinen provefit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je dostatecna a umoznuje spolehlivy a 
bezpecny zpusob pfepravy nakladu ci prujezdu stroju, vozidel Ci mechanizace. 

(iv) Pfi provadenf zemnich praci v blfzkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo ke 
zmene hloubky ulozeni nebo prostoroveho uspofadanf SEK. V mfstech, kde SEK vystupuje ze zeme 
do budovy, rozvadece, na stoup apod. je Stavebnfk povinen vykonavat zemnf prace se zvysenou 
mirou opatrnosti, vykopove prace v blizkosti s/oupu nadzemnfho vedeni SEK je Stavebnik povinen 
provadet v takove vzda/enosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostatecna k tomu, aby 
nedos/o nebo nemoh/o dojft k naruseni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je 
povinen zajistit, aby jakouko/iv jeho cinnosti nedoslo bez souh/asu a vedomf spolecnosti CETIN (a) 
ke zmene nive/ety terenu, alnebo (b) k vysadbe trvalych porostu, a!nebo (c) ke zmene rozsahu a 
zmene konstrukce zpevnenych ploch. Pokud dos/o k odkryti SEK, je Stavebnik povinen SEK po 
celou dobu odkrytf nalezite zabezpecit proti provesenf, poskozeni a odcizenf. 

(v) Zjisti-li Stavebnfk kdykoliv behem provadeni pracf ve vztahu ke Stavbe jakykoliv rozpor mezi udaji v 
projektove dokumentaci a skutecnostf, je povinen bezodkladne pferusit prace a oznamit zjisteny 
rozpor na adresu e/ektronicke pasty POS. Stavebnfk neni opravnen pokracovat v pracich ve vztahu 
ke Stavbe do doby, net. zfska pfsemny souhlas POS s pokracovanfm praci. 

(vi) Stavebnik neni bez pfedchozfho pisemneho souhlasu spolecnosti CETIN opravnen manipulovat s 
kryty kabelovych komor, jakkoliv zakl)fvat vstupy do kabe/ovych komor, a to ani docasne, vstupovat 
do kabe/ovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadne odkrytymi prvky SEK Ci s jakymkoliv jinym 
zafizenim se SEK souvisejicfm. Rovnez bez pfedchozfho pfsemneho souhlasu spo/ecnosti CETIN 
neni Stavebnik opravnen umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit' technicke infrastruktury 
v podelnem smeru. 

(vii) By/a-li v sou/adu s Vyjadfenim a temito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni 
dny pfed zakrytim SEK pisemne oznamit POS zakrytf SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytfm. 
Oznamenf Stavebnika die pfedchozf vety musf obsahovat minimalne pfedpokladany Den zakrytf, 
cis/a jednaci Vyjadfeni a kontaktnf udaje Stavebnika. Stavebnik neni opravnen provest zakrytf do 
doby, net. ziska pfsemny souhlas POS se zakrytfm. 

strana 1 0 - SU/868/20/Doi-4-Pov 



7. ROZHODNE PRAVO 
Vyjadfenf a VPOSEK se ffdf 6eskym pravem, ze}mena Ob6anskym zakonfkem, Zakonem o 
e/ektronickych komunikacfch a Stavebnfm zakonem. Veskere spory z Vyjadfenf 6i VPOSEK 
vyplyvajicf budou s kone6nou platnostf feseny u pffslusneho soudu Geske republiky. 

8. PISEMNY STYK 
Pfsemnym stykem 6i pojmem ,pfsemne" se pro u6eiy Vyjadfenf a VPOSEK rozumf pfedanf zprav 
jednfm z techto zpusobu: 
- v iistinne podobe; 
- e-mai!ovou zpravou se zaru6enym eiektronickym podpisem die zak. 6. 22712000 Sb., o 
eiektronickem podpisu a 0 zmene nektet}'ch daisfch zakonu (zakon 0 eiektronickem podpisu), ve 
znenf pozdejsfch pfedpisu; 

9. ZAVERECNA USTANOVENi 
(i) Stavebnfk, Zadatei nebo jim poverena tfetf osoba je po6fnaje Dnem pfevzetf Vyjadfenf povinen utft 

informace a data uvedena ve Vyjadfenf pouze a vyhradne k u6eiu, pro ktet}' mu by/a tato 
poskytnuta. Stavebnfk, Zadatei nebo jim povefena tfetf osoba neni opravnen informace a data 
rozmnotovat, rozsifovat, pronajimat, puj6ovat 6i jinak umotnit jejich utfvanf tfetf osobou bez 
pfedchozfho pfsemneho souhiasu spoie6nosti CET!N. 

(ii) Pro pffpad porusenf kterekoiiv z povinnostf Stavebnfka, Zadateie nebo jim povefene tfetf osoby, 
zaiotene Vyjadfenfm lnebo temito VPOSEK je Stavebnfk, Zadatei 6i jim povefena tfetf osoba 
odpovedny za veskere naklady a skody, ktere spoie6nosti CETIN vzniknou porusenfm povinnosti 
Stavebnfka, Zadate/e nebo jim povefene tfetf osoby. 

GridServices, s.r.o. vyjadreni ze dne 17.7.2020 pod zn. 5002174548 (vynatek): 
Centrum socialnich sluieb 
GasNet, s.r.o., jako provozovatei distribu6nf soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny 
GridServices, s.r.o., vydava toto stanovisko: 
V zajmovem uzemi stavby se nachazi tato plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky: 
- STL plynovod PE dn 63 a STL pfipojky 

Potadujeme respektovat prubeh a ochranne pasmo piynarenskeho zaffzenf. 

Kfftenf a soubeh int. sftf s piynovodnfm zaffzenfm musf byt v souladu s GSN 73 60 05, tab. 1 a 2. 
Budovane objekty ( napf sachty, vpusti, dopravnf zna6ky, sioupy atd.) musf dodrtet ad stavajicfho 
zaffzenf svetlou vzdaienost die GSN EN 12 007, TPG 702 04, 6i. 14.5 a 14.6- minimaine 1m, tj. nesmf 
zasahovat do ochranneho pasma zaffzenf- piynovodu! 

K piynovemu zaffzenf umfstit teieso komunikace v souiadu s GSN 73 6005. 

Toto stanovisko se netyka tadnych uprav piynarenskeho zaffzenf v dane iokalite. Nutno feSit 
samostatne (http:!/ www. gasnet. czlcslkontaktni-systeml). 
Sou6asne si vyhrazujeme upfesnenf nebo rozsffenf nasich podmfnek pfi zjistenf situace na mfste. 

V rozsahu teto stavby souhiasfme s povoienfm stavby die zakona 18312006 Sb. ve znenf pozdejsfch 
pfedpisu. Tento souhias piatf jen pro uzemnf ffzenf, ffzenf o uzemnfm souhiasu, vefejnopravnf smiouvy 
pro umistenf stavby, zjednodusene uzemnf ffzenf. 
Pokud bude tfeba pro provedenf stavby ohiasenf, stavebnf povoienf, vefejnopravnf smiouva o provedenf 
stavby nebo oznamenf stavebnfho zameru s certifikatem autorizovaneho inspektora, stavebnfk potada 
GasNet, s.r.o. pfed jednfm z vyse uvedenych povoiovacfch retimu o stanovisko k projektove 
dokumentaci, nebo k obdobne dokumentaci podie stavebnfho zakona. 

V zajmovem uzemf se mohou nachazet piynarenska zaffzenf jinych vlastnfku 6i spravcu, pffpadne i 
diouhodobe nefunk6nflneprovozovana piynarenska zaffzenf bez dostupnych informacf o jejich poioze a 
viastnictvf. 
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Plynarenske zaffzenf a plynovodnf pffpojky jsou die ust. § 2925 zakona c. 8912012 Sb., obcanskeho 
zakonfku, provozovany jako zaffzenf zvlast' nebezpecne a z tohoto duvodu jsou chraneny ochrannym 
pasmem die zakona C.458!2000 Sb. ve znenf pozdejsfch pfedpisu. 
Nedodri.enf podmfnek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovednost stavebnfka za vznikle skody. 
Rozsah ochranneho pasma je stanoven v zakone 45812000 Sb. ve znenf pozdejsfch pfedpisu. 
Pfi realizaci uvedene stavby budou dodri.eny podmfnky pro provadenf stavebnf cinnosti: 
1) Za stavebnf cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povai.ujf vsechny cinnosti provadene 

v ochrannem pasmu plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek (tzn. i bezvykopove 
technologie a terennf upravy) a cinnosti mimo ochranne pasmo, pokud by takove cinnosti mohly 
ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek (napf. trhacf 
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.). 

2) Stavebnf cinnosti je moine realizovat pouze pfi dodri.enf podmfnek stanovenych v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmfnky dodri.eny, budou stavebnf Cinnosti, popf. upravy terenu 
provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho zaffzenf povai.ovany die § 68 zakona c. 45812000 
Sb. ve znenf pozdejsfch pfedpisu za cinnost bez naseho pfedchozfho souhlasu. Pfi kai.de zmene 
projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych ini.enyrskych sfti) je nutne poi.adat o nove 
stanovisko k teto zmene. 

3) Pfed zahajenfm bude provedeno vytycenf trasy a pfesne urcenf uloi.enf plynarenskeho zaffzenf a 
plynovodnfch pffpojek. Vytycenf trasy provede pffslusna provoznf oblast (formulaf a kontakt 
naleznete na www.qridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi tadosti uvede 
tadatel nasi znacku (cfslo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. 0 provedenem vytycenf 
trasy bude sepsan protokol. Pfesne urcenf uloi.enf plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek 
je povinen provest stavebnfk na svuj naklad. Bez vytycenf trasy a pfesneho urcenf uloi.enf 
plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek stavebnfkem nesmf byt vlastnf stavebnf cinnosti 
zahajeny. Vytycenf plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek povai.ujeme za zahajenf 
cinnosti stavebnfka. 

4) Bude dodri.ena mj. CSN 736005, TPG 702 04, zakon c. 45812000 Sb. ve znenf pozdejsfch pfedpisu, 
pffpadne dalsf pfedpisy souvisejfcf s uvedenou stavbou. 

5) Pracovnfci provadejfcf stavebnf cinnosti budou prokazatelne seznameni s polohou plynarenskeho 
zaffzenf a plynovodnfch pffpojek, rozsahem ochranneho pasma a temito podmfnkami. 

6) Pfi provadenf stavebnf cinnosti vc. pfesneho urcenf uloi.enf plynarenskeho zaffzenf je stavebnfk 
povinen ucinit takova opatfenf, aby nedoslo k poskozenf plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch 
pffpojek nebo ovlivnenf jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude poui.ito nevhodneho 
natadf, zemina bude tezena pouze rucne bez poui.itf pneumatickych, elektrickych, bateriovych a 
motorovych nafadf. 

7) Odkryte plynarenske zaffzenf a plynovodnf pffpojky budou v prubehu nebo pfi pferusenf stavebnf 
cinnosti fadne zabezpeceny proti jeho poskozenf. 

8) v pffpade poui.itf bezvykopovych technologif (napf. protlaku) bude pfed zahajenfm stavebnf cinnosti 
provedeno uplne obnai.enf plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek v mfste kffi.enf na 
naklady stavebnfka. V pffpade, i.e nebude tato podmfnka dodri.ena, nesmf byt poui.ita bezvykopova 
technologie. 

9) Stavebnfk je povinen neprodlene oznamit kai.de i sebemensf poskozenf plynarenskeho zaffzenf 
nebo plynovodnfch pffpojek (vc. izolace, signalizacnfho vodice, vystrai.ne f6/ie atd.) na telefon 1239. 

1 0) Pfed provedenfm zasypu vykopu bude provedena kontrola dodri.enf podmfnek stanovenych pro 
stavebnf cinnosti, kontrola plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek. Kontrolu provede 
pffslusna provoznf oblast (formulat a kontakt naleznete na www.qridservices.cz nebo NONSTOP 
zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi i.adosti uvede i.adatel nasi znacku (cfslo jednacf) uvedenou 
v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenske zaffzenf, ktere nebylo 
odhaleno. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol. Bez provedene kontroly nesmf byt 
plynarenske zaffzenf a plynovodnf pffpojky zasypan. V pffpade, i.e nebudou dodri.eny vyse 
uvedene podmfnky je stavebnfk povinen na zaklade vyzvy provozovatele plynarenskeho zaffzenf a 
plynovodnfch pffpojek, nebo jeho zastupce doloi.it prukaznou dokumentaci o neposkozenf 
plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek behem vystavby nebo provest na sve naklady 
kontrolnf sandy v mfste styku stavby s plynarenskym zaffzenfm a plynovodnfmi pffpojkami. 
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11) Plynarenske zaffzenf a plynovodnf pffpojky budou pfed zasypem vykopu fadne podsypany a 
obsypany tezenym pfskem, bude provedeno zhutnenf a bude osazena vystrazna folie zlute barvy, 
vse v sou/adu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) Neprodlene po skoncenf stavebnf cinnosti budou fadne osazeny vsechny poklopy a nadzemnf prvky 
plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek. 

13) Poklopy uzaveru a ostatnfch armatur na plynarenskem zaffzenf a plynovodnfch pffpojkach vc. 
hlavnfch uzaveru plynu (HUP) na odbernem plynovem zaffzenf udrzovat stale pffstupne a funkcnf 
po celou dobu trvanf stavebnf Cinnosti. 

14) Pffpadne zfizovanf staveniste, skladovanf materia/U, stavebnfch stroju apod. bude rea/izovano mimo 
ochranne pasmo plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek (nenf-li ve stanovisku uvedeno 
jinak). 

15) Bude zachovana h/oubka ulozenf plynarenskeho zaffzenf a plynovodnfch pffpojek (nenf-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 

16) Pfi pouzitf nakladnfch vozidel, stavebnfch strojU a mechanismu zabezpecit pffpadny pfejezd 
pfes plynarenske zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim pane/it v miste pfejezdu plynarenskeho 
zafizenf. 

Vyjadreni o existenci zarizeni distribucni soustavy (elektricka sit') ve vlastnictvi E.ON Distribuce, 
a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti ze dne 8.7.2020, zn. 11356-26056332 (vynatek): 
Nazev stavby: Centrum socialnich sluzeb, Zd'ar nad Sazavou 
Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickem zafizeni distribucni soustavy vlastnenem 
a provozovanem spo/ecnostf E. ON Distribuce, a.s. aje vyjadfenfm pro uzemnf a stavebnf ffzenf. 
V zajmovem uzemf vyse uvedene stavby se nachazf: 
Podzemnf vedenf VN 
Distribucni trafostanice VNINN 
Podzemnf vedenf NN 
Nadzemnf vedenf NN 
Ke stavbe a cinnosti v ochrannych pasmech zaffzenf distribucnf soustavy je investor povinen zajistit si 
pfsemny souh/as ve smyslu § 46 odst. 11 zakona c. 458/2000 Sb., o podmfnkach podnikanf a vykonu 
statnf spravy v energetickych odvetvfch, v platnem znenf. 
Vase podklady jsme pfedali spriiVci zafizeni, ktery vyda stanovisko k cinnostem a stavbe v 
ochrannem pasmu. Stanovisko obdrzfte nejpozdeji do 30 dnu ad vystavenf tohoto vyjadfenf. Kontakty 
na spravce zaffzenf jsou uvedeny v zaveru tohoto vyjadfenf. 
Dovolte, abychom Vas upozornili, ze pfi provadenf zemnfch nebo jinych pracf, ktere mohou ohrozit 
pfedmetne distribucnf a sdelovacf zaffzenf, jste povinni die zakona c. 30912006 Sb. a naffzenf vlady 
c. 59112006 Sb. ucinit veskera opatfenf, aby nedos/o ke skodam na vyse uvedenem zaffzenf, na majetku 
nebo na zdravf osob elektrickym proudem, zejmena tim, ze zajistfte: 
1. Zakreslenf trasy nadzemnfho i podzemnfho vedenf, vyskytujicfho se v zajmovem uzemf, do vsech 

vyhotovenf provadecf dokumentace. 
2. Vyfesenf zpusobu provedenf pffpadnych kfizovatek a soubehu uvazovane stavby s distribucnfm a 
sde/ovacfm zafizenfm v projektove dokumentaci a toto bude odpovfdat CSN 33 2000-5-52, CSN 73 
6005 a PNE 33 3302. 
3. Objednanf pfesneho vytycenf distribucnf site (trasy kabelu) v terenu a to nejmene 14 dnu pfed 
zahajenfm pracf v blfzkosti podzemnfho kabe/oveho vedenf. V pffpade, ze nebude moine trasu kabe/u 
bezpecne urcit pomocf vytycovacfho zaffzenf, je investor zemnfch pracf povinen pro jednoznacne 
stanovenf jeho po/ohy pro vest 
na urcenych mfstech a v nezbytnem rozsahu rucnf odkrytf kabelu podle pokynu zamestnancu E. ON 
Ceska republika, s.r.o. (dale jen ECZR). Vytycenf kabelu VN, NN zajistf Libor Zeleny, tel.: 54514-3692, 
email: libor.zeleny@eon.cz. 
4. Provadenf zemnfch pracf v ochrannem pasmu kabeloveho vedenf vyhradne klasickym rucnfm 
naradfm bez pouzitf jakychkoli mechanismu s nejvyssf opatrnostf, nebude-li provozovatelem zaffzenf 
stanoveno jinak. 
5. Vykopove prace v blfzkosti nadzemnfho vedenf NN budou provadeny tak, aby nedoslo k narusenf 
stability podpernych bodu a uzemf10vacf soustavy, nebo nebyl jinak ohrozen provoz zaffzeni a 
bezpecnost osob. Zarovefl pozadujeme dodrzovat platna ustanovenf norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 
3302, zvlaste pak minimalnf dovolene vzdalenosti ad vedenf. 
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6. Pfi provadenf stavebnfch pracf nesmf dojft k poskozenf a znepffstupnenf zaffzenf distribucnf soustavy. 
7. Ohlasenf jakehokoliv poskozenf distribucnfho a sdelovacfho zaffzenf na telefonnfm cfsle Poruchove 
slutby 800 22 55 77. 
Kontakty spriwcu zafizeni: 
VN+NN Regionalnf sprava, Jiff 0/isar, tel.: 54514-5747, email: jiri.olisar@eon.cz 
Upozornujeme Vas na motnou polohovou odchylku vedenf v pfilotene situaci s informativnfm zakresem 
sftf 
Pfi vytycenf trasy zaffzenf i ke kontrole pfed zahozem a ke vsem dalsfm souvisejfcfm jednanfm 
pfedlotte, prosfm, toto vyjadfenf. 

Souhlas se stavbou a cinnosti v ochrannem zafizeni distribucni soustavy (elektricka sit') ve 
vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. ze dne 14.7.2020 zn. J13947- 27017478 (vynatek): 
Pfedloiili jste nam tadost o vyjadfenf ke stavbe a cinnosti v ochrannem pasmu: 
Podzemnf vedenf VN 
Podzemnf vedenf NN 
Nadzemnf vedenf NN 
Nazev stavby: Centrum socialnfch sluieb 
Mfsto stavby: KU Mesto Zd'ar (795232}, tadatelem vyznacene zajmove uzemf 
Souhlasfme s provedenfm vyse uvedene akce v ochrannem pasmu zaffzenf distribucnf soustavy pfi 
splnenf techto podmfnek: 
Pfed zahajenim stavby je nutne provest pfelo:iku nadzemniho vedeni NN a kabeloveho vedeni VN 
a NN (v mfste stavby parkovacfho stanf bude kabelove vedenf VN a NN uloteno do pfedepsane hloubky 
a osazeno chranickami). Pfelotenf bude provedeno die podmfnek zak. c. 458/2000 Sb., §47 nakladem 
vyvolavatele. 
V ochrannych pasmech (dale jen OP) zaffzenf distribucnf soustavy budou pfi realizaci, udeleneho 
souhlasu dodrteny podmfnky die § 46 odst. 8 zakona c. 45812000 Sb., v platnem znenf, kde se 
konstatuje, i.e v OP techto zaffzenf je zakazano pod pfsmeny: 

c) provadet cinnosti, ktere by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu techto zaffzenf nebo 
ohrozit tivot, zdravf ci majetek osob 
d) provadet cinnosti, ktere by znemotnovaly nebo podstatne znesnadnovaly pffstup k temto 
zaffzenfm. 

1) Zakreslenf trasy nadzemnfho i podzemnfho vedenf vyskytujfcfho se 
v zajmovem uzemf do vsech vyhotovenf provadecf dokumentace a jeho vyznacenf dobfe viditelnym 
zpusobem pffmo v terenu. Jedna se zejmena o mfsta kfftenf Ci soubehu trasy vedenf s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedenf vykopu a podobne tak, aby pracujfcf na stavenisti byli o hranicfch 
ochranneho pasma trvale informovani. 

2) Objednanf pfesneho vytycenf distribucnf site (trasy kabelu) v terenu a to nejmene 14 dnu pfed 
zahajenfm pracf v blfzkosti podzemnfho kabeloveho vedenf. V pffpade, i.e nebude moine trasu 
kabelu bezpecne urcit pomocf vytycovacfho zaffzenf, je investor zemnfch pracf povinen pro 
jednoznacne stanovenf jeho polohy provest na urcenych mfstech a v nezbytnem rozsahu rucnf 
odkrytf kabelu podle pokynu zamestnancu E. ON Ceska republika, s.r.o. (dale jen ECZR). Vytycenf 
kabelu VN, NN zajistf Ubor Zeleny, tel.: 54514-3692, 
email: libor.zeleny@eon.cz. 

3) Provadenf zemnfch pracf v ochrannem pasmu kabelu vyhradne klasickym rucnfm natadim bez poutiti 
jakychkoli mechanismu s nejvyssf opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak. 

4) Vhodne zabezpeceni obnateneho kabelu (podloteni, vyveseni, .. .), aby nedoslo k jeho poskozeni 
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystratnymi tabulkami, bude provedeno podle 
pokynu pracovnfka ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizenf si vyhrazujeme pfi 
vytyceni nebo po jeho odkrytf. 

5) Vyfesenf zpusobu provedeni soubehu a kfiteni vyse zminene akce s rozvodnym zafizenim musi 
odpovfdat pfislusnym CSN. 

6) Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kfitovatek a soubehu zahozem vykopu. 0 kontrole bude 
proveden zapis do montatniho nebo stavebnfho deniku. Pfi nedodrtenf teto podminky, budou 
poruchy vznikle na zafizenf odstranovany na naklady investora stavby. 

7) Po dokoncenf musf stavba z poh/edu ochrany pfed provoznfmi a poruchovymi vlivy distribucni 
soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejmena PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN 
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EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1. 
8) Po dokon6enf stavby a 6innosti pfipomfname, ze v OP zaffzenf je dale zakazano: 

a) zfizovat bez souhlasu v/astnfka techto zaffzenf stavby 6i umist'ovat konstrukce a jina podobna 
zafizenf, jakoz i.uskladnovat hoflave a vybusne latky 

b) provadet bez souhlasu jeho v/astnika zemnf prace 
c) u nadzemniho vedeni nechavat rust porosty nad vysku 3m 
d) u podzemnfho vedeni vysazovat trvale porosty a pfejfzdet vedeni mechanizmy o ce/kove hmotnosti 

nad 6t. 
9) V projektove dokumentaci a pfi stavbe budou respektovany podmfnky uvedene ve vyjadfenf o 

existenci zaffzenf distribu6nf soustavy ve vlastnictvf a provozovani EGO a podmfnkach prace v jeho 
blfzkosti ze dne 27.07.2018. 

1 0) Veskera stavebni 6innost v OP distribu6niho a sdelovacfho zafizeni bude pfed jejfm zahajenim 
konzultovana s pfislusnym spravcem zaffzeni (kontakty na spravce zafizenf jsou uvedeny v zaveru 
tohoto vyjadfeni), kte,Y stanovf bezpe6nostnf opatfenf pro prace v OP pfislusneho rozvodneho 
zaffzeni die platne CSN EN 50 110-1. 

11) Veskere prace s mechanizacf, jejichz 6asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi6um v OP 
nadzemniho vedenf 22 kV a vykopove prace v OP podzemnfho vedeni 22 kV, je nutno provadet za 
beznapet'oveho stavu vedeni a vypnutf pozadujeme objednat nejmene 25 kalendafnfch dnu pfedem. 
Prace s mechanizacf v OP vedenf 110 kV je nutno provadet za beznapet'oveho stavu vedenf a 
vypnutf pozadujeme objednat nejpozdeji do 10. dne pfedchozfho mesfce. 

Vyjadreni VODARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou {dale jen VAS) 
k projektove dokumentaci k uzemnlmu a stavebnimu rizeni na akci; ,Centrum socialnich sluzeb 
Zd'ar nad Sazavou- ZMENA 2020", R.· c, 6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 6384, k. u. Mesto Zd'ar ze 
dne 14.7.2020 pod c.i. ZR/2844/2020-Se (vynatek): 
K vyse uvedene akci jiz VAS vydala sva vyjadfenf: 
- dne 19. 6. 2017, 6. j. ZR/2418-1, 2, 3, 4/2017-Se, 
- dne 28.11. 2018, 6. j. ZR/4619-1, 2, 3, 4/2018-Se. 
One 29. 6. 2020 by/a na VAS doru6ena dalsf zmena projektove dokumentace zpracovana projektantem. 
lng. Milanem Pefikanem, zakazkove 6fslo 20-2018 (datum 24. 6. 2020) na vyse uvedenou akci fesfcf 
oproti puvodnf dokumentaci zmenu u techto stavebnfch objektU: 
o Pfelozky inzenyrskych sftf {SO 06): 
o SO 06. 1 Pfelozka vedenf e/. energie NN 

Vzdusne vedenf na sloupech, ktere vede podel pozemku stavby v ulici Smfchov (podel pane/ave 
cesty) bude v useku stavebnfho pozemku pfe/ozeno do zeme, jako zemni kabelove vedenf. 
Pfelozka je fesena se spravcem site. 

o SO 06.2 Pfelozka telekomunika6nfho vedeni CETIN; 
Vzdusne vedenf na sloupech, ktere vede podel pozemku stavby v ulicfch Ovofakova (dfeveny s/oup) 
a Smfchov (podel pane/ave cesty) bude v useku stavebnfho pozemku pfelozeno do zeme, jako 
zemni kabelove vedenf. Pfelozka je fesena se spravcem site,: 
(dale jen stavba). 

Vyjadfeni VAS k pfedlozene projektove dokumentaci 
S navrzenym fesenfm v rozsahu die pfedlozene projektove dokumentace k zadostf o vydanf rozhodnutf 
o umfstenf stavby a a stavebnfho povo/enf VAS 

souh/asi, 
podmfnky vyjadfenf VAS dne 28, 11. 2018, i. j. ZR/4619-1, 2, 3, 412018-Se zustavajfcf nadate v platnosti. 
VAS pouze upozornuje na zmenu kontaktnf osoby z VAS, a to mistra provozu vodovodu Zd'ar nad 
Sazavou, kdy mfsto p. Sandery (odchod do starobnfho duchodu) zajist'uje v sou6asne dobe vykon teto 
funkce pan 8, /nwald (telefon: 586 651 106, 602 171 265). 

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale jen VAS) -
vyjadreni ze dne 19.6.2017 pod c.j. ZR/2418-1/2017-Se a ze dne 28.11.2018 pod c.j. 
ZR/4619-1/2018-Se (vynatek): 
Vyjadfeni VOOARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale jen VAS) k 
projektove dokumentaci k uzemnfmu a stavebnfmu ffzenf na akci: ,Centrum socialnich slui.eb Zd'ar 
nad Sazavou", p. c. 6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 6384, k. u. Mesto Zd'ilr 
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Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 22711, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Pfedlozena projektova dokumentace zpracovana projektantem, lng. Milanem Pelikanem, zakazkove 
cfslo 26-2016 (datum 15.5.2017) fesf vybudovanf centra socialnfch sluzeb vcetne zpevnenych ploch, 
oplocenf a pffpojek inzenyrskych sftf na p. c. 6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 6384 v k. u. Mesto Zd'ar 
(dale jen stavba). 
1. Vyjadfeni k technickemu feseni projektu 
S navrzenym fesenfm v rozsahu die pfedlozene projektove dokumentace k zadosti o vydanf rozhodnutf 
o umfstenf stavby a stavebnfho povolenf VAS 
souhlasf. 
VAS upozornuje, i.e v souladu s ustanovenfm §159 odst. (1)- (3) zak. c. 18312006 Sb. v platnem znenf 
projektant odpovfda za spravnost, celistvost, uplnost a nasledne i bezpecnost stavby provedene podle 
jim zpracovane projektove dokumentace pro vydanf uzemnfho rozhodnutf a proveditelnost stavby podle 
teto dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroven projektu technologickeho zaffzenf 
vcetne vlivu na zivotni prostfedf. Je povinen dbat pravnfch pfedpisu a obecnych pozadavku na vystavbu 
vztahujfcfch se ke konkretnfmu stavebnfmu zameru a pusobit v soucinnosti s pffslusnymi dotcenymi 
organy. 
2. Vyjadfeni k realizaci stavby ,Centrum sociillnich sluzeb Zd'ilr nad Sazavou" 
2. 1. Pfed zahajenfm realizace stavby pozadujeme nejprve provest vytycenf trasy vodovodu a kanalizace 

ve sprave VAS vcetne vodovodnfch a kanalizacnfch pffpojek 
Vytycenf vodovodu ve sprave VAS Vam na objednavku zajistf utvar dispecinku VAS (telefon: 566 
651159, 724 102 777), vytycenf kanalizace ljednotna kanalizace ON 1000 ZB) ve sprave VAS Vam 
na objednavku zajistf mistr provozu kanalizacf a COV Zd'ar nad Sazavou, pan Macek (telefon: 566 
620 888, 602 459 950). 
Za vytycenf vodovodnfch a kanalizacnfch pffpojek nachazejfcfch se v zajmovem uzemf stavby je v 
souladu se zakonem c. 27 412001 Sb. § 3, odst. (3) v platnem znenf zodpovedny jejich majitel 
-majitel pozemku ci stavby pfipojenych na vodovod a kanalizaci, neprokaze-li se opak. 

2.2. V ramci realizace stavby pozadujeme respektovat ochranne pasmo; 
o vodovodu ve sprave VAS v souladu se zakonem c, 27412001 Sb. § 23, odst. (3) v platnem znenf 
-1,5m 
o kanalizace ve sprave VAS v souladu se zakonem c. 27 412001 Sb. § 23, odst. (3) v platnem znenf 
-3,5m 
o vodovodnfch pffpojek v souladu s CSN 75 5411, clanek 4.4- 1,5 m 
o kanalizacnfch pffpojek v souladu s CSN 75 6101, clanek 6. 1. 13-0, 75 m 

2.3. Kffzenf inzenyrskych sftf s vodovodem a kanalizacf ve sprave VAS s vodovodnfmi a kanalizacnfmi 
pffpojkami musf byt pod uhlem v rozmezf 90 - 60° pfi respektovanf minimalnf svisle vzdalenosti v 
souladu s CSN 73 6005. Zemnf kabelove rozvody musf byt ulozeny do chranicky. 

2. 4. V zajmovem uzemf stavby nesmf byt v ochrannem pasmu vodovodu a kanalizace ve sprave VAS 
vcetne pffpojek provadeny terennf upravy, pfi nichz by doslo ke snfzenf a navysenf terenu nad 
vodovodem a kanalizacf ve sprave VAs a pffpojkami v rozporu se zakonem c. 27 412001 Sb. § 23, 
odst. (5), pfsmeno d) v platnem znenf, v rozporu s CSN 75 5401, s CSN 75 5411 as CSN 75 6101. 
Poklopy ovladacfch prvku vodovodu a kanalizace ve sprave VAS (hydranty, soupata, uzavery 
vodovodnfch pffpojek, armaturnf sachty na vodovodu a kanalizacnf sachty) musf byt osazeny do 
pffpadne nove nivelety upraveneho terenu. 

2.5. Ke kontrole vyse uvedenych podmfnek pozadujeme pfizvat: 
o vodovod ve sprave VAS a vodovodnf pffpojky (na vefejnem prostranstvf) - mistra provozu 
vodovodu Zd'ar nad Sazavou, pana Sanderu (telefon: 566 651 106, 724 128 879) 
o kanalizace ve sprave VAS a kanalizacnf pffpojky (na vefejnem prostranstvf) - mistra provozu 
kanalizacf a COV Zd'ar nad Sazavou, pana Macka. 
0 vlastnfch kontrolach musf b'jt sepsany zapisy- pffloha c. 1.1. a 1.2. 

2. 6. Pffpadne skody na zaffzenf ve sprave VAS zpusobene stavbou ,Centrum socialnfch sluzeb Zd'ar 
nad Sazavou" hradf investor. Pffpadne pfelozky zaffzenf ve sprave VAS vyvolane stavbou ,Centrum 
socialnfch sluzeb Zd'ar nad Sazavou" hradf die zakona c. 27 412001 Sb. § 24 v platnem zneni 
investor. 

2. 7. Podmfnky pro napojenf centra socialnfch sluzeb: 
o vodovodnf pffpojkou na vodovod ve sprave VAS uvadf samostatne vyjadfenf VAS c. j. 
ZR/2418-212017-Se 
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o oddilnou splaskovou kanaliza6ni pfipojkou na stoku jednotne kanalizace ve sprave VAS uvadi 
samostatne vyjadfeni VAS 6. j. ZR/2418-312017-Se 
o oddilnou dest'ovou kana!iza6ni pfipojkou na stoku oddilne dest'ove kanalizace ve sprave vyse 
uvedeneho investora, ktera je dale zaustena do stavajfci stoky dest'ove kanalizace ve sprave VAS 
uvadi samostatne vyjadfeni VAS 6. j. ZR/2418-4/2017-Se. 

2. 8. Kladne stanovisko VAS k vydani kolauda6niho souhlasu na pfedmetnou stavbu popfipade kladne 
stanovisko pro uvedeni pfedmetne stavby do utivani vyhotovi VAS at po pfed/oteni dokladu 
uvedenych v bode 2.5., dokladu uvedenych v samostatnem vyjadfeni VAS 6. j. ZR/2418-2, 3, 
4/2017-Se a dale po pfedloteni nite uvedeneho geodetickeho zamereni stavby. 

Doklady uvedene v bode 6. 2. 8. prosim pfedavejte: 
o osobne na VAS v ufednich dnech (pondelf od 7:00 at 11:00 hod, 12:00 at 15:00 hod, stfeda od 
7:00 at 11:00 hod, 12:00 at 17:00 hod) - In g. Jifimu Semrincovi 
o osobne na VAS mimo ufedni dny na podatelnu VAS- dvefe 6. 18 
o zaslanim elektronicky na e-mai!ovou adresu: semrinec@vaszr.cz 
o zaslanim na adresu- VAS, Studentska 1133, 591 21 Zd'ar nad Sazavou 

3. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umist{mi stavby a stavebniho povoleni 
S vydanim rozhodnuti o umisteni stavby a stavebniho povoleni na stavbu ,Centrum sociafnich s!uteb 
Zd'ar nad Sazavou" VAS 

souh/asi za pfedpok/adu dodrteni nas/edujfcich podminek: 
rozhodnutf o umisteni stavby a stavebni povoleni bude obsahovat seznam dokladu nutnych pro uvedeni 
stavby do utivani, a to zejmena: 
1. geodeticke zamefeni stavby v listinne podobe i v prostfedi MicroStation (v soufadnem systemu 
S-JTSK, data ve formatu dgn) 
2. stanovisko VAS o provedene kontro/e a pfevzetf dokladu prokazujfcich splneni podminek ochrany 
zafizeni ve sprave VAS dot6enych stavbou. 
K vyse uvedene akcijii VAS vydala sve vyjadfeni dne 19. 6.2017, c.j. ZR/2418-1, 2, 3, 412017-Se. 
One 31. 10. 2018 by/ana VAS doru6ena zmena projektove dokumentace zpracovana projektantem, lng. 
Milanem Pelikanem, zakazkove Cislo 20-2018 (datum 25. 10. 2018) na vyse uvedenou akci fesici oproti 
puvodni dokumentaci zejmena tyto zmeny (informace poskytnuta zpracovatelem projektove 
dokumentace): 
1. Trasa vodovodni pfipojky. Puvodne by/a de/sf a by/a vedena podel jitni strany objektu do prostoru 

pod schodistem. Vodomer by! venku v izo!ovane vodomeme sachte. Nove je pfipojka kratsi, zustava 
napojeni na vodovod v ulici Smichov. K objektu vede ze zapadni strany a vodomer je v nice uvnitf 
objektu. 

2. Pfipojka sp/askove kanalizace v podstate zustava stejna, jenom je oproti puvodnimu feseni mime 
posunuta jitneji na uroven vnitfni chad by v objektu. 

3. Dest'ova kanalizace - trasa pfipojky zustava stejna, pouze se kvuli malemu spadu zvetsi!a dimenze 
potrubi z puvodnich 150 na 250 mm. Daleje navrtena zmena objemu reten6ni nadrte a navrhla jiny 
tvar, kter}' ma dna vyse kvuli spadu. Puvodne by/a nadrt o objemu 7 m3, nynf 4 m3 s regulovanym 
odtokem 3 1/s. 

4. Vyvo/ana stavba pfelotky kanaliza6nf pffpojky od sousednich RD Dvofakova 6. p. 492, 448, 477, .... 
5. U puvodne planovanych pfelotek vedeni e/ektfiny a telefonu se posunujf mimo soukromy pozemek 

RD pana Duchalika p. 6. 6255 s/oupy a to do pfileh/eho travnateho pasu mezi panelovou cestou a 
plotem zahrady. Vedenf se tedy ve 2 usecfch pfed i za s/oupy mime odklanf ad puvodnf trasy. Kfiteni 
s pfipojkami vodovodu a kanalizace tedy zustava, jen je v trosku jinem bode, net puvodne. 

3. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umisteni stavby a stavebniho povoleni 
S vydanfm rozhodnutf o umfstenf stavby a stavebnfho povoleni na stavbu ,Centrum socialnich sluteb 
Zd'ar nad Sazavou-ZMENA 2018" VAS 

souhlasf za pfedpokladu dodrtenf nasledujicich podminek: 
rozhodnutf o umisteni stavby a stavebnf povoleni bude obsahovat seznam dok/adu nutnych pro uvedeni 
stavby do utivanf, a to zejmena: 
1. geodeticke zamereni stavby v listinne podobe i v prostfedf MicroStation (v soufadnem systemu 
S-JTSK, data ve formatu dgn) 
2. stanovisko VAS o provedene kontro/e a pfevzetf dokladu prokazujfcich splnenf podmfnek ochrany 
zaffzeni ve sprave VAS dot6enych stavbou. 
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VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale jen VAS) -
vyjadreni ze dne 19.6.2017 pod c.j. ZR/2418-2/2017-Se a ze dne 28.11.2018 pod c.j. 
ZR/4619-2/2018-Se (vynatek): 
Vyjadfeni VODARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale }en VAS) k 
projektove dokumentaci na akci ,Centrum socialnich sluzeb Zd'ilr nad Sazavou"- napojeni centra 
socialnich sluzeb, p. c. 6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 6384, k. u. Mesto Zd'ilr vodovodni pfipojkou 
na vodovodni fad ve sprave VAS (dale }en stavba) pro: 
• vyjadfeni k projektove dokumentaci 
• rea/izaci stavby 
• zaha}eni dodavky pitne vody 
• zajisteni nepfetrzite dodavky pitne vody 
• vyjadfeni pro stavebnf ufad k vydani rozhodnutf o umfst{mf stavby a stavebniho povolenf 
2. Stanoveni podminek pro realizaci stavby 
2.1. Pfed zahajenim rea/izace stavby vodovodnf pfipojky pozadujeme uzavfft s VAS po pfedlozenf 

uzemniho souhlasu na stavbu vodovodnf pffpojky vydaneho mfstne pfis/usnym stavebnfm ufadem 
smlouvu na dodavku pitne vody. Smlouva s VAS na dodavku pitne vody, kontaktnf telefon 
zakaznicke odde/eni VAS, lng. Pitrunova (te/efon 566 651151). 

2.2. Vyse uvedena stavba se nachazi v ochrannem pasmu stavajfcf stoky jednotne kanalizace ON 1000 
ZB ve sprave VAS (dale }en kanalizace), ktera nesmf b.Yt pfi rea/izaci zemnfch praci porusena. Pfed 
zahajenfm zemnich praci pozadujeme provest pfesne vytycenf teto kanalizace odpovednym 
pracovnfkem VAS - mistr provozu kana/izacf a COV Zd'ar nad Sazavou, pan Macek (telefon: 566 
620 888, 602 459 950) (upozornujeme, ze vyzva musf b.Yt hlasena mistrovi minima!ne 2 pracovnf 
dny dopfedu). 
Upozornujeme na ochranne pasmo kanalizace v souladu se zakonem c. 27 412001 Sb. § 23 v 
platnem znenf- 1,5 m, na dodrzeni pfipadneho uhlu kfitenf vodovodnf pfipojky s kanalizaci 90-60° 
a minimalnf svisle vzdalenosti v sou!adu s CSN 73 6005. Pffpadne skody na kanalizaci zpusobene 
stavbou vodovodnf pffpojky hradf investor. 

Dale upozornujeme, te za pffpadne: 
o vytycenf stavajfcfch vodovodnich a kanalizacnfch pffpojek pro stavajfci nemovitosti a pozemky 

pfed zahajenim realizace stavby je v sou/adu se zakonem c. 27 412001 Sb. § 3, odst. (3) v 
platnem zneni zodpovedny jejich majitel - majite/ pozemku ci stavby pfipojene na vodovod a na 
kanalizaci, neprokate-li se opak 

o skody na stavajfcich vodovodnfch a kanalizacnfch pffpojkach pro stavajfci nemovitosti a pozemky 
zpusobene stavbou hradf investor. 

2.3. K provedenf odboceni s uzaverem z vodovodnfho fadu a k osazeni vodomeru ma vyhradnf pravo 
VAS. Tyto prace Vam na objednavku a na zaklade smluvnfho vztahu s VAS zajistf pracovnici 
naseho provozu, kontaktnf telefon mistr provozu vodovodu Zd'ar nad Sazavou, pan Sandera 
(te!efon: 566 651 106, 724 128 879). 

2.4. V pfipade, te montatni prace vodovodnf pffpojky vyse uvedene stavby (krome vlastniho napojeni 
na vodovodnf fad) nebude provadet VAS, potadujeme pfizvat mistra provozu vodovodu Zd'ar nad 
Sazavou, pana Sanderu (upozornujeme, te vyzva musf byt hlasena mistrovi minimalne 2 pracovni 
dny dopfedu): 
2.4.1. K tlakove zkousce potrubi vodovodnf pffpojky, jejft vysledkem je protokol o tlakove zkousce 

vodovodnf pfipojky podepsany mistrem provozuvodovodu Zd'ar nad Sazavou 
2.4.2. Ke kontrole provedenych obsypu potrubi vodovodni pffpojky, viz formular c. 1.1. - tato pfiloha 

slouti i }aka potvrzenf mistra provozu vodovodu Zd'ar nad Sazavou o odstranenf zavad. 
2.5. Po ukoncenf realizace vodomerne sachty podle schva!eneho projektu potadujeme kontaktovat 

VAS -lng. Zdenka Mattise (telefon: 566 651 108, mobil: 606 684 154, e-mail: mattis@vaszr.cz), 
ktery zajistf kontrolu provedenych pracf z hlediska BOZ. 0 teto kontro/e bude sepsan zapis 
s uvedenim vsech zavad, viz formular c. 1. 9. - tato pffloha s/outf i }aka potvrzenf 
bezpecnostniho technika VAS o odstraneni zavad.Pfedlotena projektova dokumentace zpracovana 
projektantem, lng. Milanem Pelikanem, zakazkove cis/a 26-2016 (datum 15.5.2017) fesf vybudovanf 
centra socialnich sluteb vcetne zpevnenych ploch, op/ocenf a pffpojek intenyrskych sftf na p. c. 
6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 6384 v k. u. Mesto Zd'ar (dale }en stavba). 
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5. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umisteni stavby a stavebniho povoleni 
~ vydanfm rozhodnutf o umfstenf stavby a stavebnfho povo/enf na stavbu ,Centrum socialnfch sluieb 
Zd'ar nad Sazavou" VAS souhlasi 

1. Vyjadfeni k projektove dokumentaci 
Kvyse uvedene akcijii VAS vydala sve vyjadfeni dne 19. 6. 2017, c.j. ZR/2418-3/2017-Se. 
One 31. 10. 2018 by/ana VAS dorucena zmena projektove dokumentace fesfcf zmenu trasu vodovodnf 
pffpojky a umfstenf vodomeru. Pfedloiena projektova dokumentace zpracovana projektantkou, p. 
Milos/avou Stehlfkovou, zakazkove cis/a 50117 (datum 0512017) je zpracovana v souladu s podmfnkami 
pfedbezneho vyjadfenf VAS- bez pfipomfnek. 
2. Stanoveni podminek pro realizaci stavby 
2.2. Vyse uvedena stavba se nachazf v ochrannem pasmu stavajfcf stoky jednotne kanalizace ON 1000 

ZB ve sprave VAS (dale jen kanalizace}, ktera nesmf byt pfi realizaci zemnfch pracf porusena. Pfed 
zahajenfm zemnfch pracf poiadujeme provest pfesne vytyceni teto kanalizace odpovednym 
pracovnikem VAS - mistr provozu kanalizaci a COV Zd'ar nad Sazavou, lng. Lastovicka 
(telefon: 566 620 888, 720 510 010). (upozornujeme, i.e vyzva musf byt hlasena mistrovi minimalne 
2 pracovnf dny dopfedu). 

5. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umisteni stavby a stavebniho povoleni 
S vydanfm rozhodnutf o umfstenf stavby a stavebnfho povolenf na stavbu ,Centrum socialnfch sluieb 
Zd'ar nad Sazavou - ZMENA 2018" VAS souhlasi. 

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale jen VAS) -
vyjadreni ze dne 19.6.2017 pod c.j. ZR/2418-3/2017-Se a ze dne 28.11.2018 pod c.j. 
ZR/4619-3/2018-Se (vynatek): 
Vyjadfenf VOOARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale jen VAS) k 
projektove dokumentaci na akci ,Centrum socialnich sluzeb Zd'ar nad Sazavou" - odvedeni 
splaskovych odpadnich vod z centra socialnich sluzeb, p. c. 6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 6384, 
k. u. Mesto Zd'ar kanalizacni pfipojkou do jednotne kanalizace ve sprave VAS (dale jen stavba) pro: 
• vyjadfenf k projektove dokumentaci 

realizaci stavby 
zahajenf odvadenf odpadnfch vod 

• zajistenf nepfetriiteho odvadenf odpadnfch vod 
• vyjadfenf pro stavebnf ufad k vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby a stavebnfho povolenf 
2. Stanoveni podminek pro rea/izaci stavby 
2. 1. Pfed zahajenfm realizace stavby vodovodnf pffpojky poiadujeme uzavfft s VAS po pfed/oienf 

uzemnfho souhlasu na stavbu vodovodnf pffpojky vydaneho mfstne pffslusnym stavebnim ufadem 
smlouvu na dodavku pitne vody. Smlouva s VAS na dodavku pitne vody, kontaktnf telefon 
zakaznicke odde/enf VAS, lng. Pitrunova (telefon 566 651 151). 

2.2. Vyse uvedena stavba kffif potrubf vodovodnfho fadu ON 80 LT ve sprave VAS (dale jen vodovod), 
ktery nesmf byt pfi rea/izaci zemnfch pracf porusen. Pfed zahajenfm zemnfch pracf poiadujeme 
provest pfesne vytycenf tohoto vodovodu odpovednym pracovnfkem VAS - informace dispecink 
(telefon: 566 651159, 724 102 777). 
Upozornujeme na ochranne pasmo vodovodu v souladu se zakonem 6. 27 412001 Sb. § 23 v 
p/atnem znenf - 1,5 m, na dodrienf uhlu kffienf kanalizacnf pffpojky s vodovodem 90-60° a 
minimalnf svisle vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005. Pffpadne skody na vodovodu zpusobene 
stavbou kanalizacnf pfipojky hradf investor. 
Dale upozornujeme, i.e za pffpadne: 

o vytycenf stavajfcfch vodovodnfch a kana/izacnfch pffpojek pro stavajfcf nemovitosti a 
pozemky pfed zahajenfm realizace stavby je v souladu se zakonem 6. 27 412001 Sb. § 3, odst. 
(3) v p/atnem znenf zodpovedny jejich majitel - majitel pozemku ci stavby pfipojene na vodovod 
a na kanalizaci, neprokaie-li se apak 

o skody na stavajfcfch vodovodnfch a kanalizacnfch pffpojkach pro stavajfcf nemovitostf a 
pozemky zpusobene stavbou hradf investor. 

2.3. K provedenf odbocenf (navrtanf na stavajfcf fad jednotne kanalizace ON 1000 ZB, kterj je ve sprave 
VAS, v useku mezi kanalizacnfmi sachtami 6. 178 a 179) rna vyhradnf pravo VAS. Tyto prace Vam 
na objednavku a na zak/ade smluvnfho vztahu s VAS zajistf pracovnfci provozu kanalizacf a COV 
Zd'ar nad Sazavou, kontaktnf osoba - p. Macek (tel. 566 620 888, 602 459 950). 
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2. 4. Montaznf prace kanalizacnf pffpojky vyse uvedene stavby VAS nezajist'uje. z techto duvodu 
pozadujeme pfizvat mistra provozu kanalizacf a COV Zd'ar nad Sazavou, pana Macka 
(upozornujeme, ze vyzva musf byt hlasena mistrovi minimalne 2 pracovnf dny dopfedu): 
2.4.1. Ke kontrole provedenych podsypu potrubf, montaze, tesnosti kanalizacnf pffpojky. 0 teto 

kontrole bude sepsan zapis s uvedenfm vsech zavad viz formulaf c. 2.1. - tato pffloha slouzf i 
jako potvrzenf mistra provozu kanalizacf a COV Zd'ar nad Sazavou o odstranenf zavad. 

2. 5. Pfed zakrytfm vodovodu, kterj vyse uvedena stavba kffzila pozadujeme pfevzetf pracf zhutnenych 
podsypu pracovnfky VAS - mistr provozu vodovodu Zd'ar nad Sazavou, p. Sandera, tel. 566 651 
106, 724 128 879 (upozornujeme, ze vyzva musf byt hlasena mistrovi minimalne 2 pracovnf dny 
dopfedu), pfsemne na pfilozenem formulafi c. 2.2. 

5. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umist{mi stavby a stavebniho povoleni 
S vydanfm rozhodnutf o umfstenf stavby a stavebnfho povolenf na stavbu ,Centrum socialnfch sluzeb 
Zd'ar nad Sazavou " VAS souhlasi. 

1. Vyjadfeni k projektove dokumentaci 
K vyse uvedene akci jiz VAS vydala sve vyjadfenf dne 19. 6. 2017, c. j. ZR/2418-312017-Se. One 31. 10. 
2018 by/ana VAS dorucena zmena projektove dokumentace fesfcf: 
- zmenu trasu pffpojky splaskove kanalizace pro centrum socialnfch sluzeb, 
- vyvo/anou stavbu pfelozky casti kanalizacnf pffpojky ad sousednfch RO Ovofakova c. p. 492, 448, 477, 
Pfed/ozena projektova dokumentace zpracovana projektantkou, p. Miloslavou Stehlfkovou, zakazkove 
Cfslo 50117 (datum 0512017) je zpracovana v souladu s podmfnkami pfedbezneho vyjadfenf VAS- bez 
pfipomfnek. 
2. Stanoveni podminek pro realizaci stavby 
2.3. K provedenf odbocenf z kanalizacnf stoky pro pfedmetne kanalizacnf pffpojky ( navrtanf na stavajfcf 

fad jednotne kanalizace ON 1000 ZB, kterj je ve sprave VAS, v useku mezi kanalizacnimi sachtami 
c. 178 a 179 !pro novou kanalizacnf pffpojku/, c. 178 a 2614 /pro navrienou pfelozku casti 
kanalizacnf pffpojky a to v pffpade, ze je stavajfcf odbocenf nevyhovujfcf!J rna vyhradnf pravo VAS. 
Tyto prace Vam na objednavku a na zaklade smluvnfho vztahu s VAS zajistf pracovnfci provozu 
kanalizacf a COV Zd'ar nad Sazavou, kontaktni osoba - lng. Lastovicka (telefon: 566 620 888, 
720 510 010). 

2.4. Montaznf prace kanalizacnich pffpojek vyse uvedenev stavby VAS nezajist'uje. Z techto duvodu 
pozadujeme pfizvat mistra provozu kanalizacf a COV Zd'ar nad Sazavou, lng. Lastovicku 
(upozornujeme, ze vyzva musf byt hlasena mistrovi minimalne 2 pracovnf dny dopfedu 

5. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umisteni stavby a stavebniho povoleni 
S vydanim rozhodnutf o umfstenf stavby a stavebnfho povo/enf na stavbu ,Centrum socialnfch sluzeb 
Zd'ar nad Sazavou- ZMENA 2018" VAS souhlasi. 

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale ien VAS) -
vyjadreni ze dne 19.6.2017 pod c.i. ZR/2418-4/2017-Se a ze dne 28.11.2018 pod c.j. 
ZR/4619-4/2018-Se (vynatek): 
Vyjadfenf VOOARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale jen VAS) k 
projektove dokumentaci na akci ,Centrum socialnich sluieb i.dar nad Sazavou" - odvedeni 
dest'ovych odpadnich vod z centra socialnich sluieb, p. c. 6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 6384, k. 
u. Mesto i.dar do retencni nadrie o objemu 7m3 s fizenym odtokem ON 80 do navrzene kanalizacnf 
pffpojky s napojenfm do stavajfcf stoky oddflne dest'ove kanalizace ve sprave mesta Zd'ar nad Sazavou 
zaustene do stavajfcf stoky oddflne kanalizace dest'ove ve sprave VAS (dale jen stavba) pro: 
• vyjadfenf k projektove dokumentaci 

realizaci stavby 
zahajenf odvadenf odpadnfch vod 
zajistenf nepfetrziteho odvadenf odpadnfch vod 

• vyjadfenf pro stavebni ufad k vydanf rozhodnutf o umfstenf stavby a stavebnfho povolenf 
2. Stanoveni podminek pro rea/izaci stavby 
2.1. Pfed zahajenfm realizace stavby vodovodnf pffpojky pozadujeme uzavfft s VAS po pfed/ozenf 

uzemnfho souh/asu na stavbu vodovodnf pffpojky vydaneho mistne pffs/usnym stavebnfm ufadem 
smlouvu na dodavku pitne vody. Smlouva s VAS na dodavku pitne vody, kontaktni telefon 
zakaznicke oddelenf VAS, lng. Pitrunova (te/efon 566 651151). 
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2.2. Vyse uvedena stavba kfizi potrubi vodovodniho fadu ON 80 LT a ON 1000 ZB ve sprave VAS (dale 
jen vodovod a kanalizace), ktere nesmi byt pfi realizaci zemnich praci poruseny. Pfed zahajenim 
zemnich praci pozadujeme provest pfesne vyty6eni vodovodu a kanalizace odpovednymi 
pracovniky VAS: Vodovod- informacedispe6ink (telefon: 566 651 159, 724 102 777), kanalizace
inform ace mistr provozu kanalizaci a CO V Zd'ar nad Sazavou, p. Macek (tel. 566 620 888, 602 459 
950). Upozorfwjeme na ochranne pasmo vodovodu a kanalizace v souladu se zakonem 6. 27412001 
Sb. § 23 v platnem zneni, na dodrzeni uhlu kfizeni kanaliza6ni pfipojky s vodovodem a s kanalizaci 
90-60° a minimalni svisle vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005. Pfipadne skody na vodovodu a 
kanalizaci zpusobene stavbou kanaliza6ni pfipojky hradi investor. Minimalni vzdalenost vnejsiho 
lice potrubi navrzene pfipojky oddilne dest'ove kanalizace ad vnejsiho lice vvty6ene stavajici 
kanaliza6ni sachty 6. 178 na stavajfci stoce ON 1000 ZB ve sprave VAS pozaduje VAS minimalne 
1,0m. 
Dale upozorfwjeme, ze za pfipadne: 
o vyty6eni stavajfcich vodovodnich a kanaliza6nich pfipojek pro stavajfci nemovitosti a pozemky 
pfed zahajenim rea/izace stavby je v sou/adu se zakonem 6. 27412001 Sb. § 3, odst. (3) v platnem 
zneni zodpovedny jejich majite/ - majitel pozemku 6i stavby pfipojene na vodovod a na kanalizaci, 
neprokaze-li se opak 
o skody na stavajfcich vodovodnich a kanaliza6nich pfipojkach pro stavajfci nemovitosti a pozemky 
zpusobene stavbou hradi investor. 

2.3. Montazni prace kanaliza6ni pfipojky vyse uvedene stavby VAS nezajist'uje. z techto duvodu 
pozadujeme pfizvat mistra provozu kanalizaci a COV Zd'ar nad Sazavou (upozoriiujeme, ze vyzva 
musi b}'t h/asena mistrovi minimalne 2 pracovni dny dopfedu), pana Macka: 
2.3.1. Ke kontrole provedenych podsypu potrubi, montaze, tesnosti kanafiza6ni pfipojky a ke 

kontrole provedeni reten6ni nadrze o objemu 7m3 s fizenym odtokem ON 80 do kanaliza6ni 
pffpojky. 0 teto kontrole bude sepsan zapis s uvedenim vsech zavad viz formulate. 2.1. -
tato pfiloha slouzi i jako potvrzeni mistra provozu kanalizaci a COV Zdar nad Sazavou o 
odstraneni zavad. 

2. 4. Pfed zakrytim vodovodu, kter.Y vyse uvedena stavba kfizila pozadujeme pfevzetf praci zhutnenych 
podsypu pracovniky VAS- mistr provozu vodovodu Zd'ar nad Sazavou, p. Sandera, tel. 566 651 
106, 724 128 879 (upozoriiujeme, ze vyzva musi b}'t hlasena mistrovi minimalne 2 pracovni dny 
dopfedu), pisemne na pfilozenem formufafi 6. 2.2. 

2.5. Pfizvat mistra provozu mistra provozu kanalizaci a COV Zd'ar nad Sazavou pana Macka 
(upozoriiujeme, ze vyzva musi b'jt hlasena mistrovi minimalne 2 pracovni dny dopfedu), ke kontrole 
potrubi kanalizace, kter.Y kfizila stavba kanaliza6ni pfipojky. 0 teto kontrole bude sepsan zapis s 
uvedenim vsech zavad v6etne zavad zpusobenych stavbou kanaliza6ni pfipojky pfi kfizeni 
kanalizace viz formulaf 6. 2.3. - tato pfiloha slouzi i jako potvrzeni mistra provozu VAS o odstraneni 
zavad. 

5. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydfmi rozhodnuti o umisteni stavby a stavebniho povoleni 
S vydanim rozhodnutf o umisteni stavby a stavebniho povoleni na stavbu ,Centrum socialnich sluzeb 
Zd'ar nad Sazavou " VAS souhlasi. 

Vyjadfeni VODARENSKE AKCIOVE SPOLECNOST/, a. s., divize Zd'ar nad Sazavou (dale jen VAS) k 
projektove dokumentaci na akci ,Centrum socialnich sluzeb Zd'ar nad Sazavou - ZMENA 2018" 
-odvedeni dest'ovych odpadnich vod z centra socialnich sluzeb, p, 6. 6223, 6224, 6225, 6256, 6222 a 
6384, k. u. Mesto Zd'ar do reten6ni nadrze o objemu 4 m3 s fizenym odtokem 3 /Is do navrzene 
kanaliza6ni pfipojky s napojenim do stavajfci stoky oddilne dest'ove kanalizace ve sprave mesta Zd'ar 
nad Sazavou zaustene do stavajfci stoky oddilne kanalizace dest'ove ve sprave VAS (dale jen stavba) 

1. Vyjadfeni k projektove dokumentaci 
K vyse uvedene akcijiz VAS vydala sve vyjadfeni dne 19. 6. 2017, 6. j. ZR/2418-412017-Se. 
One 31. 10. 2018 by/ana VAS doru6ena zmena projektove dokumentace fesici zmenu dimenze potrubi 
z puvodnich 150 na 250 mm. Daleje navrt.ena zmena objemu reten6ni nadrze a navrhla jiny tvar, kter.Y 
ma dna vyse kvuli spadu. Puvodne by/a nadrz o objemu 7m3, nyni 4 m3 s regulovanym odtokem 3 !Is. 
Pfedlozena projektova dokumentace zpracovana projektantkou, p. Milos/avou Stehlikovou, zakazkove 
Cislo 50117 (datum 0512017) je zpracovana v sou/adu s podminkami pfedbezneho vyjadfeni VAS-- bez 
pfipominek. 

strana 21 - SU/868/20/Doi-4-Pov 



2. Stanoveni podminek pro rea/izaci stavby 
2.2. Vyse uvedena stavba kfizi potrubi vodovodniho fadu ON 80 LT a ON 1000 ZB ve sprave VAS (dale 

jen vodovod a kanalizace), ktere nesmi byt pfi realizaci zemnich praci poruseny. Pfed zahajenim 
zemnich praci pozadujeme provest pfesne vytyceni vodovodu a kanalizace odpovednymi 
pracovnfky VAS: Vodovod - informacedispecink (telefon: 566 651 159, 724 102 777), kanalizace 
-informace mistr provozu kanalizacf a COV Zd'ar nad Sazavou, lng. Lastovicka, tel. 566 620 888, 
720 510 010. Upozoriiujeme na ochranne pasmo vodovodu a kanalizace v souladu se zakonem 6. 
27412001 Sb. § 23 v platnem znenf, na dodrzenf uhlu kfizeni kanalizacni pfipojky s vodovodem as 
kanalizaci 90-60° a minimalnf svis!e vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005. Pfipadne skody na 
vodovodu a kanalizaci zpusobene stavbou kanalizacni pfipojky hradi investor. Minimalni vzdalenost 
vnejsiho lice potrubi navrzene pfipojkv oddilne dest'ove kanalizace od vnejsiho lice vvtycene 
stavajfci kanalizacni sachty 6. 178 na stavajici stoce ON 1000 ZB ve sprave VAS pozaduje VAS 
minimatne 1, o m. 

2.3. Montazni prace kanalizacni pfipojky vcetne jejfho napojeni na stavajfci kanalizacni stoku (tato cast 
kanalizacni stoky neni ve sprave VAS) vyse uvedene stavby VAS nezajist'uje. Z techto duvodu 
pozadujeme pfizvat mistra provozu kanalizaci a COV Zd'ar nad Sazavou (upozoriiujeme, ze vyzva 
musi byt hlasena mistrovi minimalne 2 pracovni dny dopfedu), pana Macka: 
2.3.1. Ke kontrole provedenych podsypu potrubi, montaze, tesnosti kanalizacni pffpojky a ke 

kontrole provedeni retencni nadrze o objemu 4 m3 s ffzenym odtokem 3 /Is do kanalizacni 
pfipojky. 0 teto kontrole bude sepsan zapis s uvedenim vsech zavad viz formulate. 2. 1. -
tato pfiloha slouzi i jako potvrzeni mistra provozu kanalizaci a COV Zd'ar nad Sazavou o 
odstraneni zavad. 

5. Vyjadfeni pro stavebni ufad k vydani rozhodnuti o umisteni stavby a stavebniho povoleni 
S vydanim rozhodnutf o umisteni stavby a stavebniho povoleni na stavbu ,Centrum socialnich sluzeb 
Zd'ar nad Sazavou - ZMENA 2018" VAS souhlasi. 

12. Stavba bude provedena podle podminek jednotlivych vlastniku anebo spravcu stavajicich vedeni 
technicke a dopravni infrastruktury. Pri stavbe musi byt dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorove 
uspoi'adani siti technickeho vybaveni. Pi'ed zahozem vykopu pro pi'edmetnou stavbu bude 
provedeno zamei'eni jejiho skutecneho provedeni. 

13. Pi'i provadeni stavby nesmi byt naruseny stavajici nadzemni a podzemni sdelovaci kabely, zai'izeni, 
vedeni a potrubi. Pokud by pi'i provadeni pracf byl zjisten vyskyt neznameho podzemniho vedeni, 
musi byt o tom neprodlene uvedomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi dalsi podminky pro 
provadeni praci. 

14. Pi'i provadeni praci je ti'eba si pocinat tak, aby bylo co nejmene omezeno a ruseno uzivani 
sousednich pozemku nebo staveb a aby nebyla zpusobena skoda vlastnikum sousednich pozemku 
nebo staveb - zejmena dbat, aby nedochazelo k neoduvodnenemu omezeni prav vlastniku 
sousednich pozemku nebo staveb, k ohrozeni zdravi a zivota osob, k poskozovani majetku a niceni 
zelene, k nepoi'adku na stavenisti, ... a pod. Pi'i provadeni stavby nesmi byt take nad pripustnou miru 
znecist'ovano zivotni prosti'edi a pi'ilehle komunikace, okolni zastavba nesmi byt nad pi'ipustnou 
miru obtezovana hlukem, prachem a vibracemi. Zaroven take nesmi dojit ke znecist'ovani terenu, 
povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi skodlivymi latkami. Po skonceni praci je stavebnik 
povinen uvest okoli stavby (sousedni pozemek nebo stavbu) do puvodniho nebo naleziteho stavu. 

15. v prubehu stavby budou jednotlive stavebnf prace (useky) provadeny tak, aby byl zajisten bezpecny 
pi'fstup a pi'ijezd k jednotlivym pozemkum anebo stavbam, dotcenych shora uvedenou stavbou. 

16. Pi'i provadeni stavebnich praci bude zajistena bezpecnost chodcu a bezpecnost silnicniho provozu 
na stavajicfch pi'ilehlych mistnich komunikacich. V pi'ipade znecisteni stavajicich pi'ilehlych 
komunikaci behem provadeni stavebnich praci, zajisti investor (stavebnik) jejich prubezne cisteni. 

17. Dojde-li die § 176 odst. 1 stavebniho zakona pi'i postupu podle tohoto zakona nebo v souvislosti 
s tim k nepi'edvidanym nalezum kulturne cennych predmetU, detailu stavby nebo chranenych casti 
pi'irody anebo k archeologickym nalezum, je stavebnik povinen neprodlene oznamit nalez 
stavebnimu ui'adu a organu statni pamatkove pece nebo organu ochrany pi'irody a zaroven ucinit 
opati'eni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo znicen a prace v miste nalezu pi'erusit 
(tuto povinnost muze stavebnik pi'enest smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu 
zabezpecujici pi'ipravu stavby ci provadejici jine prace podle stavebniho zakona); stavebni urad 
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v dohode s prislusnym dotcenym organem stanovi podminky k zabezpeceni zajmu statnf pamatkove 
pece a ochrany prfrody a krajiny, popripade rozhodne o preruseni pracf. 

18. Teren pozemku, dotcenych vyse uvedenou stavbou, bude po provedeni stavebnich praci uveden 
zhotovitelem stavby do puvodniho nebo naleziteho stavu. 

19. S ohledem na charakter predmetne stavby a na predlozeny plan kontrolnich prohlfdek stavby 
stavebnf urad v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona stanovf, ze postaci 
provedenf pouze zaverecne kontrolnf prohlfdky stavby. 

20. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebnim podnikatelem, stanovenym na zaklade 
vyberoveho rizenf (tj. die ustanovenf § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona osobou opravnenou 
k provadeni stavebnich nebo montaznfch pracf jako predmetu sve cinnosti podle zvlastnfch pravnich 
predpisu). Die § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho zakona je stavebnik povinen oznamit stavebnfmu 
uradu predem termfn zahajenf stavby a nazev a sidle stavebnfho podnikatele, ktery bude stavbu 
provadet (zmeny v techto skutecnostech pak oznamf neprodlene stavebnfmu uradu). 

21. Stavba bude dokoncena do: 31.12.2022. 
22. Dokoncenou predmetnou stavbu, poprfpade cast stavby schopnou samostatneho uzfvani, lze die 

ustanovenf § 119 odst. 1 stavebnfho zakona uzivat pouze na zaklade kolaudacniho souhlasu, 
nebo kolaudacniho rozhodnuti, kter9 die citovaneho ustanovenf § 119 odst. 2 stavebnfho zakona 
vydava na zadost stavebnika prfslusny stavebni urad. :Zadost o vydani kolaudacnfho souhlasu 
stavebnik podava na predepsanem formulari, jehoz obsahove nalezitosti stanovf prfslusny provadecf 
pravnf predpis. 

Ocastnici spolecneho uzemniho a stavebniho rizeni podle § 27 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb., 
spravni rad, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "spravni rad"): 
Mesto Zd'ar nad Sazavou (ICO - 295841), Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad 
Sazavou 

Oduvodneni 
Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebnf a uzemnfho planovanf obdr:Z:el dne 10.6.2020 zadost 
o vydanf spolecneho povolenf. zadost o vydani spolecneho uzemnfho rozhodnutf a stavebnfho povoleni 
(dale i jen ,spolecne povoleni") pro stavbu: Novostavba- centrum socialnfch sluzeb na pozemcfch 
pozemkove parcely parcelnf cfslo 6222 (ostatnf plocha), 6223 (zahrada), 6224 (zahrada), 6225 
(zahrada) a 6384 (ostatnf plocha) v katastralnim uzemf Mesto Zd'ar. Predlozena zadost byla v prubehu 
rfzenf predepsanym zpusobem dolozena. 
Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebnf a uzemnfho planovanf opatrenfm ze dne 19.8.2020 
oznamil v souladu s ustanovenfm § 94m odst. 1 stavebnfho zakona zahajenf spolecneho uzemniho 
a stavebnfho rfzenf a vzhledem k tomu, ze mu jsou dobre znamy pomery v uzemf a predlozena zadost 
spolu s prflohami poskytovala dostatecny podklad pro posouzeni stavebnfho zameru, upustil v souladu 
s ustanovenfm § 94m odst. 3 stavebnfho zakona od ustnfho jednanf a ohledani na miste a stanovil lhutu 
pro uplatneni namitek ucastnfku rfzeni a zavaznych stanovisek dotcenych organu do 15 dnu ode dne 
dorucenf oznamenf o zahajeni spolecneho rfzenf. V citovanem opatrenf byli zaroven ucastnfci 
spolecneho rfzenf pouceni o podmfnkach, za kterych je mozno uplatnit namitky k predmetne stavbe 
a spolecne s dotcenymi organy byli rovnez upozorneni, ze namitky ucastnfku rizeni a zavazna 
stanoviska dotcenych organu musf byt uplatneny ve stanovene lhute, jinak se k nim neprihlfzf. Ve 
stanovene lhute nebyly vzneseny zadne namitky a pripomfnky. 
Stavebnfk v rfzeni prokazal, ze ma k pozemkum, na nichz se shora uvedena stavba umfst'uje a bude 
provadet, vlastnicke pravo, ktere mu dovoluje tyto pozemky pro dany ucel vyuzft. 
Pri vymezovanf okruhu ucastniku rfzenf dospel Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebnf 
a uzemnfho planovanf k zaveru, ze pravnf postavenf ucastnfka rfzeni v souladu s ustanovenim § 94k 
stavebnfho zakona v danem prfpade prfslusi (vedle zadatele a obce, na jejfmz uzemf ma byt 
pozadovany zamer uskutecnen) pouze vlastnikum pozemku (a stavbam na nich), na kterych ma byt 
pozadovany zamer uskutecnen, a dale osobam, jejichz vlastnicke nebo jine vecne pravo k sousednfm 
pozemkum (a stavbam na nich) muze byt spolecnym povolenim prime dotceno - a to pozemkove 
parcely parcelnf cfslo pozemkove parcely parcelnf cfslo 6218 (zastavena plocha a nadvorf), 6219 
(ostatnf plocha), 6221 (ostatnf plocha), 6226 (zastavena plocha a nadvorf), 6227 (zahrada), 6228 
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(zastavema plocha a nadvori), 6229 (zahrada), 6230 (zahrada), 6231 (zastavena plocha a nadvori), 6232 
(zahrada), 6253 (zahrada), 6254 (zastavena plocha a nadvori), 6255 (zahrada), 6270 (zastavena plocha 
a nadvori), 6271 (zastavena plocha a nadvori), 6304 (zastavena plocha a nadvori), 6305 (ostatni 
plocha), 6306 (zastavena plocha a nadvori), 6307 (zastavena plocha a nadvori), 6308 (zastavena plocha 
a nadvori), 6309 (ostatni plocha), 6310 (zastavena plocha a nadvori), 6311 (zastavena plocha a 
nadvori), 6312 (zastavena plocha a nadvori), 6313 (zastavena plocha a nadvori), 6314 (zastavena 
plocha a nadvori), 6315 (zastavena plocha a nadvori), 6316 (ostatni plocha), 6317 (zastavena plocha a 
nadvori), 6318 (zastavena plocha a nadvori)' 6319 (zastavena plocha a nadvori)' 6320 (zastavena 
plocha a nadvori), 6321 (zastavena plocha a nadvori), 6322 (zastavena plocha a nadvori), 6323 (ostatni 
plocha), 6324 (zastavena plocha a nadvori), 6325 (zastavena plocha a nadvori), 6326 (zastavena plocha 
a nadvoi'i) a 6327 (zastavena plocha a nadvori) v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar a vlastnikum anebo 
spravcum stavajicich vedeni technicke a dopravni infrastruktury, dotcenych predmetnou stavbou. 
Vlastnictvi ani jina prava k dalsim (vzdalenejsim) nemovitostem nemohou byt timto povolenim primo 
dotcena. 
Zavazna stanoviska dotcenych organu a stanoviska nebo vyjadreni vlastniku anebo spravcu stavajicich 
vedeni technicke a dopravni infrastruktury a ostatnich ucastniku rizeni, ktera byla dolozena k vyse 
uvedene zadosti anebo ktera byla stavebnimu uradu predlozena v prubehu rizeni, byla zkoordinovana 
a opodstatnene podminky anebo pozadavky uvedene v techto stanoviscich a vyjadrenich, byly zahrnuty 
do podminek spolecneho povolen i. 
Zavazne stanovisko organu ochrany prirody stavebni urad v danem pripade nepozadoval, nebot' 
navrhovana stavba se nachazi v zastavenem uzemi mesta, ktere se nachazi na uzemi chranene 
krajinne oblasti a vzhledem k tomu, ze mesto Zd'ar nad Sazavou ma schvalenou uzemne planovaci 
dokumentaci se zapracovanym stanoviskem organu ochrany prirody, neni zavazne stanovisko organu 
ochrany prirody treba (viz. ustanoveni § 44 odst. 2 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny, 
ve zneni pozdejsich predpisu). 
K souladu pozadovaneho stavebniho zameru s vydanou uzemne planovaci dokumentaci (tzn. s platnym 
uzemnim planem Mesta Zd'ar nad Sazavou), bylo dolozeno souhlasne zavazne stanovisko MeO Zd'ar 
nad Sazavou, odboru rozvoje a uzemniho planovani ze dne 7.7.2020 pod c.j.: RUP/600/20/HS. 
Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebni a uzemniho planovani v prubehu spolecneho 
uzemniho a stavebniho rizeni posoudil zadost 0 vydani spolecneho povoleni z hledisek uvedenych 
v § 94o stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky rizeni a s dotcenymi organy a posoudil shromazdena 
stanoviska a vyjadreni. Zjistil, ze projektova dokumentace stavby splnuje obecne technicke pozadavky 
na vystavbu tj. vyhovuje obecnym pozadavkum na vyuzivani uzemi stanovenych vyhlaskou c. 501/2006 
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi a technickym pozadavkum na stavby stanovenych 
vyhlaskou c. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, a ze uskutecnenim stavby nejsou 
ohrozeny verejne zajmy ani neprimerene omezena ci ohrozena prava a opravnene zajmy ucastniku 
rizeni. 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, odbor stavebni a uzemniho planovani r v prubehu spolecneho rizeni 
neshledal duvody branici vydani tohoto spolecneho povoleni, rozhodl proto zpusobem uvedenym ve 
vyroku. 

Doba platnosti spolecneho povoleni je 2 roky za podminek § 94p odst. 5 stavebniho zakona. Spolecne 
povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. 
Spolecne povoleni pozbyva platnosti tez dnem, kdy stavebni urad obdrzi oznameni stavebnika o tom, ze 
od provedeni sveho zameru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena. 
Spolecne povoleni je die § 73 odst. 2 spravniho radu zavazne i pro pravni nastupce ucastniku rizeni. 

Seznam vsech ucastniku rizeni: 
CETIN a.s., E.ON Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Mesto Zd'ar nad Sazavou (ICO - 295841) 
a VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s .. 
ucastnici i'izeni, identifikovani oznacenim pozemku dotcenych vlivem stavebniho zameru: 
pozemkova parcela parcelni cislo 6219 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6221 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6226 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6227 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6228 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
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pozemkova parcela parcelni cislo 6229 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6231 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6232 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6253 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnf cislo 6254 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6255 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6269 v katastralnfm uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6270 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6271 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6304 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6305 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6306 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6307 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6308 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6309 v katastralnim uzemi Mesto Zdar 
pozemkova parcela parcelni cfslo 6310 v katastralnfm uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6311 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6312 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6313 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6314 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6315 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6316 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6317 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6318 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6319 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6320 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6321 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6322 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6323 v katastralnfm uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6325 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6326 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6327 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
ucastnici i'izeni, identifikovani oznacenim staveb evidovanych v katastru nemovitosti dotcenych vlivem 
stavebniho zameru): 
Dvorakova 447/10, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Smichov 513/2, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Dvoi'akova 492/14, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Dvorakova 448/12, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Dvorakova 2289/8, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Strojirenska 2244/34, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6304 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6306 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6307 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6308 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6310 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6311 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6312 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6313 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6314 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6315 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6317 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6318 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6319 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6320 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6321 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6322 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
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stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6323 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6324 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6325 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6326 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cislo 6327 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6269 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cislo 6270 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6371 v katastralnfm uzemf Mesto Zd'ar 

Pouceni 

Tento dokument musf byt vyvesen na ui'ednf desce po dobu 15 dnu a soucasne zvei'ejnen zpusobem 
umoznujfcfm dalkovy pi'fstup podle vety druhe § 25 odst. 2 spravnfho i'adu. 15. den je poslednfm dnem 
oznamenf. 

Datum vyvesenf: .................................... . 

Podpis opravnene osoby, potvrzujfcf vyvesenf 
Razftko: 

V elektronicke podobe 
zvei'ejneno od: .................................... . 

Podpis opravnene osoby, potvrzujfcf zvei'ejnenf 
Razftko: 

Datum sejmutf: .................................... . 

Podpis opravnene osoby, potvrzujfcf sejmutf 
Razftko: 

V elektronicke podobe 
zvei'ejneno do: .................................... . 

Podpis opravnene osoby, potvrzujfcf zvei'ejnenf 
Razftko: 
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Rozdelovnik 
Ocastnici rizeni (doruceni jednotlive): 
Mesto Zd'ar nad Sazavou (I GO - 295841 ), Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad 
Sazavou, prostrednictvim zastupce: Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, Odbor strategickeho rozvoje 
a investic, Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
CETIN a.s., Geskomoravska 2510/19, Liben, 190 00 Praha 9 
E.ON Distribuce, a.s., F. A Gerstnera 2151/6, Geske Budejovice 7, 370 49 Geske Budejovice 
GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2 
VODARENSKA AKCIOVA SPOLEGNOST, a.s., Studentska 1133/3, Zd'ar nad Sazavou 4, 591 01 Zd'ar 
nad Sazavou 1 

Orady pro vyveseni a podani zpravy o datu vyveseni a sejmuti (doruceni jednotlive): 
Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Dotcene organy (doruceni jednotlive): 
Hasicsky zachranny sbor Kraje Vysocina, uzemni odbor Zd'ar nad Sazavou, Jamska 2231/4, 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina se sidlem v Jihlave, Tyrsova 623/3, 591 01 Zd'ar nad Saz. 1 
Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, Odbor dopravy, Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad 
Sazavou 
Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, Odbor komunalnich sluzeb, Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, Odbor zivotniho prostredi, Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 1, 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Doruceni verejnou vyhlaskou (ucastnici rizeni, identifikovani oznacenim pozemku dotcenych 
vlivem stavebniho zameru): 
pozemkova parcela parcelni cislo 6219 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6221 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6226 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6227 v katastralnim uzemf Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6228 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6229 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6231 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6232 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6253 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6254 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6255 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6269 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6270 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6271 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6304 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6305 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6306 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6307 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6308 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6309 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6310 v katastralnim uzemf Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cfslo 6311 v katastralnfm uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6312 v katastralnim uzemf Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6313 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnf cislo 6314 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6315 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelni cislo 6316 v katastralnim uzemi Mesto Zd'ar 
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pozemkova parcela parcelnl Cislo 6317 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6318 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6319 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6320 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6321 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6322 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6323 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6325 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6326 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
pozemkova parcela parcelnl clslo 6327 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 

Doruceni verejnou vyhh1skou (ucastnici rizeni, identifikovani oznacenim staveb evidovanych 
v katastru nemovitosti dotcenych vlivem stavebniho zameru): 
Dvorakova 447/10, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Smichov 513/2, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Dvorakova 492/14, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Dvorakova 448/12, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Dvorakova 2289/8, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
Strojirenska 2244/34, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6304 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6306 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6307 v katastralnfm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf clslo 6308 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6310 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6311 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6312 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni cislo 6313 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6314 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cislo 6315 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cislo 6317 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cfslo 6318 v katastralnfm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6319 v katastralnim uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf cislo 6320 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6321 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6322 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf clslo 6323 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6324 v katastralnlm uzemf Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelni clslo 6325 v katastralnlm uzemi Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnf clslo 6326 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6327 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl clslo 6269 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl cfslo 6270 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 
stavba bez c.p./c.ev na pozemku parcelnl cislo 6371 v katastralnlm uzeml Mesto Zd'ar 

Prilohy 
1 X overena projektova dokumentace pro investora a stltek ,Stavba povolena (po nabytl PM rozhodnutl) 

Spravnf poplatek, vymereny pod!e zakona 6. 63412004 Sb., o spravnfch poplatcfch, ve znenf pozdejsfch 
pfedpisu (dale jen "zakon o spravnfch poplatcfch'J, po!otky 18 odst. 1 pfsm. f) sazebnfku ve vysi 
10000,- K6 v souladu s ustanovenfm § 38 odst.1 zakona 6. 12812000 Sb., o obcfch, ve znenf pozdejsfch 
pfedpisu, nebyl vybran. 
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	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
	zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě
	1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
	1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Žďár n.S. Centrum sociálních služeb“.
	6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
	6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
	7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
	7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
	7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
	9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je...
	10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
	10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
	10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
	10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení ...
	11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parla...
	11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
	11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
	11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplý...
	11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejí...
	12.1 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 (zák...
	12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
	12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
	12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednic...
	12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. ...
	12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení 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 Sml...
	12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly...
	12.8 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.

	12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
	12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě b...
	12.11 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 Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani p...
	12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
	12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je...
	Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje...
	Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právn...
	Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k je...
	Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
	12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:





