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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dle územního plánu Stochova platí pro lokalitu BI1 tyto podmínky:

1) Vymezení řešeného území a jeho základní charakteristika

PLOCHY BYDLENÍ
INDIVIDUÁLNÍ MĚSTSKÉ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Hlavní využití				
rodinné domy
					
parkování v rámci stavebního pozemku - minimálně 1 automobil
					
veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně
Přípustné využití			
občanská vybavenost místního významu
					
parkoviště
					
garáže
					
izolační zeleň
					
dětská hřiště
					
dopravní infrastruktura
					
technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití		
stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí,
					
pohodu bydlení na vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží
					
zejména příslušné ploše
					
řadové domy
Nepřípustné využití			
veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným
					
a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + obytné podkroví
					
stavby musí respektovat architektonicko urbanistický charakter stávající
					
zástavby
					
podíl zpevněných ploch max. 35 %
					
velikost stavebních pozemků min. 800 m2

Předmětem řešení územní studie jsou dvě sousedící rozvojové plochy v městě Stochov.
Jedná se o „Hromadné městské bydlení v bytových domech“ –„BH“ a plocha „Individuální bydlení v rodinných
domech“- „BI“ (viz §4, vyhlášky č.501/2006Sb). Tato plocha je situována na jižním okraji Stochova v proluce
mezi stávající bytovou zástavbou a rekreační chatovou osadou. Tato plocha byla v územním plánu označena
symbolem „BH1“ a „BI1“ a byla určena k prověření Územní studií.
Řešená lokalita má rozlohu 7,58 ha. Z hlediska dopravní obsluhy je plocha „BH1“ a plocha „BI1“ přístupná z
místní komunikace na severu a východě lokality.

2) Závazné regulativy dané územním plánem
Dle územního plánu Stochova platí pro lokalitu BH1 tyto podmínky:
PLOCHY BYDLENÍ
HROMADNÉ MĚSTSKÉ BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
Hlavní využití:				
bytové domy
					
veřejná prostranství a veřejná zeleň
Přípustné využití			
občanská vybavenost místního významu
					
parkoviště
					
izolační zeleň
					
garáže
					
nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití		
drobné podnikání, za podmínky, že nedojde k šíření emisí
					
a hlučnosti za hranice pozemku vymezeného k podnikání
					
dětská hřiště
Nepřípustné využití			
výrobní a skladovací objekty
					
veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným
					
a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání maximální výška zástavby: čtyři nadzemní podlaží
					
podíl zpevněných ploch max. 40 %
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B) NÁVRH ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
1) URBANISTICKÁ KONCEPCE
Rozvojové plochy „BH1“ a „BI1“ byly určeny územním plánem pro ověření „Územní studií“.
Řešené území nevyžaduje potřebu etapizace plochy.
Cílem vytváření urbanistické koncepce je začlenění nové rozvojové plochy do stávající zástavby tak, aby
plynule navazovala na toto území, podporovala stávající urbanistickou strukturu a nevytvářela novou suburbii –
„satelitní městečko“.
Při návrhu jsou zkoumány všechny stávající skutečnosti v území a jeho okolí a jsou zohledněny do návrhu.
Vzhledem k tomu, že území je v podstatě nezatíženo výraznými břemeny, tak hlavním aspektem pro návrh
byly širší vztahy, navazující okolí a samozřejmě nutnost respektovat normy a stavební zákon.
Jedná se o území, které úzce navazuje na zastavěné území a zástavba na jednotlivých parcelách nebude nijak
odčleněna od stávajícího půdorysu obce. V současné době je řešená lokalita využívána jako orná půda a je přes
ní přístup k rekreačním zahrádkám.
Ze severu je plocha lemována komunikací s řadou bytových domů. Z východu plocha sousedí s rodinnými
domy, z jihu se zahrádkářskou kolonií a ze západu by zde měla v budoucnu být realizována plocha pro občanskou vybavenost.
Bytové domy jsou navrženy tak, že navazují na stávající zástavbu a dotvářejí tak prostor Švermovy ulice.
Hmotově by se měly přibližovat protější zástavbě, spíše o jedno nadzemní podlaží nižší, aby méně ovlivňovaly
budoucí rodinné domy.
Funkční využití bytových domů dovoluje i umístění určité vybavenosti v podobě drobného podnikání, které je
možné umístit v přízemí bytových domů.
Rodinné domy navazují na zástavbu na východě od řešeného území, jde zde navrženo 55 parcel pro individuální rodinné domy městského charakteru. Tento charakter povoluje inovativní přístup k řešení jednotlivých
objektů a možnost umístění nové moderní architektury např. se zelenými střechami, apod.
Veřejné prostranství na jihu řešené lokality je z hlediska terénu i historické a sociální souvislosti umístěn na
jihu lokality. Důležité pro veřejné prostranství je, aby bylo užitné pro všechny věkové kategorie. Veřejné prostranství je rozděleno na dvě části. Centrální část by měla sloužit jako rušnější část s hřištěm, sezením a centrálním místem pro setkávání např. v podobě petangového hřiště a jiných podobných aktivit a atrakcí pro děti.
Druhá část na východě plochy by měla sloužit spíše jako individuální rekreace pro menší skupiny lidí s lavičkami
okolo zklidněné cesty, případně zálivy se sportovními prvky pro dospělé, apod.

2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
a)Doprava
V územní studii je navrženo vnitřní členění daného území - ploch BH1 a BI1, které vychází z návazností
dopravního napojení v rámci obce tak, aby lokalita podporovala stávající dopravní členění v městě, napojovala
se směrově na stávající komunikace a lépe se tak integrovala do stávajícího města.
Přístup do lokality je v podstatě možný kdekoli ze severu a z východu.
Pro dopravní členění řešeného území jsou navrženy čtyři vstupy do území pro motorová vozidla, dvě ze severu a dvě z východu. Severní vstup se napojuje na komunikace z centra sídla, jdoucí mezi bytovou výstavbou.
Východní vstupy jsou směřovány ke komunikacím zpřístupňujícím stávající výstavbu rodinných domů.
Stěžejní je centrální komunikace, která je komunikací páteřní jdoucí ze západu na východ a která zajišťuje

prostupnost celé lokality.
Další komunikace kolmá k páteřní je zakončená slepým obratištěm a obsluhuje zahrádkovou kolonii. Na tuto
komunikaci navazuje pojízdný chodník, kde je možno obsloužit zahrádku u veřejného prostranství, ale má zde
výhradní přednost pěší doprava.
Komunikace tvaru L na jihu lokality má za úkol obsloužit nově navržené parcely.
Všechny komunikace jsou navrženy se dvěma průjezdnými pruhy, jako obousměrné o šířce 6m.
Z Švermovy ulice jsou navrženy doporučené vstupy do podzemních garáží, které budou upřesněny dle potřeby projektů bytových domů.
b)Doprava v klidu
Vzhledem ke stále narůstající potřebě parkovacích míst je v řešené lokalitě počítáno s minimálně dvěma
parkovacími stáními na pozemku a jedním podél komunikace. Dále jsou navrhována parkovací místa v podobě
šikmých stání podél celé stávající ulice Švermova na severu lokality. Toto parkování by mělo sloužit i jako rozšíření možnosti parkování pro stávající bytové domy navazující na ulici Švermova.
Dále je zde navrženo podzemní parkování v bytových domech, sloužící hlavně jako rezidenční.
Ve zbytku řešené lokality je parkování řešeno jako nadzemní podélné, nebo kolmé. Parkování kolmé na jihu
by mělo sloužit kromě rezidentů i pro zastavení pro stávající zahrádkářskou kolonii.
jb)Pěší komunikace
V řešené lokalitě je na pěší prostupnost území kladen velký důraz. Návaznost na stávající město je brána jako
stěžejní vodítko pro navrhované pěší komunikace. Proto je v současném návrhu územní studie kromě chodníků
podél komunikací navrženo ještě několik samostatných pěších prostupů.
Nejdůležitější pěší prostup je v centru plochy. Tento prostup navazuje severně na směr na náměstí a zároveň
bude propojovat dvě zelené plochy, stávající sady a nově navržený veřejný prostor na jihu řešené lokality. Aby
se zdůraznila důležitost tohoto pěšího propojení, je zde navrženo lemování zelení podél celé nové pěší komunikace. Dále jsou severním směrem navrženy ještě dva samostatné pěší prostupy navazující na stávající město.
Chodníky pro pěší jsou v rámci této lokality navrženy vzhledem k rozsahu většinou oboustranné o šířce 2m.
Pojízdný chodník navržený v rámci veřejného prostranství na jihu lokality je o šířce 2,5m , aby zde v případě
nutnosti mohl projet osobní automobil.
c)Zásobování elektrickou energií
Na ploše BH1 a BI1 bude potřeba vybudovat minimálně dvě nové trafostanice, které budou zajišťovat zásobování elektrické energie pro celou lokalitu. Jejich umístění a odbočku VN a rozvody NN bude řešit dokumentace pro územní řízení.
Prostorová uspořádání sítí technického vybavení ČSN 736005, tj. v chodníku či zeleném pásu v prostoru
nejblíže přilehlém k zástavbě ve vzdálenosti 0,6m, na základě toho je vedení NN v rámci stavebních parcel a
jejich napojení na objekty rodinných domů je navrhováno vést v zemi v chodníku podél hlavní komunikace, kde
budou v rámci následné dokumentace řešeny překopy k parcelám na druhé straně komunikace.
d)Zásobování vodou
Zásobování vodou je možno provést prodloužením stávajících vodovodních řadů a napojením jednotlivých RD
a BD na tyto řády. Stávající vodovodní řády lemují lokalitu ze severu a z východu.
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e)Odkanalizování
Odkanalizování bude provedeno do stávajících rozvodů splaškové kanalizace vedoucích na severu a na východě řešené lokality.
Splašková kanalizace je svedena do místní ČOV ve Stochově. Stávající kapacita čistírny odpadních vod (ČOV)
je v současné době téměř vyčerpána. Napojení nové lokality na ČOV je podmíněno jejím zkapacitněním.
Odvedení vody z komunikací bude řešeno dešťovou kanalizací.
Dešťová voda na parcelách bude řešena vsakováním, nebo jímáním v rámci vlastního pozemku.

3) DALŠÍ LIMITY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Plocha BH1 a BI1 je limitována trasou sdělovacího kabelu na severu a na východě. Územní
studie navrhuje přeložku tohoto kabelu mimo stavební parcely směrem na východ.
Dále je na jihovýchodě umístěna trafostanice.
Důležitým limitem pro řešené území je, že se část území na jihozápadě nachází v dobývacím
prostoru a na poddolovaném území.
4) PROSTOROVÁ REGULACE
Nově vznikající zástavba by měla korespondovat s městskou strukturou Stochova, kde ale není vyloučen ani
inovativní přístup výstavby (zajímavé nízkoenergetické domy, zelené střechy apod.). Vhodnost projektu posoudí příslušný stavební úřad a příslušné dotčené orgány.
Dle současně vydaného územního plánu je předepsaná parcelace min. 800m2, tato výměra bude aktualizována ve změně územního plánu a bude změněna na 600m2. Dle této aktualizace je zpracována i studie řešené
plochy. Nejmenší parcela v lokalitě je 607,5m2 a největší parcela je 798m2.
Zastavěné a zpevněné plochy budou zabírat maximálně 35% z celé plochy stavební parcely.
V rámci územní studie je navržena podlažnost rodinných domů – dvě nadzemní podlaží s možnosti obytného
podkroví a s možností podsklepení o maximálních rozměrech. Oplocení parcel rodinných domů bude alespoň
částečně průhledné do maximální výšky dvou metrů, z toho maximální výška neprůhledné podezdívky je navržena do 0,7m.
Bytové domy v této lokalitě budou max. výšky 3NP s možností obytného podkroví.
V rámci dodržení jednotného uličního prostoru jsou v grafické dokumentaci navrženy doporučené vstupy na
pozemky, kde u rohových parcel je možnost přístupu variabilní.
V ploše veřejného prostranství není povolena žádná zástavba, kromě nutné technické infrastruktury.
Využití plochy veřejného prostranství je ze strany studie doporučující. Přesné umístění pěších cest, odpočívadel, herních prvků apod. bude vybudováno dle potřeb obce v době realizace zástavby obou ploch.

5)PŘEHLED VLASTNÍKŮ
Jméno vlastníka
Dziak Jitka
Jansová Marie
Procházka Václav
Ondráček Richard
Město Stochov

Dvořák Václav
Kárská Iva,ing.
Melichová Monika
Chocholová Jarmila
Fořtová Martina
Krátká Eva
Nedbálková Iva, Ing.
Peková Jitka
Trnka Václav
Sybera Jindřich, Ing.
Froňková Jitka
Pospíšil Oldřich
Froňková Jitka
Pospíšil Oldřich
Česká Republika
Tarant Petr
Jan a Ilona Gerhátovi
Marie a Václav Lukášovi

p.č.
253
232/1

Výměra v m2
8406
6774

246/1
239/2
237/2
245/1
243/2
720/6
244/1
236/1
240/1
240/2
241/2
238/1
238/2
238/3
238/4

4530
3828
4403
5609
3910
105
4462
2784
2263
1669
2416
1396
332
1579
260

235/2
233/2
720/8

1178
6011
53

717/8

62

720/7
720/5
239/1
242/1

16
403
626,07
1597,94

5) OBECNÉ INFORMACE
Územní studie je zpracována nad aktuální katastrální mapou. Zpřesnění výměry pozemků proběhne v rámci
geodetického zaměření v místě.
Ve studii jsou zapracované aktuální Územně analytické podklady poskytnuté MěÚ Stochov.
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C) FOTODOKUMENTACE

1.POHLED DO ULICE J.A. KOMENDSKÉHO
2.POHLED NA LOKALITU Z ROHU ULIC J.A. KOMENDSKÉHO A MARIE PUJMANOVÉ

3.POHLED DO ULICE J.A.KOMENDSKÉHO
4.POHLED OD ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NAD NAVRHOVANÝM VEŘEJNÝM PROSTRANSTVÍM
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5.POHLED OD ZHARÁDKÁŘSKÉ KOLONIE ZÁPADNÍM SMĚREM
6.POHLED NA PLOCHU PRO NAVRHOVANÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

7.POHLED NA BUDOUCÍ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
8.POHLED DO ULICE ŠVERMOVA
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9.POHLED NA KŘIŽOVATKU ULICE ŠVERMOVA A U STADIONU
10.POHLED NA STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU V ULICI ŠVERMOVA

11.POHLED NA STÁVAJÍCÍ ZASTAVBU V ULICI ŠVERMOVA
12.POHLED NA CENTRÁLNÍ ČÁST LOKALITY V ULICI ŠVERMOVA
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D) 3D VIZUALIZACE

VIZUALIZACE-3D

schéma
STUDIE STOCHOV /11/

VIZUALIZACE-3D

schéma
STUDIE STOCHOV /12/

VIZUALIZACE-3D

schéma
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E) PÍSEMNÁ VYJÁDŘENÍ KE STUDII
1)VEOLIA

Doporuen
AUA - Agrourbanistický ateliér
Ing. Stanislav Zeman
Na okraji 42
162 00 Praha 6

Vaše znaka:

Naše znaka:
P13710022637

Vyizuje:
Ing. Veeová Marie

Tel:
312 812 134

V Kladn dne:
30.8.2013

Stochov – Územní studie plochy BI1 a BH1
Jedná se o dv sousedící rozvojové plochy ve mst Stochov pro výstavbu v bytových domech BH
a domech rodinných BI. Kapacita bytových dom není specifikována, pro výstavbu RD je vymezena
plocha 55 parcel.
Vodovod
3
Území je zásobeno z vžového vodojemu Stochov 500 m , 490x484 m n.m. Kubatura vodojemu
a kapacita stávajících vodovodních ad je pro uvedenou zástavbu dostaující.
Území je rozpásmováno regulaními ventily pro lokality s kótami nižšími než 440 m n.m.
Nov navrženou rozvodnou sí vodovodu pro veejnou potebu doporuujeme co nejvíce zokruhovat
Kanalizace
Kapacita stávající stokové sít je pro napojení splaškových odpadních vod dostatená.
Volná kapacita OV Stochov je v souasné dob pi odetení píslib pro pokraující výstavbu tém
vyerpána. Napojení nové lokality BI1 a BH1 na istírnu odpadních vod je podmínno
zkapacitnním istírny odpadních vod.
V nových lokalitách požadujeme výstavbu oddílné splaškové kanalizace. Likvidaci dešových vod
i z komunikací je teba ešit v míst vzniku vsakem,
•
•

V píloze pikládáme situaci s orientaním prbhem stávajícího vodohospodáského zaízení.
Polohu sítí v digitální podob, je možné si objednat u útvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef.kyncl@svas.cz. Upozorujeme však, že se jedná rovnž o orientaní údaje.

Pi návrhu vodovodu a kanalizace požadujeme dodržet Technický standard vodohospodáských
staveb“ závazný v psobnosti vlastníka infrastruktury, tj. Vodárny Kladno-Mlník, a.s. (dále jen VKM,
a.s.) a provozovatele, tj. Stedoeské vodárny, a.s. Dokument je k dispozici na stránkách naší
spolenosti – www.svas.cz.
Územní studii s ešením vodohospodáské ásti požadujeme pedložit k vyjádení.

Ing. Marie Veeová








Manažer útvaru technického vyjadování
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2)ČEZ

ŽADATEL
Městský úřad Stochov Lenka Urbanová

NAŠE ZNAČKA
0200125015

Pro:

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
16.07.2013

Informativní

Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:
Územní zastavovací studie BH1 a BI1 Stochov
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vyjádření k existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.
Tímto vyjádřením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním
řízením pro výše uvedenou stavbu.
Toto vyjádření je platné 1 rok od 16.07.2013.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140
53

SKUPINA ČEZ
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3)telefonica o2

íslo jednací:
VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), ve znní pozdjších pedpis a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších píslušných právních pedpis

íslo jednací: 626463/13

íslo žádosti: 0113 970 518

Dvod vydání Vyjádení : Územn plánovací informace
Platnost tohoto Vyjádení koní dne: 29. 7. 2015.
Žadatel
Stavebník
Název akce

Msto Stochov
Msto Stochov
Územní zastavovací studie BH1 a BI1 Stochov
Okres

Zájmové území Obec

Kladno, Rakovník
Stochov, Rynholec

626463/13

íslo žádosti:

0113 970 518

(4) Pro úely peložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádení je stavebník povinen uzavít se spoleností Telefónica
Smlouvu o realizaci pekládky SEK.
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádení uvedené skutenosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spolenosti Telefónica, které jsou nedílnou souástí tohoto
Vyjádení.
(6) Spolenost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urené a vyznaené zájmové území poskytnuty veškeré
dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli pevzetím tohoto Vyjádení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úelu, pro který mu
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiovat, pronajímat, pjovat
i jinak užívat bez souhlasu spolenosti Telefónica. V pípad porušení tchto povinností vznikne žadateli odpovdnost
vyplývající z platných právních pedpis, zejména pedpis práva autorského.
V pípad dotaz k Vyjádení lze kontaktovat spolenost Telefónica na asistenní lince 14 111.
Pílohami Vyjádení jsou:
-

Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti Telefónica
Situaní výkres (obsahuje zájmové území urené a vyznaené žadatelem a výezy úelové mapy SEK)

-

Informace k vytyení SEK

Kat. území / . parcely Stochov; Rynholec
Žadatel shora oznaenou žádostí uril a vyznail zájmové území, jakož i stanovil dvod pro vydání Vyjádení o
existenci sít elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sít elektronických komunikací
spolenosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjádení).

Vyjádení vydala spolenost Telefónica dne: 29. 7. 2013.

Na základ urení a vyznaení zájmového území žadatelem a na základ stanovení dvodu pro vydání Vyjádení
vydává spolenost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádení:

dojde ke stetu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spolenosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v
piloženém výezu/výezech z úelové mapy SEK spolenosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v piloženém výezu/výezech z úelové mapy SEK
spolenosti Telefónica vyznaeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádení je platné pouze pro zájmové území urené a vyznaené žadatelem, jakož i pro dvod vydání Vyjádení
stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádení uvedené, zmnou rozsahu zájmového území
i zmnou dvodu vydání Vyjádení uvedeného v žádosti nebo nesplnním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto
Vyjádení, to vše v závislosti na tom, která ze skuteností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádení nastane
nejdíve.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#

(2) Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen bez zbyteného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zámr,
pro který podal shora oznaenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozdji
však ped poátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, vyzvat spolenost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK,
pípadn k peložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostednictvím zamstnance spolenosti Telefónica
poveného ochranou sít - Radek Vaníek, tel.: 606 756 473, e-mail: radek.vanicek@telefonica.com (dále jen
POS).
(3) Peložení SEK zajistí její vlastník, spolenost Telefónica. Stavebník, který vyvolal pekládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících
zákon povinen uhradit spolenosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy doteného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického ešení.

Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.o2.cz
zapsaná v Obchodním rejstíku Mstského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I: 60193336 DI CZ60193336
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4)Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

5)krajská hygienická stanice
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6)RWE

pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

Ing. Stanislav Zeman
Na okraji 42
16200 Praha

naše značka

vyřizuje

datum

5000845027

Michal Hrotík

09.10.2013

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně
další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

Věc:

územní studie na výstavbu rodinných a bytových domů v městě Stochov - návrh dopravního řešení a
parcelace
K.ú. - p.č.: Rynholec , Stochov

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí,

Stavebník: Ing. Stanislav Zeman , Na okraji 42 , 16200 Praha
Účel stanoviska:

Územně plánovací podklady

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho
poškození,

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

STANOVISKO (situace) Z HLEDISKA EXISTENCE PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ:

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče,
výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

V zájmovém území se nacházejí:
VTL ocelový plynovod DN150 a DN100
VTL regulační stanice
STL PE plynovody včetně přípojek - viz situace PZ

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ.

Sdělujeme Vám z titulu správce VYSOKOTLAKÝCH PLYNOVODŮ a REGULAČNÍCH STANIC, že s výše uvedenou
stavbou ve Vámi uvedeném zájmovém území souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento
souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby,
zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o.
před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebního zákona.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení,

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území
obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění
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14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Ochranné pásmo
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m
Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min.šířce
2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového
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7)Odbor Životního prostředí - kladno

vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské
zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000
Sb. (energetický zákon).
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká
bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle
zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009
Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci
po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění
platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.)
-Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.
Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku.
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000845027 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Michal Hrotík
technik PZ MS-Votice 11
odděl. reg. oper. správy sítí Votice
RWE Distribuční služby, s.r.o.
michal.hrotik@rwe.cz
Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená
příloha žadatele
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