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A. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Kraj:     Ústecký 

Obec:     Ústí nad Labem – Všebořice 

Katastrální území:  Všebořice 

Plochy dle ÚP: P3 -109  p. p. č. 232/1, 232/7 a části p. p. č. 39/1,40  
v k. ú. Všebořice 

     

A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené územní studií se nachází na severozápadním okraji města Ústí nad 
Labem. Jedná se o plochu  P3 – 109 převážně málo zastavenou  občanskou 
vybaveností  v k.ú. Všebořice. Plocha je  vyspecifikovaná Územním plánem Ústí nad 
Labem, schváleným zastupitelstvem města v roce 2011. Lokalita je označena jako 
plocha p řestavby P3-109 , o celkové ploše 5 456,58 m2 se způsobem využití „OV-
KM1 plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední podmíněně 
zastavitelné“.  
 
Řešené území zahrnuje prostor na okraji zastavěné části Všebořic, vymezený 
stávající silnicí I. třídy (ulicí Havířskou), která je zároveň přivaděčem na dálnici D8, 
na severu ulicí Lipová, na jihu zastavěným územím ČSPHM  a na východě 
zastavěným územím městské čtvrti Všebořice. 
 
Řešeným územím je plocha p řestavby P3-109 o celkové rozloze 5 456,58 m 2 na 
p. p. č. 232/1, 232/7 a části p. p. č. 39/1, 40 v k. ú. Všebo řice se zp ůsobem 
využití „OV-KM1 plochy ob čanského vybavení – komer ční zařízení malá a 
střední podmín ěně zastavitelné“.  
 

Územní studie je zpracována pro celé řešené území v rozsahu, v jakém je 
vymezeno platným územním plánem. V rámci řešení širších vazeb na okolí je v 
návrhu územní studie pouze vymezené území. Okolní plochy jsou stabilizované. 
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A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ 

K pořízení územní studie přistoupil Odbor investic a územního plánování Magistrátu 
města Ústí nad Labem ve spolupráci s jedním z majitelů pozemku na části řešeného 
území, jako naplnění podmínky pro další územní rozvoj lokality a možnost zahájení 
zástavby, vyplývající z platného ÚP Ústí nad Labem, do jehož správního území 
plochy patří. Účelem zpracování územní studie, je pořízení podkladu pro 
rozhodování v území. V rámci územní studie je řešena plocha přestavby (P3-109) se 
způsobem využití „OV-KM1 plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední podmíněně zastavitelné“.  
 
Územní studie prov ěří a prokáže možnost využití plochy P3-109 pro danou  
funkci z d ůvodu existence 

• ochranného a bezpe čnostního pásma plynovodu 

• ochranného pásma objektu/za řízení elektrické sít ě 

• ochranného pásma trolejbusové trati 

 
 
 
Řešení územní studie mimo jiné stanovuje urbanistickou koncepci budoucí zástavby, 
dopravní obslužnost jednotlivých částí až do detailu stavebního pozemku, 
využitelnost navazujících ulic pro dopravní napojení. Dále je v konceptu 
dokumentována technická infrastruktura hlavních systémů obslužných a 
energetických inženýrských sítí. V neposlední řadě řešení beze zbytku respektuje a 
zapracovává záměry a zásady platného územního plánu města. 
 
Cílem řešení územní studie je návrh optimálního využití území, vzhledem k umístění 
plochy P3-109 a její logické návaznosti, s využitím přípustných a podmíněně 
přípustných činností v souladu s navrženým převažujícím účelem využití tak, aby 
bylo zajištěno kvalitní životní a sociální prostředí dle platných právních předpisů. 
Dále návrh napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  
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A.4. POUŽITÉ PODKLADY 

Podkladem pro zpracování územní studie byla katastrální mapa zájmového území a 
zaměření části území, pořízené jedním z majitelů pozemků řešeného území. Jako 
základní podklad byla použita katastrální mapa, dále pak geodetické zaměření 
pořízené investorem US a doplnění provedla kancelář Geoplan, ing .Soukup. 
 

Dle pokynů pořizovatele byly jako podklady použity ÚPD – platný ÚP Ústí nad 
Labem. Podkladem pro stanovení rozsahu a formálního zpracování bylo „Zadání 
územní studie“, zpracované pořizovatelem a ústní projednání konceptu řešení 
s pořizovatelem. 

Konkrétní řešení pro zastavění této plochy stanovil investor US, výstavbu mycí linky 
jako součást areálu ČS PHM Čepro. 

A.5. STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Rozvojová plocha P3-109 je prakticky celá nevyužívaná a celá zatravněná.  
 
Navazující komunikace fungují jako obslužné komunikace pro dopravní obsluhu 
stávající zástavby – stávajících areálů. Komunikace I. třídy podél severní a 
severovýchodní části Plochy P3 – 109 je stávající. Pro areál je již stávající křižovatka 
vyřešena v dostatečné kapacitě s odbočovacími prvky a pro řešený areál myčky je 
navrženo odbočení z účelové komunikace ČSPHM a ČEPRO v souladu 
s předpoklady platného ÚP. 
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B. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešené území má morfologicky členitý charakter s převažujícím spádem 
orientovaným ke stávající komunikaci I. třídy a stávající ČS PHM. Sklon se pohybuje 
od 0 do 10 %. Území je pohledově exponované zejména od hlavního silničního 
směru, ze silnice I. třídy, vedoucího k dálnici D8.  Řešené území s ohledem na svoji 
polohu sice na okraji zastavěné části obce, navazuje na převážně obytné nebo 
obchodní plochy, které jsou dle platného územního plánu stabilizované. Dopravně je 
napojeno na stávající systém navazující na silnici I. třídy. Pro napojení celého území 
je zde stávající křižovatka s odbočovacími pruhy v obou směrech a za ní je pak 
území napojeno z účelové komunikace stávající ČS PHM. Rozloha území P3-109 je 
5 456,58 m2 . 

B.2. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK DANÝCH ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Toto území, respektive jeho zastavitelná část, je určeno jako plocha přestavby  
P3-109 se způsobem využití „OV-KM1 plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední podmíněně zastavitelné“.  
Podmínky pro zástavbu vychází z ustanovení územního plánu města. Pro řešené 
zastavitelné území jsou stanoveny následující podmínky: 
 

   

OV-KM1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A 
STŘEDNÍ PODMÍNĚNĚ ZASTAVITELNÉ 

a) převažující účel využití  
 - umístění zařízení komerční občanské vybavenosti v podmíněně využitelných 

plochách převážně vymezených ochranných pásem, kdy vliv činností na těchto 
plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousední plochy nad 
přípustné normy pro obytné zóny  

b) přípustné  
 - nezbytná dopravní a technická infrastruktura  
c) podmíněně přípustné  
 - administrativní a správní budovy, peněžní ústavy  
 - maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch  
 - veřejné ubytování a stravování  
 - kulturní zařízení komerčního charakteru, zábavní střediska  
 - sportovně rekreační a rehabilitační zařízení  
 - zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce  
 - hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami  
 - ostatní ubytovací zařízení  
 
 
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání  
 - využití ploch je podmíněno zpracováním územní studie, která prověří a prokáže 

možnost využití plochy pro danou funkci z důvodu existence ochranných pásem 
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technické a dopravní infrastruktury, vymezeného záplavového území a 
vzdálenosti 50 metru od okraje lesa  

 - pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha 
veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře 
nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace  

e) nepřípustné  
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 

 
Vysvětlivky použitých pojm ů  
- nerušící obslužné funkce (nerušící řemeslnické provozy, ostatní nerušící 
provozy služeb a drobné výroby) = takové doplňkové funkce k vymezenému 
převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší 
pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem  
- odbytové plochy = souhrn ploch sloužících k přímému kontaktu se zákazníkem 
(např. restaurační místnosti, prodejny, kanceláře, horizontální a vertikální 
komunikační prostory, sociální zařízení)  
- kulturní za řízení komer čního charakteru, zábavní st řediska = příklady 
komerčních zařízení občanského vybavení  
- obchodní, administrativní a správní budovy = stavby a zařízení komerčního 
občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnosti  
- maloobchod = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro 
prodej zboží koncovým uživatelům  
- veřejné ubytování a stravování = stavby a zařízení komerčního občanského 
vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, 
motely, příp. penziony  
- zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb  = areály výrob a 
služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným 
provozem negativně nad míru přípustnou neovlivňují sousední plochy a stavby  
- plochy a budovy provozní a správní = plochy a objekty, sloužící jako technická a 
logistická podpora výrobních areálů, např. autodílny a autoparky, manipulační 
plochy, servisní a opravárenské dílny 
 
 
 
 
Z výše uvedeného seznamu možných využití vyplývá, ž e je možné v území 
realizovat uvažovanou mycí linku pro osobní automob ily – jedná se o 
poskytování služeb motorist ům nerušící ostatní funkce v území ani v celé 
lokalit ě. 
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B.3. SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
VYPLÝVAJÍCÍ Z JEHO POLOHY 

Specifikem řešeného území je jeho „znehodnocení“ rozsáhlými stávajícími 
ochrannými pásmy.  Toto specifikum významně limituje další využitelnost území pro 
funkce dané platným ÚP. S ohledem na prostorovou provázanost řešeného území a 
omezenou možnost odpovídajícího dopravního napojení, se toto omezení týká celé 
plochy . Plocha je navíc omezována také svou svažitostí v části za ČS PHM, kde 
prochází rovněž ochranné pásmo VN. 
 
Plochu P3 – 109 jsme rozd ělili na čtyři části , které jsou definovány z pohledu 
zastavitelnosti pod vlivem 1. Omezení ochrannými pásmy inženýrských sítí 
       2.  geomorfologického tvaru pozemku 
       3. stabilizovaného využití části zastavěné stavbami. 
 
ČÁST A: 
Plocha málo vhodného tvaru zastavěná částečně betonovou lávkou jako přechod 
přes silnici I. třídy . 
 
ČÁST B: 
Celá část B je tvořena plochami ochranných pásem a zúženého bezpečnostního 
prostoru VTL plynovodu, vodovodního potrubí, slaboproudu. 
 
ČÁST C: 
Plocha C je sice částečně omezována bezpečnostním prostorem VTL, ale mycí linku 
pro osobní automobily je možné zde umístit (v soulad u s vyjádřením RWE). Část 
této plochy je v prostoru u soukromých zahrad velmi svažitá. Na jižní straně je 
částečně využita pro komunikaci – vjezd do území. 
 
ČÁST D: 
Tato plocha je téměř celá zasažená ochranným pásmem elektrického vedení VN. 
Dále má i nevhodný tvar a je velmi svažitá, celá pokryta vzrostlými stromy. Jsou zde 
umístěny poutače – billboardy. 
 
Z výše uvedených hodnocení a rozbor ů vyplývá,že zásadní význam pro řešení 
území je ochranné a bezpe čnostní pásmo VTL plynu. 
 
Pozn.: V dané lokalit ě se nenachází trolejové vedení ani trasa trolejbus ů. 
Proto se územní studie nebude dále tímto zmi ňovaným ochranným pásmem 
dále zabývat. 
 
Územní studie m ěla ješt ě řešit ochranné pásmo VN, toto se nachází na díl čí 
ploše D, která sama o sob ě je velmi komplikovan ě vzhledem ke svému tvaru 
využitelná, pokud stávající billboardy mají povolen í, tak lze konstatovat, že tato 
část je stabilizovaná. 
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B.4. VAZBY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA ŠIRŠÍ OKOLÍ  

Vazby jsou zejména v částech dopravní obslužnosti, napojení systémů technické 
infrastruktury a respektování velkých ochranných pásem VN plynu. Dopravní 
napojení je na ulici Havířskou přes stávající křižovatku, dále pak z obslužné 
komunikace ČS PHM Čepro,na Lipovou ulici navazuje garážový dvůr,který však není 
součástí řešeného území – není součástí plochy P3-109. Součástí sousední ČS 
PHM Čepro je rovněž stáčecí stanice LPG,ochranné pásmo nebylo stanoveno. Dále 
bylo prověřeno ochranné pásmo podzemních nádrží benzínu a stáčecích míst, které 
nijak nezasahuje do řešené plochy. 

 

B.5. NÁVRH 

Návrh řešení se zabývá především zastavitelnou částí řešeného území.  

Koncepce navrženého řešení vychází z výše uvedených podmínek daných územním 
plánem a charakteristikami a vazbami na širší okolí. V rámci rozvojové plochy 
zastavitelného území jsou základními parametry navrženého využití ploch následující 
výměry: 

• Plocha území P3 -109          5 456,58 m² 
    

Návrh řešení území je koncipován především s ohledem na strukturu okolní zástavby 
a její měřítko. Základní funkcí území je plocha přestavby P3-109 se způsobem 
využití „OV-KM1 plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 
podmíněně zastavitelné“, viz. platný ÚP pro plochu P3-109. 
 
Do plochy P3-109, do její části C,viz.kapitola B.3.,  je navržen nový areál mycí linky, 
který je umístěn vedle stávajícího areálu čerpací stanice pohonných hmot , viz 
grafická část. Omezení je pak silnicí I. třídy – ulicí Havířskou, ochranným pásmem 
plynovodu a ochranným pásmem vodovodu a hranicí plochy P3-109. 
 
Zastavitelné plochy lokality jsou v návrhu územní studie regulovány dvěma prvky. Je 
to jednak  ve vztahu k navrženým plochám  s dopravní obsluhou a stávajícím 
místním komunikacím na obvodě řešeného území. Dále územním plánem určený typ 
zástavby. Především pak stávajícími ochrannými pásmy VN, plynu a vodovodu. 
 
ZHODNOCENÍ ČÁSTÍ a NÁVRH PRO JEDNOTLIVÁ VYUŽITÍ   A, B, C, D 
 
Části A, B, D  jsou využitelné pouze podmínečně za předpokladů velkých přeložek 
inženýrských sítí či jejich úplného zrušení, v části A pak je to i odstranění stavby 
lávky,která je ve velmi špatném stavu a v části D je to odstranění poutačů a kácení 
vzrostlé zeleně - stromů. 
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Část C  je stavebně využitelná  s  dopravním napojením na místní obslužnou 
komunikaci ČSPHM ČEPRO až v místech mimo křižovatku (v souladu s návrhem 
z platného ÚP). Do tohoto prostoru je navrhována mycí linka pro osobní automobily 
jako zařízení  drobné nerušící služby,která svým provozem a vyvolanou dopravní 
obsluhou nenaruší sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny. Vzhledem 
k sousedství s ČSPHM a silnicí I. třídy jsou některé podmínečně přípustné funkce 
využití málo nebo zcela nevhodné. 
 
Napojení plochy C na inženýrské sítě je možné v místě (SčVK – vodovod, ČEZ – 
elektro NN, ČEPRO – splašková kanalizace, dešťová kanalizace je bezodtoková,  
(viz koordinační výkres) 
Horní hranici této části tvoří zúžené bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
 DN 500,které bylo zúženo ze 40m na 20m, viz vyjádření RWE. 
 
Z pohledu urbanistické koncepce není navrhována parcelace ani stavební čáry , 
území je již nyní přeplněno limity. 
 
Navrhuje se výška zastav ění s výškou staveb do 8 m a to i p ři navrhování 
dvoupodlažních staveb. Výška je stanovena s ohledem  na sousední zástavbu.  
Hustota zastav ění 35% a započítávají se veškeré zpevn ěné plochy. 
Stejně jako pro ČS PHM je možné stavbu doplnit reklamním pilonem do výšky 
max.12m.  
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C. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

C.1. DOPRAVA 

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Z dopravního hlediska je řešená lokalita vázána pouze na stávající napojení na 
komunikaci I. třídy.Na tuto komunikaci je napojen dopravně obslužný systém řešené 
plochy P3-109 . 
Napojení lokality na okolní plochy je v souladu se zadáním a ÚP navrženo na 
navazující silniční síť. Pro dopravní obsluhu je využita  stávající obslužná 
komunikace, která je součástí ČSPHM ČEPRO. 
 
poloha území v dopravním systému: 
 
Území městské čtvrti Všebořice, respektive jejich navazující část, je z dopravního 
hlediska stabilizovaným územím, obsluha jednotlivých zastavěných míst je založena 
na existenci komunikací lokálního místního významu, ale především na napojení na 
stávající komunikaci I. třídy přes křižovatku s odbočovacími pruhy v obou směrech.  
Řešené území určené pro zástavbu, leží v dopravně exponovaném, ale obslužně 
stabilizovaném území.  
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V řešeném území ploch se nachází stávající obslužné komunikace. S ohledem na 
možnosti napojení , jsou řešené plochy z hlediska dopravní obsluhy řešeny jako 
jeden dopravní systém.  
 

b) MÍSTNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ 
 
Lokalita navržená k zástavbě je zpřístupněna přímo z obslužné stávající komunikace. 
Tato navržená komunikace zajistí dopravní obsluhu navržených pozemků pro 
výstavbu myčky.  
 
 
Směrové řešení 
 
Místní komunikace jsou na stávající napojeny v 1 připojovacím bodu. Tímto bodem je 
konec místní komunikace vedoucí k hlavní křižovatce na silnici I. třídy. 
 
Celková délka navržené obslužné komunikace v řešené lokalitě je 96 m. Ostatní 
úseky komunikací jsou zokruhovány. Směrové řešení navržené  komunikace budou 
upřesněny v rámci projektové přípravy stavby navržených komunikací. 
 
Výškové řešení 
 
Terén v řešeném území je svažitý s maximálním sklonem cca 10%. Navržené místo 
pro výstavbu je však pouze se sklonem 2 – 4 % a  komunikace je navržena  dle 
možností souběžně s vrstevnicemi. Při realizaci budou požadavky na maximální 
podélné sklony komunikace do 5 % splněny. 
 
Šířkové uspo řádání 
 
Místní obslužné  komunikace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110. Dále jsou 
navrženy tak, aby parametry příčných profilů odpovídaly průjezdu osobních vozidel a 
průjezdu vozidel dopravní obsluhy, údržby respektive vozidel určených pro svoz 
TDO. 
 
Komunikace jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům Vyhlášky o obecných 
požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. Šířky dopravních veřejných 
prostorů v řešené lokalitě jsou navrženy 7,0m a 12,0m.   
  

c) SÍŤ PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ 
 
Současný provoz pěších v rámci řešeného území je minimální. Případný provoz na 
ploše nezastavěného rozvojového území je živelný. Součástí řešení lokality určené 
k zástavbě je systém chodníků, které jsou z větší části navrženy v souběhu 
s obslužnými komunikacemi. 
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e) KLIDOVÁ DOPRAVA 

V současnosti jsou v řešeném území objekty klidové dopravy, garážový dvůr.  Návrh 
předpokládá, že parkování a odstavování vozidel bude probíhat na vlastních 
pozemcích areálu myčky, tzn. Jsou zde vozidla pouze k odbavení v myčce a vozidla 
u stojanů s vysavačem. 
 
 

f) HROMADNÁ DOPRAVA OSOB 

Místní část Všebořice je obsluhována městskou hromadnou dopravou z centra.  
Nejbližší zastávka MHD je cca 50 m na okraji řešené lokality. Návrh ÚS 
nepředpokládá doplnění nebo úpravu trasy MHD v souvislosti s využitím řešeného 
území. 
 

g) DOPRAVNÍ LIMITY ÚZEMÍ 

Do kategorie základních dopravních limitů patří některé omezující prvky, které 
mohou ovlivňovat činnost v území, vyplývající z platné legislativy a které je nutno při 
návrhu respektovat. Mezi ně patří např. stanovení ochranných pásem silnic a 
místních komunikací. 

Silniční ochranné pásmo upravuje zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

Ochranné pásmo silnice I. třídy na straně plochy P3-109 zasahuje sice do této 
řešené plochy, ale v této části je plocha  v podstatě již stabilizovaná a územní studie 
se touto částí již nezabývá, jelikož jsou zde další ochranná pásma vodovodu a 
plynovodu. 

Výjimky z ochranného pásma uděluje silniční správní úřad za podmínek uvedených 
v zákoně. 

C.2. ODPADY 
 
Na řešených plochách, ani v jejich blízkosti se nenalézá řízená skládka. Odpady, 
produkované budoucími uživateli nemovitostí na řešeném území, budou likvidovány 
pravidelným svozem oprávněnou firmou. Nová zástavba bude napojena na systém 
svozu komunálního odpadu města Ústí nad Labem.  
 
Do řešených ploch nezasahuje žádné evidované pásmo hygienické ochrany. 
 

C.3. VODOVOD 
 
Pro navržený areál bude přivedena vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního 
potrubí, které vede vedle stávající komunikace.    
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C.4. KANALIZACE 
 
Splašková kanalizace 
 
Pro navržený objekt budu vybudována splašková kanalizace se zaústěním do 
kanalizace ve vlastnictví ČSPHM ČEPRO. (viz souhlas Čepra) 
 
 
Dešťová kanalizace 
 
Pro navržený areál bude svedena dešťová kanalizace do bezodtokové jímky dešťové 
kanalizace, nacházející se při západním okraji řešeného území. 
Dešťová voda bude využívána k mytí vozidel jako úspora pitné vody. 
 
 

C.5. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
Pro navržený areál bude zajištěno zásobování elektrickou energií ze stávajícího 
podzemního vedení, nacházející se při okraji řešeného území. 
 

C.6. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 
Navržený areál nebude mít zásobování plynem. 

D. DOKLADY  

Viz. Samostatná složka 
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ŽADATEL

V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění

Masarykova 1607/132

400 01 Ústí nad Labem

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100507888 840 840 840 04.01.2016

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Automyčka Všebořice č. parc. 232/1

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100507888 ze dne 04.01.2016 o sdělení existence energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

síť VN
 Podzemní síť

síť NN síť VVN
střet

 Stanice
 Nadzemní síť

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen                                    ). Přibližný průběh tras energetických zařízení
zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

"energetický zákon"

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840  840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím
bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 04.07.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníIng. Zbyněk Businský
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na
základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného
zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
      lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít

za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně

znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



Platí pouze se sdělením číslo 0100507888.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100507888.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100507888.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100507888.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100507888.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

SKUPINA ČEZ


