
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ 
T E N E T 

spol. s r. o. 
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR 
Horská 64,   541 01 TRUTNOV 

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN KLENČÍK 

VYPRACOVAL: ING. JAN KLENČÍK 

Č. ZAKÁZKY: 100560 DATUM 12. 2010 FORMÁT 9 x A4 STUPEŇ PD: 
URBANISTICKÁ 

STUDIE 

INVESTOR: REALITY VRCHLABÍ s.r.o., DLOUHÁ 705/16, 110 00 PRAHA1 

TRUTNOV – URBANISTICKÁ STUDIE NA P.P.Č. 776/1 
V K. Ú. HORNÍ STARÉ MĚSTO 

MĚŘÍTKO: - 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 

 



Trutnov – Urbanistická studie na p.p.č. 776/1 v k.ú. Horní Staré Město 
         PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 

P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A 
 
 

1. Identifikační údaje 
 
2. Urbanisticko – architektonické řešení 
 

3. Doprava infrastruktura 
 

4. Technická infrastruktura 
 

5. Návrh podmínek pro zástavbu stavebních pozemků 
 

6. Závěr, doporučení 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trutnov – Urbanistická studie na p.p.č. 776/1 v k.ú. Horní Staré Město 
         PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2 

P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A 

 
   Na základě objednávky obchodní společnosti REALITY VRCHLABÍ s.r.o. 
zpracoval architektonický ateliér TENET, spol. s r.o. se sídlem v Trutnově urbanistickou 
studii (dále jenom „studii“) pro zónu (lokalitu) na p.p.č. 776/1 v katastrálním území Horní 
Staré Město, které je součástí správního území města Trutnova.   
 
 Pro zpracování studie předal objednavatel projektantovi (zpracovateli) tyto 
podklady: 

- požadavky na zpracování, 
- snímek z katastrální mapy. 

 
 Jako podkladů pro zpracování urbanistické studie zóny bylo dále zpracovatelem 
použito: 

- územního plánu města Trutnova, 
- podkladů správců sítí (kanalizace a vodovodu, telekomunikací, elektro, 

veřejného osvětlení a plynu) 
- podkladů poskytnutých objednatelem, 
- závěrů z prohlídky území, 
- vlastní fotodokumentace 
- výsledků jednání se zástupci objednatele, 
- archivu zhotovitele a autora. 
 

Urbanistická studie má prověřit možnost napojení zóny na technickou a 
dopravní infrastrukturu v území, navrhnout možnou zástavbu pozemku p.p.č. 
776/1 v katastrálním území Horní Staré Město, stanovit základní podmínky pro 
jejich umístění, odhadnout výši investičních nákladů na pořízení technické a 
dopravní infrastruktury a bude sloužit pro marketingový průzkum trhu (zájemců) 
o výstavbu rodinných domků v této části města Trutnova.     
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1. Identifikační údaje  
 
Název stavby: Trutnov – Urbanistická studie na p.p.č. 776/1 

v katastrálním území Horní Staré Město  
 
Místo stavby:   Trutnov – Horní Staré Město 
 
Okres:    Trutnov 
 
Kraj:    Královéhradecký 
 
Objednatel:    Reality Vrchlabí s.r.o. 
 
Adresa objednatele:  Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1 
 
Generální projektant:  TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér  
 
Adresa projektanta:  Horská 64, 541 01 Trutnov 
 
Autor:    Ing. arch. Vladimír Smilnický 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Katastrální území:  Horní Staré Město (769151) 
 
Stavební objekty stavby: SO 01 – místní obslužná komunikace  

   SO 02 – splašková kanalizace 

   SO 03 – vodovod 

   SO 04 – kabelové vedení nízkého napětí 

   SO 05 – veřejné osvětlení  

   SO 06 – protihlukový val 
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2. Urbanisticko – architektonické řešení 
Z hlediska platné územně plánovací dokumentace (Územní plán města 

Trutnova) je celý pozemek p.p.č. 776/1 v katastrálním území (dále jenom „k.ú.“) Horní 
Staré Město, součástí zastavitelného území, které je územně plánovací dokumentací 
určeno k výstavbě objektů a zařízení občanské vybavenosti regionálního významu. 

 Návrh na změnu využití tohoto území k zástavbě rodinnými domky vychází 
především ze stávajícího stavu blízkého okolí a jeho vývoje. Plocha občanské 

vybavenosti regionálního 
významu, vymezena 
v územním plánu města 
Trutnova byla ve své 
severní části, sousedící 
s hřbitovem, již částečně 
zastavěná izolovanými 
rodinnými domky. 
Výstavba těchto nových 
rodinných domů 
navázala na původní 
zástavbu rodinných 
domů v severovýchodní 
části zóny včetně využití 
dopravní a technické 
infrastruktury v této části. 

Ze znalosti stávajícího 
stavu území, jeho  
možného (nemožného) 
přímého dopravního 
napojení na silnici I/14 a 
předpokládaného vývoje 
celého území se jeví 
využití plochy pozemku 
p.p.č. 776/1 v k.ú. Horní 
Staré Město pro 
výstavbu objektu a 
zařízení občanské 
vybavenosti regionálního 

významu v budoucnu jako naprosto nereálné.  

 Na základě výše uvedených úvah a faktů je návrh na zástavbu pozemku p.p.č. 
776/1 v k.ú. Horní Staré Město rodinnými domky, jak ve vztahu k stávající okolní 
zástavbě, tak z hlediska urbanistické koncepce lokality i širšího území téměř jedinou 
reálnou a smysluplnou alternativou rozvoje tohoto území. 

Návrh zástavby území izolovanými rodinnými domky vychází ze dvou zásadních 
faktorů a to ze stávající urbanistické struktury, která byla stanovena při nové zástavbě 
rodinnými domky v severní části zóny a z požadavků daných městem na velikost 
stavebních pozemků pro zástavbu rodinných domů v městském prostředí (městská 
zástavba). Návrh je rovněž částečně limitován tzv. ochranným pásmem lesa (území do 
50 m od hranice lesa) a ochranným pásmem silnice I/14. 
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 Rodinné domy na pozemcích A1-A9 by měly velikostí, architektonickým 
detailem, umístěním na pozemku navázat na architektonické řešení sousední zástavby 
(přízemní domy bez nebo s podkrovím, mírný sklon střešních rovin apod.). Rodinné 
domy na pozemcích A10, A11 by měly být dvoupodlažní s podkrovím, u kterých se 
bude sklon střešních rovin přibližovat sklonu střešních rovin původní zástavbě 
v severovýchodní části lokality.  

 

Zábor stávajících pozemků v řešeném území 
      Tabulka č.1  

 Parcelní číslo 
pozemku Druh pozemku Výměra 

v m2 Poznámka 

776/1 orná půda 17 658  

Celková plocha 17 658  

 
Přehled nových pozemků v řešeném území    

                                                                                                                 Tabulka č.2 
Parcelní číslo pozemku, 
dle katastru nemovitostí 

Označení 
pozemku 

Rozloha 
(cca v m2) Poznámka 

776/1 

A1 1 338  

A2 1 373  

A3 1 120  

A4 1 118  

A5 1 128  

A6 1 131  

A7 1 105  

A8 1 111  

A9 1 130  

A10 1 424  

A11 1 517  

A12 620  

B1 763 protihlukový val (cca 650 m³) 

C1 1 436 obslužná komunikace 

Celkem 17 101  

  

Objekty dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domků 
v zóně (lokalitě) na p.p.č. 776/1 v Horním Starém Městě jsou v této urbanistické studii 
rozděleny do jednotlivých stavebních objektů takto:  

SO 01 – místní obslužná komunikace  

SO 02 – splašková kanalizace 

SO 03 – vodovod 

SO 04 – kabelové vedení nízkého napětí 

SO 05 – veřejné osvětlení  

SO 06 – protihlukový val 
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3. Dopravní infrastruktura  
3.1 Místní obslužná komunikace – SO 01 (cca 1436 m²) 
Navrhovaná komunikace pro dopravní obslužnost nových rodinných domů bude 

napojena na stávající místní obslužnou komunikaci úrovňovou stykovou křižovatkou. 
Komunikace bude odvodněná do nových vsakovacích šachet. Návrh komunikace 
odpovídá požadavkům ČSN 73 6110, Technickým podmínkám vydaných Ministerstvem 
dopravy ČR, a to včetně odvodnění a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Vozovka komunikační sítě zájmového území lokality výstavby rodinných domů 
dopravně napojená na stávající síť je navržena jako obousměrná dvoupruhová 
s oboustrannými bezpečnostními odstupy, které budou využity pro nové inženýrské 
sítě. Na tuto komunikaci vpravo za křižovatkou navazuje jako jednosměrná 
jednopruhová komunikace v šířce 3,50 m (resp. 5,00 m), opět s bezpečnostními 
odstupy. Vozovky budou oboustranně upnuty do obrub a odvodněny do nových uličních 
vpustí odvodněny do vsakovacích nádrží. Kryt nových vozovek je předpokládán živičný.  

Vzhledem k předpokládanému minimálnímu zatížení je uvažována smíšená 
funkce vozovky a bezpečnostní odstupy budou ponechány po obou stranách vozovky o 
š. 2,50 m (ponechána možnost vybudování chodníku) a 0,50 m. Odstavování a 
parkování vozidel se předpokládá na pozemcích rodinných domů. 

 
 3.2 Protihlukový val – SO 06 (při sklonu 1:2 cca 650 m³) 

Podél celé západní strany p.p.č. 776/1 bude vytvořen protihlukový val z vytěžené 
zeminy. Val bude sloužit jako protihluková zábrana nové zástavby proti hluku ze 
stávající silnice  I/14 na p.p.č. 1993/6. V patě bude mít šíři cca 6,00 m a tvarově bude 
napojen na stávající protihlukový val. 
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4. Technická infrastruktura 
4.1 Kanalizace – SO 02 (cca 330 m´)  
Produkce odpadních vod bude cca 7,2 m

3
/den. 

Urbanistická studie pro lokalitu rodinných domků je předběžně napojena na 
koncovou větev stoky PVC 300.  

Místo napojení je na novou centrální kanalizaci PVC 300 v komunikaci na p.p.č. 
1935/1. Místo napojení kanalizace musí být projednáno s majitelem komunikace. 

Dešťové vody z RD a komunikací nelze napojit do splaškové kanalizace. Proto je 
předběžně navrženo zasakování všech vod na pozemcích kolem komunikací a na 
soukromých zahrádkách. 

Ve studii odkanalizování jsou navrženy všechny kmenové stoky v profilu DN 150 
(resp. DN 250). Proto je i pro lokalitu na p.p.č. 776/1 navržena tato dimenze splaškové 
kanalizace. V následných projektech musí být provedeno posouzení kanalizace 
s ohledem na spády potrubí a navržené průtoky. Na základě těchto hodnot bude teprve 
posouzen profil DN 150 (resp. DN 250) a dle potřeby nahrazen stokou s větší světlostí. 
Upozorňujeme, že dle ČSN je max. vzdálenost šachet 50 m v rovném úseku 
kanalizace.  

Splašková kanalizace DN 150 (resp. DN 250) bude provedena jako gravitační a 
povede středem místní obslužné komunikace. V místech lomů budou navrženy typové 
kanalizační šachty. Přípojky DN 125 z domů budou napojeny do šachet nebo na 
odbočky kanalizace.  

 

4.2 Vodovod – SO 03 (cca 420 m´) 
Celkem lze předpokládat potřebu vody pro 11 RD cca 6,6 m

3
/den. 

Urbanistická studie předpokládá napojení nové lokality na stávající vodovodní 
řad v západním cípu p.p.č. 776/6. Odtud bude hlavní vodovodní řad DN 63 veden 
poblíž terénního valu přes pozemek p.p.č. 776/25. Celkem je navrženo cca 420 m 
vodovodu s 11 přípojkami DN 32. Na vodovodu budou umístěny cca 2 hydranty, dle 
požadavků požárně bezpečnostního řešení v dalším stupni projektové dokumentace 
(projektu pro územní řízení).  

Vodovod bude z tvárné litiny nebo PVC – PE, dle požadavků investora a 
provozovatele sítě. Předpokládaná hloubka uložení vodovodu je 1,5 – 1,8 m pod úrovní 
komunikace. Přípojky pro rodinné domy budou navrženy v nezámrzné hloubce. 

 
4.3 Kabelové vedení nízkého napětí – SO 04 (cca 250 m´) 
Nové kabelové vedení nízkého napětí pro 11 rodinných domků bude napojeno 

na stávající kabelové vedení NN v lokalitě. 

Zajištění požadovaného příkonu a další požadavky provozovatele distribuční sítě 
budou řešeny v další fázi projektové přípravy (v projektu pro území řízení). 

 

4.4 Veřejné osvětlení – SO 05  
Bude se jednat o vybudování kabelového rozvodu veřejného osvětlení s cca 11 



Trutnov – Urbanistická studie na p.p.č. 776/1 v k.ú. Horní Staré Město 
         PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

8 

sloupy veřejného osvětlení napojeného na stávající veřejné osvětlení v lokalitě. 
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5. Návrh podmínek pro zástavbu stavebních pozemků 
   

Podmínky pro zástavbu stavebních pozemků určených pro výstavbu rodinných 
domků (dále jenom „regulativy“) v lokalitě (zóně) Horní Staré Město na p.p.č. 776/1, 
jsou stanoveny na základě požadavků města odboru ÚPaRM MěÚ Trutnov 
 

Celá lokalita je rozdělená do dvou regulačních pásem: 
a) pásmo zástavby izolovanými rodinnými domky na pozemcích A1-A9, 
b) pásmo zástavby izolovanými rodinnými domky na pozemcích A10, A11. 

 
 

5.1 Regulativy pro výstavbu izolovaných rodinných domů na pozemcích  
A1-A9  

 
5.1.1 Zastavovací podmínky pro:  

a) rodinný dům  
- vzdálenost domu nebo garáže od nově vytvořené hranice pozemku, která 

je souběžná s místní obslužnou komunikací je stanovená tzv. uliční čárou, 
- vzdálenost domu od parcelní hranice sousedního zastavovaného 

pozemku – min. 3 m, 
- zastavěná plocha domu (včetně garáže, bez zpevněných ploch a bazénu) 

od 200,0 m
2
, 

- maximální výška domu od úrovně upraveného terénu u vstupu – 7,5 m, 
- vstupní podlaží (přízemí) osazeno max. 0,5 m nad upravený terén u 

vstupu,  
- střecha sedlová, stanová valbová se sklonem do 30

0
 

 
b) drobné a doprovodní stavby u rodinného domku 
- velikost venkovního bazénu max. 10 x 5 m s možností jeho zakrytí 

konstrukcí do výšky 3 m,  
- střecha sedlová se sklonem do 30

0
 

- zahradní dřevěný altán o velikosti max. do 16 m
2
 se stanovou střechou se 

sklonem 30
0
, 

- vzdálenost staveb od parcelní hranice sousedního zastavovaného 
pozemku – min. 3 m. 

 
5.1.2 Napojení na inženýrské sítě: 

- napojení komunikační – vstup a vjezd z nové místní obslužné 
komunikace,  

- napojení na vodovod – domovní přípojkou na nový vodovodní řád, 
- napojení na kanalizaci – domovní přípojkou na novou kanalizační stoku, 
- zásobování el. energií – domovní přípojkou NN napojenou na nový rozvod 

NN. 
 
Napojení na kabelový rozvod NN bude přes připojovací pilířek u vstupů na 

stavební pozemek, kde bude umístěno měření. 

 
5.1.3 Způsob oplocení: 

-  na hranici s komunikací dřevěný nebo kovaný plot do výšky cca 1800 mm. 
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 5.1.4 Na pozemku je nepřípustná výstavba: 
- hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
- objektů sloužících k podnikání (dílen, skleníků, skladů, provozoven) a 

jiných objektů. 
 

 

5.2 Regulativy pro výstavbu izolovaných rodinných domů na pozemcích  
A10, A11  

 
5.2.1 Zastavovací podmínky pro:  

a) rodinný dům  
- vzdálenost domu nebo garáže od nově vytvořené hranice pozemku, která 

je souběžná s místní obslužnou komunikací je stanovená tzv. uliční čárou, 
- vzdálenost domu od parcelní hranice sousedního zastavovaného 

pozemku – min. 3 m, 
- zastavěná plocha domu (včetně garáže, bez zpevněných ploch a bazénu) 

od 300,0 m
2
, 

- maximální výška domu od úrovně upraveného terénu u vstupu – 12,0 m, 
- vstupní podlaží (přízemí) osazeno max. 0,5 m nad upravený terén u 

vstupu, 
- střecha sedlová se sklonem od 38

0 
do 45

0
 

 
b) drobné a doprovodní stavby u rodinného domku 
- velikost venkovního bazénu max. 12 x 8 m s možností jeho zakrytí 

konstrukcí do výšky 3 m,  
- střecha sedlová se sklonem od 38

0 
do 45

0
 

- zahradní dřevěný altán o velikosti max. do 16 m
2
 se stanovou střechou se 

sklonem od 38
0 

do 45
0
 

- vzdálenost staveb od parcelní hranice sousedního zastavovaného 
pozemku – min. 3 m. 

 
5.2.2 Napojení na inženýrské sítě 

- napojení komunikační – vstup a vjezd z nové místní obslužné 
komunikace,  

- napojení na vodovod – domovní přípojkou na nový vodovodní řád, 
- napojení na kanalizaci – domovní přípojkou na novou kanalizační stoku, 
- zásobování el. energií – domovní přípojkou NN napojenou na nový rozvod 

NN. 
 
Napojení na kabelový rozvod NN bude přes připojovací pilířek u vstupů na 

stavební pozemek, kde bude umístěno měření. 

 
5.2.3 Způsob oplocení: 

-  na hranici s komunikací dřevěný nebo kovový plot do výšky max. 1800 
mm. 

  

 5.2.4 Na pozemku je nepřípustná výstavba: 
- hospodářských objektů pro chov domácích zvířat, 
- objektů sloužících k podnikání (dílen, skleníků, skladů, provozoven) a 

jiných objektů. 
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6. Závěr, doporučení 
Urbanistická studie potvrdila možnost výstavby rodinných domů na p.p.č. 776/1 

v k.ú. Horní Staré Město a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
v území. Výstavba rodinných domků v celém řešeném území (zóně) je však 
podmíněná: 

- změnou územního plánu města Trutnova v lokalitě (změna plocha 
občanské vybavenosti regionálního významu na plochy pro bydlení)  

- vybudování veřejné kanalizace a její napojení na městskou veřejnou 
kanalizaci, 

- vybudováním veřejného vodovodu a jeho napojením na vodovodní řad, 

- vybudováním distribuční sítě nízkého napětí elektrické energie, 

- vybudováním místní obslužné komunikace. 

 Vzhledem k blízkosti silnice I/14, u které bude pravděpodobně nezbytně nutné 
realizovat (prodloužit) protihlukový val jako jedno z opatření pro ochranu vnějších i 
vnitřních chráněných prostor jednotlivých rodinných domů. Konkrétní protihluková 
opatření vzejdou s návrhu hlukové studie případně požadavků Krajské hygienické 
stanice. 

 Pro další stupeň projektové dokumentace – projekt k územnímu řízení je 
nezbytně nutné provést: 

- výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území, 

- hydrogeologické posouzení případně hydrogeologický průzkum, 

- radonový průzkum. 
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vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu

(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�íslo jednací: 144960/10 �íslo žádosti: 0110 472 235

D�vod vydání Vyjád�ení : Územn� plánovací informace

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 2. 12. 2012.

Žadatel TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér
Stavebník REALITY VRCHLABÍ s.r.o.
Název akce Trutnov - urbanistická studie na p.p.�. 776/1 v k.ú. Horní Staré M�sto

Zájmové území
Okres Trutnov

Obec Trutnov

Kat. území / �. parcely Horní Staré M�sto

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád�ení). Na 
základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení vydává 
spole�nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2) o síti elektronických komunikací následující 
Vyjád�ení:

dojde ke st�etu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole�nosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti Telefónica O2. Žadatel je srozum�n s tím, že nadzemní 
vedení sít� elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sít� 
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke st�etu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat 
podmínky ochrany se zam�stnancem spole�nosti Telefónica O2 pov��eného ochranou sít� - Ji�í B�ta (tel.: 602 485 857, 
e-mail: jiri.buta@o2.com) (dále jen POS).

Žadatel je oprávn�n kontaktovat POS v p�ípad� dotaz� souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze 
SEK a její dokumentaci pracovišt� Telefónica O2 na lince 800 255 255.

Podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2

I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních
nebo jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými
a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a
u�init veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve
vlastnictví spole�nosti Telefónica O2 a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�,
jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy. Ochranné pásmo podzemního
komunika�ního vedení �iní 1,5 m po stranách krajního vedení.                                                                                       
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 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo
soub�hu �inností se SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami
(v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve
vzdálenosti nejmén� 1,5 m od krajního vedení vyzna�ené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza�ních
prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                       

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené "Podmínkami
ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré
náklady a škody, které spole�nosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.                                               

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK
 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle p�edchozí
v�ty je povinen u�init elektronicky, �i telefonicky na telefonní �íslo shora uvedené, p�i�emž takové oznámení bude
obsahovat �íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                      

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
zajistit vyzna�ení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln�
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                       

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                  

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat
tak, aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník,
nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                            

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu zastavit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS a v
p�erušených pracích pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v p�erušených
pracích.                                                                                                                                                                                

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup� NVSEK je povinen provád�t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k
narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a odborných norem (v�etn�
doporu�ených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                            

 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí
osoba p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel
souhlas POS.                                                                                                                                                                       

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica O2.                                                                                            

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník,
nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav�
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                                
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 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací,
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                         

 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                               

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech
p�ípadech, kdy by i nad rámec t�chto "Podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2" mohlo dojít ke st�etu
stavby se SEK.                                                                                                                                                                    

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je
výslovn� srozum�n s tím, že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a
ochranou optické spojky je sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                             

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK ihned, nejpozd�ji však do
24 hodin od okamžiku zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je
povinen oznámení u�init na poruchové služb� spole�nosti Telefónica O2, s telefonním �íslem 800 184 084, pro
oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                             

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�
 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl
ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica O2 bezpe�né odpojení SEK
a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it
do�asné, p�ípadn� trvalé p�eložení SEK.                                                                                                                           

 2. P�i provád�ní �inností v objektu je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu s právními
p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                 

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby
 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba,
povinen kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní,
koordina�ní atp.). V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit
zakreslení trasy SEK i s p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které
bude zcela patrná míra dot�ení SEK.                                                                                                                                 

 2. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená
t�etí osoba, povinen kontaktovat POS, p�edat dokumentaci stavby a výpo�et nebezpe�ných a rušivých vliv� (v�etn�
návrhu opat�ení) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS
vyjád�ení o správnosti výpo�tu nebezpe�ných a rušivých vliv�, jakož i vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost,
která by mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s
katodovou ochranou.                                                                                                                                                          
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 3. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti
Telefónica O2 a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ�
(je�áby, konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je
stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto
radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma
podélnými pruhy o ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysílacího radiového za�ízení.                                                                                                                                            

 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica O2 je
stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k
�innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat
POS.                                                                                                                                                                                    

 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití otev�eného plamene a
podobných technologií.                                                                                                                                                      

V. P�eložení SEK
 1. V p�ípad� nutnosti p�eložení SEK nese stavebník, který vyvolal p�ekládku nadzemního nebo podzemního vedení
SEK, náklady nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického �ešení.                          

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistí pot�ebu p�eložení
SEK, nejpozd�ji však p�ed po�átkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost p�eložení SEK, kontaktovat
POS za ú�elem projednání podmínek p�eložení SEK.                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení
vynucené p�ekládky SEK".                                                                                                                                                 

VI. K�ížení a soub�h se SEK
 1. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu �i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v
hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší jak 1 m. V opa�ném p�ípad� je stavebník, nebo
jím pov��ená osoba, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení technické infrastruktury se SEK ukládat
ostatní sít� technické infrastruktury tak, aby tyto byly umíst�ny výhradn� pod SEK, p�i�emž SEK je povinen uložit
do chráni�ky s p�esahem minimáln� 1 m na každou stranu od bodu k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a zamezit
vnikání ne�istot.                                                                                                                                                                  

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK s pozemními komunikacemi,
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK
chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a
zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                    

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak,
aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.                                                                 

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).        
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 6. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem, povinen zejména:
- v p�ípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo
kdekoli pod kabelovodem, p�edložit POS a následn� s POS projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,
- do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,
- p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,
- projednat, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být
vedeny v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od
kabelovodu.                                                                                                                                                                         

Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem.

Vyjád�ení pozbývá platnosti:
- uplynutím vyzna�ené doby platnosti Vyjád�ení

- zm�nou rozsahu zájmového území

- zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti

V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.

Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica O2 požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo 
toto Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo 
toto Vyjád�ení vydáno, je oprávn�n kontaktovat POS.

P�ílohy Vyjád�ení:

- další p�ílohy
1:1000 Vý�ez z digitální dokumentace SEK

- informace k podmínkám napojení
- informace k vyty�ení SEK
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Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné 
informace o SEK spole�nosti.

Žadatel se p�evzetím tohoto Vyjád�ení zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k ú�elu, pro který 
mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávn�n� rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat �i jinak využívat 
bez souhlasu poskytovatele a je si v�dom své odpov�dnosti vyplývající z obecn� závazných právních p�edpis� p�i 
porušení t�chto povinností.

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica O2 dne: 2. 12. 2010.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Informace k podmínkám napojení
Spole�nost Telefónica O2, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (dále jen stavební zákon) sou�asn� s vydáním 
Vyjád�ení následující informace o podmínkách v�asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn�ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn�ní požadovaných služeb 
spole�nosti Telefónica O2, kontaktujte, prosím, naše pracovišt� Plánování a výstavba sít�, které bude 
koordinátorem napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln�ní technických, 
ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalit�. Kontaktním pracovníkem pro �ešení napojení 
Vašeho objektu k SEK je Cirkl Tomáš, Palachova 1741 Náchod, tel: +420 49 555 4522.

Další užite�né informace:

- V rámci p�ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v�etn� výstavby p�ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna�it jako stavební objekt - "SO Trutnov - urbanistická 
studie na p.p.�. 776/1 v k.ú. Horní Staré M�sto trasa SEK Telefónica O2 Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a 
místo napojení na stávající sí� spole�nosti Telefónica O2 konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud 
jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, p�ípadn� územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, 
požádejte o zm�nu územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt� (projednání 
žádosti o zm�nu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zm�ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole�nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p�ípojku vedení SEK. V p�ípad� pot�eby s Vámi 
spole�nost Telefónica O2, uzav�e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p�ípojky vedení SEK.

- Na základ� našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p�ípravu pro následné vybudování 
vnit�ních komunika�ních rozvod� (nap�. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika�ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate�n� budované vnit�ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou�asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky �. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož�ovat vstup silnoproudých a komunika�ních kabel� do budovy, umíst�ní rozvodných sk�íní a provedení vnit�ních 
silnoproudých a komunika�ních rozvod� až ke koncovým bod�m sít�. Vnit�ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika�ní musí spl�ovat požadavky na zabezpe�ení proti zneužití.

- Spole�nost Telefónica O2, Vám nabízí p�edání typového projektu pro realizaci vnit�ních rozvod�, koncového 
bodu sít� a �ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít�. V p�ípad� zájmu o uvedené typové �ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít� spole�nosti Telefónica O2 (vztahuje se k síti v�tších 
územních celk� jako jsou pr�myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav�ení 
smlouvy o smlouv� budoucí kupní ješt� p�ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv� budoucí kupní bude upravovat 
p�edevším realiza�ní, cenové a platební podmínky budované sít� a také problematiku v�cných b�emen k dot�eným 
nemovitostem. Na základ� smlouvy o smlouv� budoucí kupní bude následn� uzav�ena vlastní kupní smlouva. 
Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sít� konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním 
pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických �ešení s odbornými útvary spole�nosti Telefónica O2.

Aktuální nabídku služeb naší spole�nosti naleznete na letácích v prodejnách spole�nosti Telefónica O2, na telefonní 
lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole�nosti www.cz.o2.com.

D�kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p�i budování sít� a zprovozn�ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PODMINEK#

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.cz.o2.com

1 / 1

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336



P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 144960/10

Informace k vyty�ení SEK
V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica O2 se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 
níže.

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.
se sídlem: Radvanice 45, 542 12
I�:                26012138                                                         DI�: CZ26012138

kontakt: tel: 608 831 123,777 00 66 56, fax: 499 897 250

COM PLUS, a.s.
se sídlem: Ak. Bedrny 10/365, 500 03 Hradec Králové
I�:                25772104                                                         DI�: CZ25772104

kontakt: Pavel Kazda tel.: 724020134, e-mail: pavel.kazda@complus.cz
Zden�k Be�ka, 724483804, zdenek.becka@complus.cz

ELTER, s.r.o.
se sídlem: Stran�nská 1149, 539 01 Hlinsko
I�:                49814419                                                         DI�: CZ49814419

kontakt: Havel Stanislav tel. 736778264, Chadima Zden�k tel. 731115933 e-mail elter.hlinsko@xaz.cz  tel. 
469312100, 731115925

FEM - Miloš Fejfar
se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
I�:                66315824                                                         DI�: 

kontakt: Miloš Fejfar Mobil: 602413554, Fax: 493597087, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o
se sídlem: U V�trolamu 5   568 02 Svitavy
I�:                620 65 530                                                         DI�: CZ 620 65 530

kontakt: Dvo�ák Jaroslav Ing mob.:.724785113 E - mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef mob.: 602173802 E - mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.
se sídlem: Pr�myslová 387, 530 03 Pardubice
I�:                47473991                                                         DI�: CZ 47473991

kontakt: Jan Mat�jek, mob.: 608111234, tel.:466616101, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz, 
Petr Borovec, mob: 603150066, tel.:466161101, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Telsit s.r.o.
se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
I�:                62025384                                                         DI�: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, tel.: 603592292 e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, tel.: 603593934 e-mail: kodrle@telsit.cz

EMP Pardubice s.r.o.
se sídlem: Erno Koš�ála 957, 530 12 Pardubice 
I�:                64793150                                                         DI�: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek tel.: 602492449 e-mail emp.pce@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
I�:                48152871                                                         DI�: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner; 777778256 e-mail: sagner@xkomfort.cz
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SUPTel, a.s.
se sídlem: H�bitovní 1322/15, 312 16 Plze�
I�:                25229397                                                         DI�: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka mob.: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PS�: 561 65

kontakt: Ing. Milan Šulc MT:  602482975, sulcmilan@seznam.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
I�:                27714080                                                         DI�: CZ 27714080

kontakt: Aleš Klimt, +420602482988, klimt@michlovsky.cz
František U�i�á�, 605200784, uricar@michlovsky.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní �ermná 5, 561 56 Horní �ermná
I�:                40156770                                                         DI�: 

kontakt: Libor Kos  737906322 libor.kos@email.cz

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
I�:                25277308                                                         DI�: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek  603486395 krsek@eltec.cz
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Trutnov – Urbanistická studie na p.p.č. 776/1 v k.ú. Horní Staré Město 
         DOKLADY 

 

 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 



            
 

        
IČO: 60108711   
DIČ:CZ 60108711   TENET spol. s r.o. 
Bankovní spojení: KB Trutnov       Horská 64 
Č. účtu: 2701 601/0100  541 01 Trutnov 
Tel: 499 848512-44   
Fax:499 848520   
E-mail:technici@vaktu.cz                                                                  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku   
Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006 

          

                      
Vyřizuje: Trutnov dne: 
Kozáková  499/848513 23. 2. 2011 

                                                   

                                                                  
Věc: Vyjádření k „Urbanistické studii na p.p.č. 776/1 k.ú. Horní Staré Město“. 
 
Předmětem studie je zpracování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů.  
Zásobení lokality vodou bude zajištěno ze stávajícího vodovodního řadu PVC 90, vodovodním řadem PE 
63. Voda bude dodávaná z tlakového pásma VDJ HSM max. hl. 491,48, dno 486,48 mn.m. 
Odkanalizování si vyžádá vzhledem ke konfiguraci terénu vybudování nové kanalizační stoky zaústěné 
do stávající stoky  v příjezdové komunikaci z ul. Vlčická.  
Dešťové vody budou zasakovány. 
 
 
 

 
 

 
Souhlasíme s dodávkou vody pro danou lokalitu a odvedení splaškových vod do veřejné kanalizace.   
 
 

S pozdravem 
 
         Pavel Báča 
        vedoucí technického oddělení 
 

 
 
 

  
         

 

 

   
Přílohy: situace v M 1: 1000 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.                       
Revoluční 19,  541 51 Trutnov 
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LEGENDA ST. OBJEKTᛠ:
SO 01 - MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE
SO 02 - SPLAᘀKOVÁ KANALIZACE
SO 03 - VODOVOD
SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN

SO 06 - PROTIHLUKOVÝ VAL
SO 05 - VEᖀEJNÉ OSVᆠTLENÍ

LEGENDA:
A11 OZNAჀENÍ NOVÝCH PARCEL

(VÝMᆠRA PARCELY)

C1 NOVÁ MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE

B1 PROTIHLUKOVÝ VAL

STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAჀNÍ SÍᙀ

RD
NOVÉ RODINNÉ DOMY

NOVÁ HRANICE POZEMKᛠ

NOVÁ MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE

VODA
MO័NÁ MÍSTA NAPOJENÍ

VEᖀEJNÉ OSVᆠTLENÍ

NADZEMNÍ VN DO 35 kV

KOORDINAჀNÍ SITUACE IN័ENÝRSKÝCH SÍTÍ
M=1:1000

KOORDINAჀNÍ SITUACE IN័ENÝRSKÝCH SÍTÍ B.1
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STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEᘀᙀOVÁ - BET. 800

A11 OZNAჀENÍ NOVÝCH PARCEL
(VÝMᆠRA PARCELY)

C1 NOVÁ MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE

B1 ODDᆠLUJÍCÍ VAL

RD
NOVÉ RODINNÉ DOMY

NOVÁ HRANICE POZEMKᛠ

NOVÁ MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE

VODA MO័NÁ MÍSTA NAPOJENÍ

VEᖀEJNÉ OSVᆠTLENÍ

PODZEMNÍ/NADZEMNÍ VEDENÍ NN

NOVÁ SPLAᘀKOVÁ KANALIZACE - TLAKOVÁ

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ᖀAD

NOVÝ VODOVODNÍ ᖀAD

NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAჀNÍ SÍᙀ

NADZEMNÍ VN DO 35 kV

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNU

KOORDINAჀNÍ SITUACE IN័ENÝRSKÝCH SÍTÍ
M=1:2500

KOORDINAჀNÍ SITUACE IN័ENÝRSKÝCH SÍTÍ B.1B
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LEGENDA ST. OBJEKTᛠ:
SO 01 - MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE
SO 02 - SPLAᘀKOVÁ KANALIZACE
SO 03 - VODOVOD
SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN

SO 06 - PROTIHLUKOVÝ VAL
SO 05 - VEᖀEJNÉ OSVᆠTLENÍ

LEGENDA:
A11 OZNAჀENÍ NOVÝCH PARCEL

(VÝMᆠRA PARCELY)

C1 NOVÁ MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE

B1 PROTIHLUKOVÝ VAL

RD
NOVÉ RODINNÉ DOMY

NOVÁ HRANICE POZEMKᛠ

NOVÁ MÍSTNÍ OBSLU័NÁ KOMUNIKACE

VEᖀEJNÉ OSVᆠTLENÍ

STROMY - PARK

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA KOMUNIKACE I. TᖀÍDY

HRANICE 20 m OD HRANICE LESA

HRANICE 50 m OD HRANICE LESA

LES

ZASTAVOVACÍ SITUACE
M=1:1000

ZASTAVOVACÍ SITUACE B.2
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