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SDELENI

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad"), obdržel dne
14.5.2020 ohlášení udržovacích prací na vodním toku Třeslice (IDVT 10185361) v ř.km 1,900 - 2,920, které
podala právnická osoba Lesy České republiky, s.p.. Oblastní správa toků Hradec Králové, Přemyslova
1106/19, 501 68 Hradec Králové (dále jen „žadater).
K ohlášení byla předložena projektová dokumentace pod názvem „Třeslice, ř.km 1,900 - 2,920“, kterou
zpracoval a ověřil Ing. Tomáš Klikar, IČO 73993743, se sídlem Úprková 22/40, 500 09 Hradec Králové,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0602523, v říjnu 2019
pod č. zak. 20/2019.
Projektová dokumentace řeší udržovací práce na vodním toku Třeslice (IDVT 10185361) v ř.km 1.9002,920 na pozemkových parcelách 6ísk) 701/1, 644/10, 1041 v katastrálním území Bělý. Udržovací práce
spočívají zejména v odtěžení sedimentu v množství 137 m®, odtěžení převislých drnů (omice) v množství
23 m^ posekání travin v korytě vodního toku na celkové ploše 1226 m^ svahovávní břehů o celkové rozloze
122 m^, opravě stávající kamenné rovnaniny v celkovém množství 30,8 m*. stabilizace zakřídlení zídky
kamenným záhozem o ploše 1,5 m* a v dozdéní opěrné zídky o ploše 0,2 m^.
K výše uvedenému záměru vydal Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí závazné stanovisko,
MUNAC 7085/2020/ŽP ze dne 22.1.2020.
K ohlášeným udržovacím pracím vodoprávní úřad konstatuje, že souhlasí s jejích provedením dle
předložené projektové dokumentace za dodržení stanovisek, které jsou její nedílnou součástí.

Za správnost Jolana Paukerová

otisk úředního razítka

Městský úřad Náchod
odbor životního prostředí

547 01
Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
IČO 00272868 ID DS gmtbqhx
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NÁCHOD
Příloha:
•

1x projektová dokumentace (paréč. 3)

Obdrží:
Lesy České republiky, s.p., Oblastní správa toků Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec
Králové (IČO 42196451)

Na vědomi:
1) Městys Machov, Machov 119. 549 63 Machov (IČO 00272809)
2) Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59.
549 54 Police nad Metuji
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/1/64

y''"' '

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
IČO 00272868 IDDSgmtbqhx
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vyprocovd;

zodpovMný projektont:
\nq. Tom65 Klkar

Ing. Tom65 Klikor

" y)
.)

obec: Mochov (k.Ú. Bélý)
kroc Krůlovéhrodecký
investor Lesy CeskÉ repuMky sf., PTemyskrni 1106/19, Nov) Hrodec Kríloví, 500 08 Hrodec Královi

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Průvodní a souhrnnó technická zpráva

Ing. Tomóš Klikar
PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Úprková 22/40, Hradec Królové 500 09
b.zok.

20/2019

stupeň
datum
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rtien 2019
A4
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formót
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r/lggffce. ř.km 1.900-2,920

A. Průvodní zpráva
A.1

Identifikaůní údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby;
Místo stavby:
Katastrální území;
Kraj:
Vodoprávní úřad:

ITeslice, ř.km 1,900-2,920
Machov-mlstnI část Bělý
Bělý (S89831)
Královéhradecký
Městsl^ úřad Nádiod, odbor Svotnfho prostředí, Masarykovo náměstí 40,

IDVT:
Správce vodního toku;

547 01 Náchod
1-01-03-023
10185361
Lesy České republiky s.p„ Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,

Správce povodí:
Stupeň PD:

500 08 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik. Vita Nejedlého 951/8,500 03 Hr. Králové
Projektová dokumentace pro ohiáéeni a prováděni stavby

ČHP:

A. 1.2 Údae o stavebníkovi
Lesy České republiky s.p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Tomáš Klii«ir
Úprková 22/40
Hradec Králové
50009
IČ; 73993743
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného ini^ýrstvi
č. autorizace 0602523

A.2

Členění stavby na objekty a technická a technologická zafísen!

SO01 údržba koryta
SO 02 Káceni

A.3

Swmam vstupních podkladů

-

údaje z místního šetřeni
pořízená fotodokumentace
požadavky investora - zadávací Rst projekčních prací
PD Bélský potok (Třeslice), Ing. Petr Janeš, 2001
katastrální mapa a údaje z KN
Vodohospodá^ká ma|» 1 ; 50 000
Vodní hospodářství krajiny - šálek 1997

-

ČSN 01 3469 Výkresy hydrotedinických staveb
ČSN 72 1800 Přírodní stavební Mimen pro kamenické výrobky
ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely

-

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

strana 2ň6

Třeslice, ř.km 1,900-2,920

-

Průvodní a souhrnná technidtá zpráva

ČSN 73 3050 Zemni práce
ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků
ČSN 75 2106 Hrazeni bystřin a strží
Úprava potoků TNV 75 2102
Zákon 254/2001 Sb. o vodách
Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí předpisy
Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech v platněm znění
Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla ve znění pozdějších
předpisů
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Třeslice. ř.km 1.900-2.920

B. Souhrnná technická zpráva
B. 1

Popis území stavby

a) Stavba se nachází v intravilánu obce Machov, místní částí Bělý. Zástavba se nachází pedál
vodoteče a tvoří ji zemědělské usedlosti a rodinné domy. Koryto zde prochází částečně v souběhu s
krajskou komunikaci 111/30320 nebo s místními zpevněnými a nezpevněnými komunikacemi. Výjimečně
je vedeno mezí soukromými pozemky. Obecné platí, že je dobře dostupné. Koryto toku zde bylo v
minulosti pomístně regulováno do lichoběžníkového profilu, zahloubeno cca 1,0-1,5 m pod okolní terén s
občasně zřízeným opevněním (zídky, rovnanina). Podélný sklon je upraven dřevěnými prahy, vodoteč
kříží mostky a lávky. Ve dně koryta se nachází vrstva hllnitopísčitých sedimentů (cca 10-30 cm,
výjimečně až 50 m). Profil koryta je částečně deformován převislým drnem. Občasná bitová vegetace
zčásti zasahuje svými větvemi do průtočného profilu koryta, stejně jako náletové křoviny.
V zájmovém území se nacházejí tyto sítě:
- nadzemní sdělovací vedení:

CETIN a. s. (ochr. pásmo 1,5 m)

- podzemní sdělovací vedení:

CETIN a. s. (ochr. pásmo 1,5 m)

- nadzemní vedení NN:

ČEZ Distribuce a.s.

- podzemní vedení NN:

ČEZ Distribuce a.s. (ochr. pásmo 1,0 m)

- vodovod:

VAK Náchod a.s. (ochr. pásmo 1,5 m)

Do vodního toku je dále zaústěna dešťová obecni kanalizace a výustě ze svodů a DČOV.
Koryto toku je na několika místech kříženo vodovodním potrubím. Vedení sítí je znázorněno v
situačním výkresu C.3.

Zákresy síti uvedené v projektové dokumentaci Jsou pouze orientační. Před zahájením
prací je nutno podzemní sítě vytýčit!

Pn provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky správců síti:
ČEZ Distribuce a.s., Tepiická 874/8,4002 DíEfti, vyjádřeni č.J. U07455Í24
•

a dne 17.1.2020

Nesmi být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedeni, podzemních vedeni ani jiného zafizenl v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

•

Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízeni Je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména

•

ČSN 73 6005, a podminky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
Nesmi být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty

•
•

stanovené PNE 33 3302.
Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pro jejich provozováni a údržbu.

•

Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Podmínky byty zapracovány do technické zprávy.
CETIN, Olšanská 2681/6,130 00 Praha vyjádření č.J. 845832/19 ze dne 15.1.2020
•
Stavebník je povinen dodržet podmínky, které byly stanoveny POS, tak Jak Je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK.
•

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedeni a zařízení (trasu vytýčit, vyznačit průběh, prokazatelně
seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh vedení, práce provádět ručně.

Podmínky byly zapracovány do technické zprávy.
Vak Náchod a.s., vyjádření č.J. 2(MX)003 ze dne 10.t2020
«
Před zahájením zemních prací je nutné provést vytýčení zařízení ve správě VAK Náchod a.s. Vytýčení vodovodu zajistí p. Hejzlar (606754303) a to
včemě hloubkového uložení v místě křížení vodoteče.
•

Ve vzdálenosti do 2,0 m od zařízení VAK nesmí být umístěny žádné pevné stavby-sloupy, ploty, HUP atd.
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Zemní práce v ochranném pásmu naSich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějifho líce stěny potrubí je
vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm v^ně -1,5 m, nad průměr 500 mm • 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce
2,5 m pod terénem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.

•

Terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení ve správě VAK musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 75 5401 a ČSN 75 2130.

•

Pokud při realizací jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí,

•

Požadujeme provedení kontroly nepoškozených zařízení VAK Náchod a.s. křížící udržovaný vodní tok vedoucím provozního střediska vodovodů

bude daný úsek na náklady investora vyměněn.

(Bc. J. Grim, 491541205). 0 provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.

Podmínky byly zapracovány do technické zprávy.

b) Jedná se o údržbu koryta v původních parametrech.
o) Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce.
d) Výjimka nebyla vydána.
e) Podmínky dotčených orgánů včetně jejich vypořádáni jsou v dokladové části dokumentace.

•
•

V iistopadu 2019 proběhl terénní pnlizkum a byla poílzena fotodokumentace.
V prosinci byl odebrán vzorek sedimentu a půdy (EMPLA AG s.r.o., Ing. Vladimír Bláha) a
následně provedena jeho analýza v rozsahu přílohy dle přílohy č. 10 tabulka 10.3 a 10.2. a
přílohy Č.2 k vyhlášce 294/2005 Sb. (myšleno jako směsný vzorek s rozšířením na výluhy) ve
zněni 387/2016 Sb

g Stavba se nachází v CHKO Broumovsko.
h) Stavba se nachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území, nehrozí
zde žádné sesuvy půdy ani seismická činnost.
i) Stavba nijak negativně neovlivňuje okolní stavby ani pozemky. Nejedná se o stavbu, která je
zdrojem hluku a vibraci. Stavba není zdrojem zvýšeného znečištění ovzduší. Stavbou nebudou
ovlivněny odtokové poměry v území včetně vlivu na podzemní vody.
j) V rámci stavby dojde ke káceni náletových křovin, které zasahuji do průtočného proftlu. Dřeviny
určené ke kácení se nacházejí výlučně na pozemku investora. Likvidace dřevní hmoty (větví a
křovin) bude věcí dodavatele stavby a musí být provedena v souladu s legislativou (páleni,
štěpkováni., odvoz na skládku). Pař^ budou pouze seříznuty do úrovně terénu. Dále dojde i k
ořezu vétví, které zasahuji do průtočného profilu koryta. Dřeviny určené ke káceni jsou znázorněny
ve výkresu C.4. Pokácení křoviny budou seštěpkovány a štěpka bezplatně uložena na obecním
pozemku u ČOV v Machově ve vzdálenosti 4 km.
Dále v rámci stavby dojde k rozebrání poškozeného opevnéní (kamenná rovnanina) v ř.km 1,900.
Kámen bude v celém rozsahu zpětné využit.
k) Stavbou nebudou budou dotčeny pozemky vedené jako ZPF. Během stavby nedojde z novému
trvalému záboru ZPF, neboť existující koryto toku zůstane zachováno v původních parametrech.
Během stavby bude nutno dočasně pro přístup využit pozemky ZPF parc.č. 1 a 53. Během výstavby
nedojde ktn/alému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba se
nenachází na lesních pozemcích ani v ochranném pásmu lesa.
l) Přistup bude primárné zajištěn po krajské komunikaci 111/30320 a místních komunikacích a dále po
travnatých příbřežních pozemcích k tomu určených. Údržba koryta bude provádéna v souladu s §49

zákona č. 254/2001 Sb. Navržená stavba nebude napojena na stávajíc! technickou infrastrukturu.
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m) Pfedpokládané zahájeni výstavby je rok 2020 s ohledem na výběrové řízeni dodavatele stavby.
Káceni lze provádět v rozmezí červen-řijen. Výstavba bude provedena v jedné etapě.
Předpokládaná IhCita výstavby jsou 2 měsice. Nejsou známy žádné podmiňující ani související
investice.
n)
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU
parcč.

701/1

LV

druh pozemku

880

vodní plocha

vlastnik/právo hospodařit s majetkem státu

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

644/10 ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119,54963 Machov

ostatní plocha

10001 Městys Machov, Č. p. 119, 54963 Machov

1041

POZEMKY DOTČENÉ PŘÍSTUPEM
parcč.

druh pozemku

1 trvalý travní porost

53 zahrada

LV

vlastnfk/právo hospodařit s majetkem státu

492

Vacek Josef, 5. kvétna 100,54981 Meziměstí

956

Pancířová Markéta Ing., Pod Strání 533/3, Třebeš, 50006
Hradec Králové

644/19 ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119,54963 Machov

644/21 ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119,54963 Machov

ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119, 54963 Machov

646/10 ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119,54963 Machov

646/9

Zařízeni staveniště bude umístěno na pozemku p.č. 646/9, který je ve vlastnictví obce Machov.
o)

Stavbou nevznikne žádné bezpečnostní ani ochranné pásmo.

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakterístika stavby a jejího užíváni
a) Jedná se o údržbu koryta v úseku ř.km 1,900-2,920.
b) Jedná se o stavbu vodohospodářskou-koryto vodního toku.
c) J^ná se o trvalou stavbu.
d) Údaje týkající se informaci o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků na bezbariérové užíváni stavby nejsou.
e) Podmínky dotčených orgánů včetně jejich vypořádáni jsou v dokladové části dokumentace.
Podmínky jsou zapracovány do PD.
f) Stavba se nachází v CHKO Broumovsko.
g) Parametry stavby:
-množství sedimentů v rostlém stavu:
(zahrnuje sedimenty ve dně)

137 m3
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z toho bude ručně těženo 15 m3
-převislé dmy/omice; 23 m3
(materiál vzniklý při modelaci břehů)
-posekáni travin v korytě toku; 1226 m2
-svahováni: 122 m2
-kamenná rovnanina - 30,8 m2
(lom. kámen 200 kg, prům. ti. 450 mm)
-stabilizace zakřidlenf zídky kamenným záhozem -1,5 m2
(lom. kámen 80-200 kg, prům. tl. 400 mm)
-dozděni opěrné zídky (při tl. kce 0,4 m) - 0,2 m2
-křoviny určené ke káceni - 79 m2

h) Dokončená stavba nebude mit žádné nároky na spotřebu energie, odvod splaškové a dešťové
vody. Dokončená stavba nebude produkovat žádné odpady.
i) Předpokládané zahájeni výstavby je v roce 2020. Výstavba bude provedena v jedné etapě.
Předpokládaná ihůta výstavby jsou 2 měsíce. Min. 14 dni před zahájením budou kontaktovány
vlastnici dotčených pozemků a dotčené orgány.
j) Předpokládané náklady na výstavbu jsou do 300 tis. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a archlteklonické řešeni
Stavba nezasáhne negativně do stávajíc! urbanistické koncepce obce. Koryto bude
obnoveno v původních parametrech.

B.2.3 Celkové provozní řešeni, technologie výroby
Návrh stavebního řešeni splňuje technické a ekonomické podmínky investora.
B. 2.4 Řešeni bezbariérového přístupu
Řešením bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba musí být využívána k účelu, za kterým byla navržena. Jedná se o údržbu koryta toku.
Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a je
rovněž v souladu s dotčenými normovými předpisy. Na základě toho je možné stavbu užívat
běžným způsobem bez zvláštních omezeni a nároků na bezpečnost provozu. Z hlediska
bezpečnosti pň užíváni je třeba, aby vlastník (správce) dodržoval povinnosti zejména dle §47
zákona č. 254/2001 Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
SO 01 Údržba korvta
Údržba koryta bude probíhat v následujících úsecích.
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Usek ř.km 1,900-1,969 je vymezen kamenným mostkem (příjezd k č.p.29) a pravotočivou
zákrutou u pozemku p.č. 51. Koryto je zde pomístně opevněno srubovou konstrukci. Sedimenty
ve dně dosahuji mocnosti do 30 cm.
Úsek ř.km 2,026-2,101 je vymezen poruchou opěrné zídky a konči za mostkem k č.e.26.
Opěrná zídka výšky 1,1 m odděluje koryto od místní komunikace. Na konci zdky je vypadlý
kámen a obnažené zakřidleni. Koryto je zde zemni, sedimenty se zde nevyskytuji. Koryto je
nutno reprofilovat, Q. provést modelaci břehů stržením drnové vrstvy. Do nivelety dna nebude
zasahováno.
Úsek ř.km 2,177-2,305 začíná u č.p. 35 a je veden v souběhu s komunikaci 111/30320.
Pravovobřežni pozemky tvoři většinou soukromé zahrady. Úsek konči před nátokem do
silničního mostku u bývalého hostince. Koryto je zde v celé délce opevněno (jednostranně nebo
oboustranně) kamennou zídkou výšky do 1,5 m. Profil je značně zanesený sedimenty tl.do 40
cm.

Úsek ř.km 2,443-2,574 začíná u č.p. 53 a konči v zákrutě u hranice pozemku p.č. 75/1. V
počátku je koryto jednostranně opevněno a je vedeno mezi soukromými pozemky. Zde bude
nutno těžit sedimenty ručně. V druhé části úseku je již přístupné z místní komunikace, popř. z
obecního travnatého pozemku. Profil je značné zanesený sedimenty tl.do 30 cm.
Úsek ř.km 2,750-2,977 začíná u stodoly patřící k objektu č.p. 47. Je zde nízký vzdouvaci
objekt a koryto je v délce cca 15 m zaneseno jemnozmným sedimentem tl.10 cm. Dále koryto
pokračuje za mostním objektem, je vedeno v soubéhu s mistni komunikaci. Poté se stáčí kolem
zahrady objektu č.p. 49. Zde je nejkritičtějši úsek, koryto je téměř celé zanesené sedimenty v tl.
až 50 cm. Usek konči u hradícího objektu u č.p. 42. V koncovém úseku dojde pouze k modelaci
bléhů strřenim drnové vrstvy.
Ostatní úseky zůstanou bez zásahu.
Nejpnre dojde k posekáni trávy v koryté toku včetně části pozemků určených pro přistup.
Pokosená tráva bude ponechána na zavadnuti a poté uložena bezplatně na obecním pozemku u
kravina v Machově ve vzdálenosti 4 km. Způsob likvidace je pouze navržený, vlastni řešeni bude
na dodavateli stavby.
Nánosy ve dně koryta (v mocnosti do cca 10-30 cm) jsou převážně hlinitopisčitého
charakteru. Odtěžený sediment bude deponován na příhodných místech na obecnici přibfežnich
pozemcích a ponechán cca 14 dni na vysáknuti.
Dále dojde k modelaci břehů do původního profilu, tj. odstraněni drnové vrstvy průmémé
tl. 20 cm a zarovnáni deformovaných svahů skrytím omice do původního sklonu.
Těžba sedimentu a převislého dmu s omici bude probíhat všude strojně, mimo úsek ř. km
2,450-2,510.
Součásti těžby sedimentu je i čištěni nátoků a výtoku ze stávajících mostků a propustků.

Během téženf nánosů nesmi dojit k poškozeni pomistného opevněni, výusti a
stávajicich iávekll V připadé poškozeni budou tyto věci uvedeny do původniho funkčniho
stavu na nákiady dodavateie stavby. Koryto toku křiži vodovodni potrubi dle výkresu C.3.
Uloženi odtěženého materiálu
Odtěženou drnovou vrstvu nelze uložit na uvažovaném pozemku ZPF p.č. 53, k.ú. Bělý,
protože se nachází v nivě vodního toku. Z toho důvodu je uvažováno s uložením na řízené
skládce. Zhotovitel může v rámci realizace stavby navrhnout jiný způsob likvidace v souladu se
zákonem o odpadech.
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V rámci této dokumentace je uvažováno s odvozem a uložením na řízené skládce (např.
ve Rtyni v Podkrkonoší ve vzdálenosti 22 km).

Oprava opevněni ř.km 1,900
LB opevněni nátoku do kamenného mostku Je značně poškozené. Kameny jsou částečně
nesoudržné, částečně v korytě toku. V rámci údržby dojde k odstraněni kamenně konstrukce v
celém rozsahu. Kameny budou přemístěny na mezideponii a připraveny ke zpětnému využiti.
Dále dojde k seříznutí pařezu D800. Je zde navržena oboustranná stabilizace z vyklinované
kamenně rovnaniny (LK 200 kg), která bude zajištěna opěrnou patkou z LK 500 kg. Výška
opevněni se pohybuje v rozmetl 1,7-2,1 m. Sklon konstrukce je proměnlivý, s ohledem na
morfologii terénu a hranice pozemků. Vzhledem k nestandardnímu sklonu konstrukce je nutno
dbát na to, aby jednotlivé kameny byly kladeny na svoji hloubku směrem do rostlého terénu (v
žádném případě ne na plocho). Konstrukce bude na závěr vyklinovaná úlomky kamene. Na
konci bude opevněni navazovat na předzděný pilíř kamenného mostu, na druhé straně bude na
PB navazovat na stávající srubouvou konstrukci. Během realizace nesmi dojit k poškozeni
výustě (2x PVC DN100).

Oprava LB zídky ř.km 2,026
Oprava zídky bude prováděna po reprofilaci koryta a modelaci břehů. Chybějíc! kvádr leží
v korytě toku, bude vyjmut a mechanicky očištěn.
V místě chybějícího kamene budou odstraněny nesoudržné částí konstrukce. Základ zdí
je zachován. Vnitřní povrch zdivá bude opatřen penetračním spojovacím nátěrem. Následně
bude proveden podhoz pro kvádru maltou MC25, vhodné je použit na vyklinováni ploché
kameny z místa stavby. Je nutno dbát na to, aby směs vyplnila všechna místa vnitřní části zdi.
Směs je nutně následně řádně ošetřovat. Na závěr bude provedeno přespárováni doplněné
části zdi. Spárovat se bude na hl. min. 40 mm maltou MC25. Před pfímým slunečním svitem je
doporučeno opravené části konstrukce zakrýt např. netkanou GTX.
Zakřidleni zdi na nátokové části bude nově chráněno kamenným záhozem s urovnaným
lícem (LK 80-200 kg) délky 2,0 m. iZához bude zajištěn opěrnou patkou (LK 200 kg), pro kterou
bude zhotovena rýha 0,5x0,5 m.
Materiály se budou používat pouze uvedené vPD nebo odsouhlasené technickým
dozorem investora nebo projektanta. Bude použit kámen mistni provenience s atestem na
vodni stavby. Před započetím prováděni konstrukci z kamene předloží dodavatel stavby vzorek
kamene k odsouhlasení investorovi. Mimo pohledové partie lze využit i kámen z lomu Rožmitál.
Konstrukce budou prováděny dle ČSN a TNV 75 2101 tak, aby byla zajištěna trvanlivost a
účelnost navržených opatřeni. Před opravou zděných konstrukci musí být řádně ošetřena
základová spára,

zarovnána, zhutněna,

zbavena organických nečistot.

Spáry mezi

jednotlivými kameny nesmi být průběžné! Žádná další stabilizační opatřeni se nepředpokládají.
Dočasné převedeni vody bude zajištěno potrubím DN400 v kombinaci s čelní hrázkou (lze
využit odtěženou zeminu z rubu zdi nebo pytle s piskem). Při práci s maltou je nutno dodržet
přisnou technologickou kázeň. Musí bát zachována konzistence a směs nesmi začít tuhnout
před jejím uložením. Opravená část zdi bude udržována ve vlhku (kropením) a chráněna před
přímým slunce zakrytím např. pomoci GTX.
Dočasné převedeni vody při opravě opěrné zídky bude zajištěno potrubím DN400 v
kombinaci s čelní hrázkou (lze využít odtěžený sediment nebo pytle s piskem).
SO 02 Kácení
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V rámci stavby dojde ke káceni náletových křovin, které zasahuji do průtočného profilu.
Dřeviny určené ke lúicenf se nacházejí výlučné na pozemku investora. Likvidace dřevní hmoty
(větvi a křovin) bude véd dodavatele stavby a musí být provedena v souladu s legislativou.
Pokácen! křoviny budou seétépkovány a étěpka bezplatné uložena na obecnim pozemku u
ČOV v Machové ve vzdálenosti 4 km. (páleni, étépkovánl., odvoz na skládku). Dále dojde i k
ořezu vétvi, které zasahuji do průtočného profilu koryta. Dřeviny určené ke káceni jsou
znázorněny ve výkresu C.4.

B.2.7 Technická a technologická zařízení
Nejsou.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která nemá žádné požární riziko a jako taková vyhov!
pří standardní kvalitě prováděni prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončeni tvořit
překážku při případném zásahu hasičských jednotek.
6.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Projektová dokumentace neřeší.
6.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stavba nev^duje zvláštní opatřeni z hlediska hygieny a ochrany zdraví. Objekt je
navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecný technických požadavcích na stavby, tlm
jsou zajištény základní požadované parametry stavby z hlediska jejího užíváni, a to i hygienické. Při
výstavbě bude postupováno dle nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdrávi před nepříznivými
účinky hluku a vibraci.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V okol! stavby se nevyskytuji hlubinné doly a územi není seizmicky rizikové. Ůzemi není

třeba posuzovat z hlediska rizika výskytu radonu.
Při stavbé budou respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i provozovatelů
Inženýrských sitl a dalšidi zařízeni s ochrannými pásmy.
Stavba se ze své podstaty nachází v aktivní záplavové zóně. Z konstrukčního a
materiálové hlediska stavba bude odolná proti účinkům proudíc! vody. Stavební práce budou
probíhat částečně ve vodním prostředí. Tomu musí dodavatel přizpůsobit způsob výstavby.

B.3 Pfípojení na technickou Infrastrukturu
Stavba nevyžaduje žádné napojení na technickou infrastrukturu.

B.4

Dopravní řešeni

Pro běžnou údržbu koryta v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. budou sloužit mlstni
komunikace a příbřežní pozemky k tomu určené a projednané.

B.5

Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav
Rozsah a postup káceni je popsán v kap. B.2.6.
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B.6

Popis vlivů stavby na životni proštípl a Jeho ochrana

Provedenou údržbou koryta nedojde ke zhoršení kvality ovzduší a vod a nedojde ke
zvýšení hladiny hluku v okolí zástavby. Stavba nebude mit negativní vliv na přírodu a krajiny, budou
zachovány její ekologické ^nkce a vazby.
Ochrana životního prostřed! během výstavby je popsána v kap. B.S.j.

B.7

Ochrana obyvatelstva
Údržba koryta bude upravovat vodohospodářské poměry, zajisti bezpečnější převedení

zvýšených průtoků a nižší míru ohroženi obyvatel povodní.

6.8 Zásatfy organizace výstavby
a) tiotřebv a sootřebv rozhodujících hmot a médii, ieiich zajištěni:
Po dobu prováděni stavebních práci bude případná dodávka elektrické energie pro
potřeby stavby zajištěna mobilními agregáty. Studená užitková voda pro potřeby stavby bude
zajištěna zhotovitelem stavby z vodního toku, popř. mobilních zdrojů. Potřeba ostatních médií se
nepředpokládá.
bl odvodnění staveniště:
Práce je vhodné provádět v suchém období za minimálních průtoků. Speciální odvodněni
staveniště není potřéba.Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby předešel vzniku škod při případné
povodňově situaci.
c) naooiení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Dopravní infrastruktura
Pro zajištění obslužnosti stavby bude sloužit zejména komunikace III/30320 a dále místní
zpevněně a nezpevněné komunikace a travnaté pozemky sousedící s korytem toku. Přistup bude
zajištěn pouze po pozemcích k tomu určených (dle situace C.2 a C.3).

V připadá přístupu ke korytu v úseku ř.km 2,026*2,101 po pozemcích p.č. 53 a 647/1
mimo komunikaci Je nutno použit pouze lehkou mechanizaci. Pozemky Jsou nszpevnéně a
podmáčené.
Před zahájením stavby bude proveden pasport stávajících komunikací a pozemků
určených jako dočasné přístupové trasy. Po dokončeni musí být tyto komunikace/pozemky
uvedeny do původního stavu na náklady dodavatele stavby a protokolárně předány majitelům.
Dále budou dodrženy následuji podmínky vzešlé z projednáni:
•

•

V přfpadé použití dopravního značení požadujeme, aby investor požádal min. 1 měsíc před vlastní realizací o stanovení
dopravního značení a to na základě ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, v platném znění a to po předchozím projednání s Policií ČR dopravním inspektorátem Náchod.
V případě zásahu do silničního pozemku nebo záboru silnice 111/303 20 požadujeme, aby investor požádal min. 1 měsíc před
vlastní realizací příslušný silniční správní úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace a to na základě ust. § 25 odst. 6 písm. c) 2 a
c) 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a to po předchozím

•

písemném souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace.
Vozidla stavby nebudou znečišťovat pozemní komunikace a to ani během nakládky nebo vykládky. Případné znečištění bude

•

Dotčené pozemky městyse budou po skončení prací a před předáním uvedeny do původního stavu.

•

V případě. Že bude pro realizaci stavby nutné využít místní komunikace č. 58c (na poz.p.č. 644/2 a 644/10), Č. 56c (na poz. p.č.
646/1) 61c (na poz. p.č. 646/1), Č. 62c (na poz. p.č. 644/10), č. 54c (na poz.p.č. 646/9) a Č. 53c (na poz. p.č. 646/10) a dojde k

neprodleně odstraněno.
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omezení provozu, požádá zhotovitel min. 10 dní před zahájením stavebních prací silniční správní úřad (Úřad městyse Machov) o
povolení zvláštního užívání místních komunikací pro provádéní stavebních prací, příp. uzavírku komunikace.
V případě kácení dřevin rostoucích na sil. pozemcích bude předložen návrh náhradní výsadby. Výsadba bude provedena nákladem
investora.
Uživatel v případě záboru silničního tělesa a Jeho součástí pro stavbu zažádá o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění

>

stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle Š25 odst. 6 písm.c.3, zákona č. 13/97Sb.
»
>

Nebude narušena odvodňovací funkce silnice a Jeho příslušenství.
V průběhu stavební činnosti bude v místě provádění prací neustále zachována průjezdní šířka silnice min. 3,0 m (v zimním období
3,5 m). Správce nezodpovídá za případné hromadění sněhu v místech prováděné stavební činnosti. S úplnou uzavírkou silnice se
nepočítá.
Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu a po dokončení zpět převzaty zástupcem

>

vlastníka komunikace. Investor seznámí případné dodavatele s podmínkami uvedení silnice do provozuschopného stavu.
»

Uživatel zajistí stanovení potřebného dopravního značení, které vydá příslušný silniční správní úřad. Instalace značení bude

>

provedena na náklad uživatele.
Uživatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu po dobu provádění prací až do doby protokolárního předání místa
zvláštního užívání zpět zástupci vlastníka komunikace. Ručí za škody způsobené Jím na silničním pozemku a zhoršenou sjízdnost

»

v místě zvláštního užívání.
Přilehlá krajská silnice nebude stavbou znečišťována, ani žádným způsobem poškozována. Případné poškození silnice bude
uživatelem okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude>ll po kontrole na místě

■

rozhodnuto Jinak.
Opravy Škod na silniční komunikaci vzniklé v důsledku omezení provozu na silnici nebo v důsledku stavební činnosti a směrování

»

dopravy, Š39, zákona č. 137/97 Sb.
Ole předloženého nebude žádným způsobem zasahováno do silničních pozemků (m.j. nebudou zřizovány nové sjezdy, ani
dočasné. Stavebník předloží min. 30 dní před započetím prací žádost s rozsahem a termíny záborů silničních pozemků, příslušné
úhrady dle sazebníku KHK kraje budou zaplaceny před zahájením prací. Před splněním těchto podmínek Je Jakákoliv činnost na

•

silniční m pozemku nepřípustná.
Povolené užívání silničního pozemku zajistí investor takovým způsobem, který neomezí činnost správy silnice. Pokud mu vlastním

•

Bude respektován stav silnice a silničních pozemků v době realizace stavebních úprav. V případě potřeby bude v místech nepojení

•

původního povrchu silnice povrch vozovky nákladem stavby vyrovnán-doupraven.
Investor stavby zajistí opatření proti působení škodlivých vlivů ze silničního provozu, případně ze silničních pozemků (vibrace,

nedodržením této podmínky vznikne činností údržby silnice, nemá nárok na Její uplatnění.

povrchová voda, sníh..) a ty uhradí v případě, že si Je v budoucnu vyžádá splnění ustanovení příslušných právních předpisů a
•

norem.
V případě, že budou stavební práce probíhat ve styku s mostním objektem, bude před započetím prací věc konzultována

•

s mostním technikem správce.
S veškerými podmínkami tohoto vyjádření včetně dalších případných souvisejících vyjádření (smluv apod.) v souvislosti
s uvedenou realizací akce budou zúčastněné strany (investor, uživatel, provozovatel) seznámeny a budou jimi plně respektovány.

Technická infrastruktura
V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojeni na zdroj
elektrické energie a užitkové vody a zajistit dostatečné množství pitné vody. K sociálnímu
zařízeni se doporučuje použit mobilní chemické toalety.
di vliv prováděni stavby na okolní stavby a pozernkv:
Při stavbě dojde k diičimu dočasnému vlivu na okolni stavby, a to zejména omezením
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností zhotovitele bude tyto
nepříznivé účinl^ prováděni stavby vhodným postupem minimalizovat a po dokončeni práci musí
uvést dotčené pozemky do původního stavu. Případné škody zhotovitel odstraní na své náklady
do terminu předáni stavby.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, káceni:
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staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám opáskováním.
Staveniště bude řádně označeno cedulemi „vstup zakázán" a dalšími doplňujfcimí cedulemi
upozorňujidmi účastníky stavby na dodržováni používání osobních ochranných pomůcek. Na
viditeiném místě u příjezdu na stavbu bude dále umístěna informační cedule obsahující údaje o
dodavateli a kontaktní údaje na stavbyvedoucího, případně další pověřené osoby. V rámd stavby
nedojde k demolici. Káceni je popsáno v kap. B.6.
fi maximální zábory staveniště ídočasné/trvaléí:
Trvalý zábor staveniště odpovídá pozemkům dle KN vedených jako vodní plocha.
Dočasný zábor (a to pouze po dobu realizace) odpovídá dočasným přístupovým trasám po
pozemcích k tomu určených. Tabulka dočasných záborů je uvedena ve výkresu C.2.

a) požadavky na bezbariérové obchozí trasv:
Stavba bude probíhat tak, aby nebyl omezen průjezd a průchod po komunikaci 111/30320.
h) maximální produkované množství a druhv odoadů a emisí oři vestavbě a ieíich likvidace:
Nakládání s odpady bude dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů, která
nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány případné
odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (
dále jen zákon o odpadech), a se zvláštními předpisy.
vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorii, zabezpečeny před
znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno přednostně jejich využití,
důsledně oddělován odpad neb^pečný, např. uniklé ropné látky, apod. (§ 16. odst. 1 písm. a/,
b/, d/ -f/ zákona o odpadech)
odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech, je
povinen převést do vlastnictví pouze osobé oprávněné k jejich převzetí (§ 16. odst. 1 c/ zákona o
odpadech)
při prováděni staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech
nakládání s nimi (§ 16. Odstl písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o odpadech a §21 a §22 vyhlášky
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění)
Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech).

nakládání s odpady upřednostněna před

Dále je nutno dodržet následující podmínky:
vzniklé odpady budou pfedány k úpravě, využiti či odstranění pouze oprávněným osobám
do 30 dnů od provedení prací Žadatel doloží správnímu orgánu doklad o využití čí odstranění stavebních odpadů

Zhotovitel navrhne a ocenf vlastní způsob likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnou
legislativou.
Druhy odpadů, které mohou v rámci stavební činnosti vznikat:
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O
17 02 01
Dřevo
O
O - ostatní odpad. N - nebezpečný odpad

i) bilanoe zemních prací, požadavek na přísun zemin:
celkové množství sedimentů (v rostlém stavu); 137 m3
ornice/převislý dm; 23 m3
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j) ochrana životního prostředí Dň vestavbě:
Pň provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem a prachem.
Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení např. únikem ropných produktů. Při realizaci
je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena a
dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné
dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména;
• Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejích hlučnost nesmí překračovat hodnoty
stanovené v technickém osvědčení.
• Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v
množství odpovídajícím aktuálně platným právním předpisům.
• Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště
musf být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné
znečišťování musf být pravidelně odstraňováno.
• Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno pří
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby
nemohlo dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod. To zn. zajistit stroje proti úniku
ropných látek a mít na staveništi v případě potřeby dostatek sorpčních prostředků.
• Staveniště bude dostatečně zajištěno proti úniku cizorodých chemických látek do toku (betonové
a maltové směsi, ropné látky apod).
• Během provádění prací nedojde k poškození kolem rostoucích dřevin.
Dále budou dodrženy podmínky vzniklé z projednání;
•

shora uvedenou akci lze provést v režintu udržovacích prací, které je nutné v souladu s ustanovením § 15a vodního zákona ohlásit
správnímu orgánu
•

rozsah udržovacích prací a nutný přístup do koryta vodního toku musí být projednán s vlastníky pozemků a staveb (včetně
vlastníků staveb dopravní a technické Infrastruktury), které budou realizací udržovacích prací dotčeny

•

při realizací udržovacích prací musí být postupováno tak, aby práce v korytech vodních toků minimalizovaly ovlivnění kvality
povrchových vod v dotčených úsecích toků
záměr musf být rovněž projednán a odsouhlasen správcem vodního toku Židovka (Povodí Labe, státní podnik), místní organizací
Českého rybářského svazu a dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny (Správa CHKO Broumovsko)

•
•

Používaná stavební mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných a olejových látek do vodního toku.
Staveniště budou dostatečně zabezpečena proti úniku betonové a maltové směsi do vodního toku.
Odtěžený materiál nebude ukládán v blízkostí toku a v ploše nivy

k) zásady bezpečností a ochrany zdraví na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
Ijezpečnosti a ochrany zdraví oři oráči podle iín^^ch právních předpisů:
Během realizace stavby je nutno se řfdit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro
ochranu zdrávi při práci. Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou
současně působit zaměstnanci vice než jednoho dodavatele. Proto není povinností zadavatele
stavby určit koordinátora bezpečnosti práce die §14 odst 1) zákona 309/2006Sb. Protože stavba
nesplňuje podmínky stanovené v §15 odst. 1) písm. a) nebo b), neni taktéž povinnosti zadavatele
stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě.

Není nutné vypracováni plánu bapečnostl, neboť rozsah stavebních prací Je přesné
vymezen pouze na koryto vodního toku. Také se předpokládá, že Inženýrské síti
(vodovod) křižicl koryto toku Jsou uloženy v dostatečné hloubce p<^ niveletou dna. Bez
ohledu na výše uvedené musí být stavba prováděna při dodržení všech platných
technologických, bezpečnostních a technických norem, předpisů a zásad. Za jejich dodržováni
odpovídá příslušná prováděcí fimia a po převzetí díla jeho uživatel. Prováděcí firma zajistí, aby
byly splněny požadavky na pracoviště a pracovní prostřed! na staveništi, pracovní prostředky a
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zařízení,organizaci práce a pracovní postupy dle §3-5 zákona 309/2006Sb a příslušných
prováděcích předpisů (nařízení vlády 362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 27/2002Sb.)
Zejména je nutno dbát na to aby:
•
na staveniště byl zamezen přístup nepovolaným osobám
• práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni předepsanými
ochrannými pomůckami
• všechny osoby (včetně hostů) zdržující se na staveništi musí být vybaveny ochrannými
pomůckami a být náležitě proškoleni
• byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem, dopravními prostředky a
stavebními stroji, včetně podmínek výrobců a dodavatelů
• skladovaný materiál byl zajištěn proti uvolnění gravitaci, povětrnostními vlivy nebo jinými
vnějšími vlivy, skladování sypkých a prašných materiálů musí být provedeno tak, aby
bylo zabráněno šířeni prachu v ovzduší
•

během stavby všichni účastnici výstavby dodrželi veškerá protipožární opatření

I) úpravy oro bezbariérové užívání výstavbou dotčeních staveb:
Nejsou.

m) zásady oro dopravní inženýrská opatření:
Stavební práce budou částečně probíhat z levého břehu vodoteče a dojde k omezení
dopravy na komunikaci III/30320. Orientační návrh dopravního značení po dobu výstavby je
uveden ve výkrese D.1.b.05. Po dobu stavby musí být zajištěna dopravní obsluha okolních
nemovitostí a průjezd vozidlům IZS.
Zhotovitel před zahájením prací zažádá příslušný orgán o povolení zvláštního užívání
komunikace.
nl stanovení speciálních podmínek oro provádění stavbv:
Nejsou.
o) DostuD vÝstavbv. rozhodující dílčí terminv:

•
•
•
•
•
•
•

V rámci výstavby je nutno dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy.
V rámci realizace je předpokládán následující postup:
vytýčení stavby, síti a v případě potřeby hranic pozemků, určení místa zařízení staveniště,
vymezeni přístupových cest
odborné sloveni rybí osádky
odstranění křovin vč. likvidace
posekání travin v korytě a manipulačním pruhu vč. likvidace
odtěžení sedimentu, přesun na vysáknutí
odtěžení omice/převislého dmu a deponie na pozemku p.č. 53
odvoz sedimentu vč. likvidace
oprava opevněni v ř.km 1,900 a oprava opěrné zídky

•

úklid a předáni staveniště

•

Dftči temniny budou specifikovány ve smlouvě o dílo m»i investorem a zhotovitelem.
Dl staveniště, zařízení staveniště a dočasné mezideponie materiálu:

Zařízeni staveniště bude umístěno na obecním pozemku p.č. 646/9, k.ú. Bělý po domluvě
se zástupcem obce. Jedná se o částečně zpevněnou část pozemku na pravém břehu u č.p. 51.
Případný rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude sloužit jako zázemí
dodavatele (sociální zařízeni, unimo bučky a parkovací místo pro stavební techniku). Po
dokončení stavby budou dočasně používané pozemky uvedeny do stavu shodného před
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započetfm akce. tj. plošné urovnány a osety travní směsi, jednalo-lí se o zatravnéné plochy, u
asfaltové komunikace bude provedeno dostatečné množství čištěni tak, aby veškeré znečištěni z
povrchu vozovky bylo odstraněno.

S.9

Celkové vodohoepodál^kó řešení

Jedná se o udržovací práce v korytě toku Třeslice, které budou spočívat v kácení kfovin,
odstraněni sedimentů a převislého dmu a opravě opevněni. Podrobný popis je uveden v kap.
B.2.6.
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Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb.. kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. S ohledem na druh a
význam stavby, umístění, stavebně technickě provedení a účet využití byl rozsah technické zprávy
upraven.
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Technická zpráva

1. ArchItBkionIckostavebnf a stavabné konstrukční řešení
a) Účel objektu
Účelem stavby je údržba koryta toku v úseku ř.km 1,900-2,920, která spočívá v odstraněni
náletových křovin a sedimentu.
b) Kapacitní údaje
-množství sedimentů v rostlém stavu: 137 m3
(zahrnuje sedimenty ve dně)
z toho bude ručně těženo 15 m3
-převislé dmy/omice: 23 m3
(materiál vzniklý při modelad břehů)
-posekáni travin v korytě toku; 1226 m2
-svahováni; 122 m2
-kamenná rovnanina - 30,8 m2
(lom. kámen 200 kg, prům. tl. 450 mm)
-stabilizace zakřidleni zidky kamenným záhozem -1,5 m2
(lom. kámen 80-200 kg, prům. tl. 400 mm)
-dozděni opěrné zidky (při tl. kce 0,4 m) - 0,2 m2
-křoviny určené ke káceni - 79 m2
c) Umístěni stavby
Stavba se nachází v obd Machov, mistni části Bělý. Údržba toku bude probíhat v úseku
ř.km 1,900-2,920.

d) Zásady technického řešení
SO 01 údržba korvta
(výkres D.l.b.01 aD.1.b.02)
Údržba koryta bude probíhat v následujících úsecích.

Usek ř.km 1,900-1,969 je vymezen kamenným mostkem (přij^d k č.p.29) a pravotočivou
zákrutou u pozemku p.č. 51. Koryto je zde pomístně opevněno srubovou konstrukci. Sedimenty
ve dně dosahuji mocnosti do 30 cm.
Úsek ř.km 2,026-2,101 je vymezen poruchou opěrné zidky a končí za mostkem k č.e.26.
Opěrná zidka výšky 1,1 m odděluje koryto od mistni komunikace. Na konci zdky je vypadlý
kámen a obnažené zakřidleni. Koryto je zde zemni, sedimenty se zde nevyskytuji. Koryto je
nutno reprofilovat, tl- provést modelad břehů stržením drnové vrstvy. Do niveiety dna nebude
zasahováno.
Úsek ř.km 2,177-2,305 začíná u č.p. 35 a je veden v souběhu s komunikaci 111/30320.
Pravovobřežni pozemky tvoři většinou soukromé zahrady. Úsek konči před nátokem do
silničního mostku u bývalého hostince. Koryto je zde v celé délce opevněno (jednostranně nebo
oboustranně) kamennou zidkou výšky do 1,5 m. Profil je značně zanesený sedimenty tl.do 40
cm.

Úsek ř.km 2,443-2,574 začiná u č.p. 53 a konči v zákrutě u hranice pozemku p.č. 75/1. V
počátku je koryto jednostranně opevněno a je vedeno mezi soukromými pozemky. Zde bude
nutno těžit sedimenty ručně. V druhé části úseku je již přístupné z mistni komunikace, popř. z
obecního travnatého pozemku. Profil je značně zanesený sedimenty tl.do 30 cm.
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úsek ř.km 2,750-2,977 začíná u stodoly patlíci k objektu č.p. 47. Je zde nízký vzdouvaci
objekt a koryto je v délce cca 15 m zaneseno jemnozmným sedimentem tl.10 cm. Dále koryto
pokračuje za mostním objektem, je vedeno v soubéhu s mlstni komunikaci. Poté se stáčí kolem
zahrady objektu č.p. 49. Zde je nejkritičtějši úsek, koryto je téméř celé zanesené sedimenty v tl.
až 50 cm. Usek konči u hradícího objektu u č.p. 42. V koncovém úseku dojde pouze k modelaci
břehů strfénim drnové vrstvy.
Ostatní úseky zůstanou bez zásahu.
Nejprve dojde k posekáni trávy v korytě toku včetně části pozemků určených pro přistup.
Pokosená tráva bude ponechána na zavadnuti a poté uložena bezplatné na obecním pozemku u
kravina v Machově ve vzdálenosti 4 km. Způsob likvidace je pouze navržený, vlastni řešeni bude
na dodavateli stavby.
Nánosy ve dně koryta (v mocnosti do cca 10-30 cm) jsou převážně hlinitoplsčitého
charakteru. Odtěžený sediment bude deponován na příhodných místech na obecních příbřežních
pozemcích a ponechán cca 14 dni na vysáknutl.
Dále dojde k modelaci břehů do původního profilu,
odstraněni drnové vrstvy průměrné
tl. 20 cm a zarovnáni deformovaných svahů skrytím omice do původního sklonu.
Těžba sedimentu a převislého dmu s omici bude probíhat všude strojně, mimo úsek ř. km
2,450-2,510.
Součásti těžby sedimentu je i čištěni nátokú a výtoku ze stávajících mostků a propustků.

Během těženi nánosů nesmí dojit k poškození pomístného opevnění, výusti a
stávajících iávekll V případě poškození budou tyto věci uvedeny do původního funkčního
stavu na nákiady dodavatele stavby. Koryto toku křSÍ vodovodní potrubí dle výkresu C.3.

Uložení odtěženého materiálu
Odtěženou drnovou vrstvu nelze uložit na uvažovaném pozemku ZPF p.č. 53, k.ú. Bělý,
protože se nachází v nivě vodního toku. Z toho důvodu je uvažováno s uložením na řízené
skládce. Zhotovitel může v rámci realizace stavby navrhnout jiný způsob likvidace v souladu se
zákonem o odpadech.
V rámci této dokumentace je uvažováno s odvozem a uložením na řízené skládce (např. ve Rtyni
v Podkrkonoší ve vzdálenosti 22 km, předpokládaná cena 200 Kč/t).

Oprava opevnění ř.km 1,900
(výkres D.1.b.03)

LB opevněni nátoku do kamenného mostku je značně poškozené. Kameny jsou částečně
nesoudržné, částečně v korytě toku. V rámci údržby dojde k odstraněni kamenné konstrukce v
celém rozsahu. Kameny budou přemístěny na mezideponii a pňprayeny ke zpětnému využiti.
Dále dojde k seříznuti pařezu D800. Je zde navržena oboustranná stabilizace z vyklinované
kamenné rovnaniny (LK 200 kg), která bude zajištěna opěrnou patkou z LK 500 kg. Výška
opevněni se pohybuje v rozmetl 1,7-2,1 m. Sklon konstrukce je proměnlivý, s ohledem na
morfologii terénu a hranice pozemků. Vzhledem k nestandardnímu sklonu konstrukce je nutno
dbát na to, aby jednotlivé kameny byly kladeny na svoji hloubku směrem do rostlého terénu (v
žádném případě ne na plocho). Konstrukce bude na závěr vyklinovaná úlomky kamene. Na
konci bude opevněni navazovat na předzděný pilíř kamenného mostu, na druhé straně bude na
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PB navazovat na stávající srubouvou konstrukci. Během realizace nesmi dojit k poškozeni
výusté (2x PVC DN100).

Oprava LB zídky ř.km 2,026
(výkres D.1.b.04)
Oprava zídky bude prováděna po reproftlaci koryta a modelaci břehů. Chybějici kvádr leži
v korytě toku, bude vyjmut a mechanicky očištěn.
V místě chybějícího kamene budou odstraněny nesoudržně části konstrukce. Základ zdi
je zachován. Vnitřní povrch zdivá bude opatřen penetračním spojovacím nátěrem. Následně
bude proveden podhoz pro kvádru maltou MC25, vhodné je použit na vyklínováni ploché
kameny z místa stavby. Je nutno dbát na to, aby směs vyplnila všechna místa vnitřní části zdi.
Směs je nutné následně řádně ošetřovat. Na závěr bude provedeno přéspárováni doplněné
části zdi. Spárovat se bude na hl. min. 40 mm maltou MC25. Před přímým slunečním svitem je
doporučeno opravené části konstrukce zakrýt např. netkanou GTX.
Zakřídleni zdi na nátokové části bude nově chráněno kamenným záhozem s urovnaným
lícem (LK 80-200 kg) délky 2,0 m. Zához bude zajištěn opěrnou patkou (LK 200 kg), pro kterou
bude zhotovena rýha 0,5x0,5 m.
Materiály se budou používat pouze uvedené vPD nebo odsouhlasené technickým
dozorem investora nebo projektanta. Bude použit kámen mistni provenience s atestem na
vodní stavby. Před započetím prováděni konstrukci z kamene předloží dodavatel stavby vzorek
kamene k odsouhlaseni investorovi. Mimo pohledové partie lze využit i kámen z lomu Rožmitál.
Konstrukce budou prováděny dle ČSN a TNV 75 2101 tak, aby byla zajištěna trvanlivost a
účelnost navržených opatfeni. Před opravou zděných konstrukci musí být řádně ošetfena
základová spára, Q. zarovnána, zhutněna, zbavena organických nečistot. Spáry mezi
jednotlivými kameny nesmí být průběžné! Žádná další stabilizační opatřeni se nepIMpokládaji.
Dočasné převedeni vody bude zajištěno potrubím DN400 v kombinaci s čelní hrázkou (lze
využit odtěženou zeminu z rubu zdi nebo pytle s piskem). Při práci s maltou je nutno dodržet
přísnou technologickou kázeň. Musí bát zachována konzistence a směs nesmi začít tuhnout
před jejím uložením. Opravená část zdi bude udržována ve vlhku (kropením) a chráněna před
přímým slunce zakrytím např. pomoci GTX.
Dočasné převedení vody při opravě opěrné zídky bude zajištěno potaibim DN400 v
kombinaci s čelní hrázkou (lze využit odtěžený sediment nebo pytle s piskem).
SO 02 Káceni
SO 02 Káceni
V rámci stavby dojde ke káceni náletových křovin, které zasahuji do průtočného profilu.
Dřeviny určené ke káceni se nacházejí výlučně na pozemku investora. Likvidace dřevní hmoty
(větvi a křovin) bude věci dodavatele stavby a musí být provedena v souladu s legislativou.
Pokácení křoviny budou seštěpkovány a štěpka bezplatně uložena na obecním pozemku u ČOV
v Machově ve vzdálenosti 4 km. (páleni, štěpkovánl., odvoz na skládku). Dále dojde i k ořezu
větvi, které zasahuji do průtočného profilu koryta. Dřeviny určené ke káceni jsou znázorněny ve
výkresu C.4.

e) Požadavky na postup stavebních prací
Konkrétní harmonogram prací není stanoven. Technologie provedeni bude upřesněna dle
možnosti a zvyklostí dodavatele stavby. Dodavatel stavby by měl rámcově respektovat
tento postup práci při řešeni staveniště:
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•

provést pasportizaci komunikaci a pozemků dotčených stavbou a přístupem včetně pořízeni

•
•
•
•

fotodokumentace
pokosení travin, káceni náletových dřevin a likvidace biologického materiálu
odtěžení sedimentu, vč. odvozu a likvidace
oprava opevnění
úklid staveniště, uvedeni pozemků do původního stavu včetně protokolárního předání
vlastníkům

Případné poškozeni nebo znečištění místních komunikací musí být neprodleně odstraněno, stejně
tak poškozeni ostatních dotčených pozemků.
Po dokončeni výstavby budou pozemky dotčené přístupem protokolárně vlastníkům, popř.
uživatelům pozemků.
f) Bezbariérové užívání stavby
Jedná se o údržbu koryta toku. Řešení problematiky přístupu osob s omezenou orientací a
schopností pohybu nebylo předmětem projektové dokumentace.
g) Požadavky na provoz zařízení
Provoz stavby nebude mít žádné nároky na energie. Po uvedení do provozu je třeba, aby
provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, týkající se bezpečnosti práce, provádění
pravidelných prohlídek a údržby.
h) Orďirana stavby před negativními účinky vnějšího prostfedí
Stavba je navržena tak, aby obnovila původní profil toku.
i) Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Není předmětem stavebního objektu.
j) Napojení na dopravní infrastrukturu
Pro zajištěni obslužnosti stavby bude sloužit zejména komunikace 111/30320 a dále místní
zpevněně a nezpevněné komunikace a travnaté pozemky sousedící s korytem toku. Přistup bude
zajištěn pouze po pozemcích k tomu určených (dle situace C.2 a C.3).

V případě přístupu ke korytu v úseku ř.km 2,026-2,101 po pozemcích p.č. 53 a 647/1 mimo
komunikací Je nutno použít pouze lehkou mechanizací. Pozemky jsou nezpevněné a podmáčené.
k) Vliv na povrchové a podzemní vody
Stavbou dojde k zlepšení odtokových poměrů při zvýšených průtocích v korytě toku. Stavba nebude
mít vliv na kvalitu podzemních vod.
l)

Požadavky na vybaveni

Zařízení staveniště bude umístěno na obecním pozemku p.č. 646/9, k.ú. Bělý po domluvě se
zástupcem obce. Jedná se o částečně zpevněnou část pozemku na pravém břehu u č.p. 51 .Případný
rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude sloužit jako zázemí dodavatele
(sociální zařízeni, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). Po dokončeni stavby budou
dočasně používané pozemky uvedeny do stavu shodného před započetím akce.
m) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce
Provozem stavby nedojde ke zhoršení kvality ovzduší ani
zástavby.
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Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnoceni dle zákona 17/1992 Sb. o životním
prostfedí. V průběhu práci bude respektován zákon č. 114/1992. o ochraně přírody a krajiny ve zněni
pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojit k poškození
dřevin a kořenového systému. To se týká zejména pohybu mechanizace v blízkosti stávajících stromů.
Z hlediska nakládání s odpady dle zákona 6. 185/2001 Sb. musí být odpady vzniklé při stavbě
tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny,...). Pro přip. terénní úpravy a
rekultivace se použiji neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené
stavební odpady.
Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technickě normy a postupy.
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů.
Stavba musí respektovat zejména lAkon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při ptáci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo posilování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízeni vlády
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích včetně příloh 1 - 5 a další související předpisy a normy.
Bezpečně prováděni prací musí být také v souladu s Nařízením vlády C.362/200S Sb. o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí na pracovištích s nebezpečím pádu z výšl^ nebo
do hloubky.
Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající
vodoteči. 2^rýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při prováděni
zemních prací v blízkosti podzemních vedeni.
Pracovníci dodavatele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou
inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací
prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí.
Během stavby nesmí dojit k znečištěni terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena
doporučení při vzniku takové situace.
Únik do terénu
Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a
zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných
odpadů.
Únik do povrchových vod
Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem např. nomou stěnou
přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a nomá stěna má být
nasměrována pod úhlem 45° k jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně
slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mft na
stavbě, nebo se souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nomou stěnu a sorbety.
Pracovníci zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat.

Protihavariiní opatření
- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů čí svahů.
- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedeni.
-

Provádět kontrolu kvality materiálu.
Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat vodní

-

tok či půdu v okolí stavby.
Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami.

-

Označit zařízeni staveniště páskou.
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Postup Dři havarijním úniku roonÝch látek:
V přfpadé havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku
produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Králověhradeckěho kraje, obec Machov, správce toku Lesy ČR, s.p. a produkt bude zneškodněn v souladu s platnou legislativou.
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ZAHRADA
POZ. P.C. 44/1

ŘEZ 1-1

ŽivÝ plot

komenný mostek
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o

rozebrání stávojícího LB
poškozeného opevnění
v rozsohu 50 % celk. olochv

F
co
o
2

odstranění drnové vrstvy no PB
v prúm. tl. 250 mm
urovnóvkQ+zoCiStění svohu

komenná rovnonino
vč. vyklínovóní
LK 200 ko y

Z
s

3
<

opěrné potko
LK 500 ko

ŘEZ 2-2

\dno koryto

qJq

hloubení rghy pro potku

živ^ plot

4000

1000
zohrodo

rozebróní stávajícího LB
poškozeného opevnění
v rozsohu 50 % celk. plochy
odstranění drnové vrstvy no P(
v prúm. tl. 250 mm
urovnávko+zočíštění svahu

komennó rovnonino
vC. vyklínovóní
LK 200 ko

ŘEZ
rýhy pro potku

.-í? l

vyprocovol:

zodpověéiý projektant
Ing. Tomáš Klikor

parfe
Ing, Tomáš Klikor

obec Mochov (k.6. Běl$)
kra; Královéhradecký
investor Lesy České repuNIky sp.. Pfonjdova 1106/19, Nov( Hradec Krfilo\^ 500 OB Hrodec Králové

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Oprava opevnění ř.km 1,900

Ing. Tomi^klíkár
PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Oprkovo 22/40, Hrodec Králové 500 09
IČ: 73993743
č.zok.

20/2019

stupeA

DOS, DPS

dotum

říjen 2019

formát

A3

měřítko:

číslo přílohy

1:50

D.1.b.03

PŮDORYS

ŘEZ 1-1
dočasné převedení vody

REZ 2-2

dočasné převedení vody
potrubí DN400

poz. p.č.53-zahrQda

poz. p.č.52-zahrada
bez zásahu

z
modelace břehů
dle výkresu D.1.b.02
kamenný zához
s urovn. lícem
LK 80-200 kg

opěrná patka
LK 200 kg

vypracoval;

zodpovědný projektant
Ing. TomóS Klikar

poré:
Ing. Tom65 Klikar

obec: Machov (k.ú. Bělý)
kra) Kr6lov6hradecký
investor Lesy české repubiity s.p., Přonystovo 1106/19, Nový Hradec Krďové, 500 08 Hradec Krélové

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Oprava LB zídky ř.km 2,026

Ing. Tomčš Klikar
PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Úprková 22/40, Hradec Králové 500 09
IC: 73993743
č.zok.

20/2019

stupefí

DOS. DPS

datum

říjen 2019

formát

A3

měřítko:

číslo přílohy;

1:40

D.1.b.04

opérnč kamenná zídko
IH=1.2 m

/

prostor pro stavební mechdnizoci
břehový porost
mesmí dojít k poškození!
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Pozn.
Návrh DIO je pouze orientační. Zhotovitel si před zahájením stavby
požádá příslušný orgán o povolení zvi. užívání komunikace.
Délka omezení bude cca 90,0 m.
vyprocovol:

zodpovědný projektant:

poré:
A

InQ. Tomáš Kllcor

tng. Tomáš Klkor

obec: Mochov (k.Ú. 6610
krát Krfik)^^hrodecký
investor. Lesy české repuUky s.p., PTemydow 1106/19, Nový Hradec Králo^ 500 06 Hrodec Králově

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Návrh dopravního značení po dobu výstavby

Ing. Tomáš Klikor
PROJEKCE VOOOHOSPOOAftSK^ STAVEB
Úprková 22/40, Hradec Krflové 500 09
IC; 73993713
6.zok.

20/2019

stupeA

DOS. OPS

datum

říjen 2019

formát

A4

měřítko:

číslo přílohy:

D.l.b.05

Seznam:
1) Povodí Lobe, sWtnT podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03
2) MO ČRS Hronov, Pod Horou 145, 549 32 Velké PořlCÍ
3) Méslský Orod Náchod, odbor životního prostředí. Zámecká 1845, 547 01 Náchod
- závazné stanovisko
4) Městský Qřad Náchod, Odbor doprovy a sIniCního hospodářství, Němcové 2020, 547 01 Nóchod
5) Městys Mochov, Mochov 119 . 549 63 Mochov
- souhlos s kácením dřevin
6) Městys Mochov, Mochov 119 , 549 63 Mochov
- stonovísko k PD
7) AOPK, SPRAVA CHKO BROUMOVSKO, Ledhujská 59 549 54 Police nad Metují
8) SSKHK, Kutnohorská 59, Ploáice, 500 04 Hradec Králové
9) KŘ PCR KHK, Ozemní odbor Náchod-DI, Plhovská 1176, 547 45 Náchod
10) Souhrn podmínek stonovených pro ohláSení o provádění stovby

vyprocovol:

zodpovědný projektont:
Ing. Tomáš Kli(or

poré:
Ing. Tomáš KlHcor

obec: Mochov (k.ú. Bělý)
kro; Královéhrodecký
investor Lesy České republiky &p., Přemyslova 1106/19, Nový Hrodec Králové, 500 08 Hrodec Králové

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Zóvaznó stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Ing. Tomčš Klikar
PROJEKCE VODOHOSPOOAŘSKýCH STAVEB
Úpríiova 22/40, Hradec KrOlové SOO 09
IC: 73993743
5.zok.

20/2019

stupeň

DOS, DPS

datum

říjen 2019
A4

formát
měřítko:

Číslo přílohy:

1

4

Povodí Labe, státní podnik
POTODi MM
TELEFON
E-MAIL
IČO
DIČ
IDD8
Obchodní r^stffk

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předméstí, 500 03 Hradec Králové

495 088111
labe@pla.cz
70890005
CZ70890005

Ing. Tomáš Klikar
Projekce vodohospodáí^kých staveb

dbyt8g2

vedený u KS v Hradci Králové,
oddil A, vložka 9473

Úprková 22/40
500 09 Hradec Králové

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE/UNKA

PLa/2019/058039

Jiří Tluka/675

HRADEC KRÁLOVÉ

16.1.2020

Třesilca, f.km 1.900-2.920
Dne 30.12.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro pro ohlášení a provádění stavby
na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracoval ing. Tomáš Klikar, říjen 2019. Podle předložené
dokumentace se jedná o udržovací práce v koryté vodního toku Třeslice (IDVT 10185361), které budou
spočívat v kácení náletových křovin, odstranění sedimentů a opravu opevnění. Vodní tok je ve správě Lesů
ČR. státní podnik.
Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe,
státní podnik.
Investorem akce bude: Lesy ČR, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové. 500 08 Hradec
Králové.
Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL 0340 - Židovka od státní hranice po ústí do Metuje, na
souřadnicích (S-JTSK) Y: 605795. X: 1012234.
K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního
a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat,
že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod. a že nebude
znemožněno dosažení jeji^ dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnoceni vychází z posouzení souladu daného záměru svýěe uvedenými platnými
dokumenty.
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez
připomínek.
Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného
správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo
využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatřéní správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

liiPiiiiii
PL0080512

RE: žádost o stanovisko k PD
Dobrý den.
Po konzultaci s našim hospodářem panem Hromádkem Vám zasílám vyjádření k plánované úpravě.
Jelikož nemáme v současné době na uvedeném potoce vysazeny pstruhy, nemáme žádné připomínky
k uvedenému zásahu.
V případě nejasností mě prosím kontaktujte.
Boris Berger
jednatel MO ČRS Hronov
+420 491 205 3171 +420 603 555 6721 borf8.berger@kcc.com
Dolecka 1111551 01 Jaroměř | Czech Republíc

K-C Internát Oniy

From: tomas.kllkar@seznam.cz <tomas.klikar@seznam.a>
Sent: Thursday, March 26,20201;05 PM
To: mohronov@seznam.cz
Subject: žádost o stanovisko k PD
iCAUTION;

Dobrý den pane Pavelko,
na základě našeho dnešního telefonátu Vás žádám
V příloze zasílám PD.
Tímto bych Vás chtěl požádat o zaslání stanoviska uživatele rybářského revíru na tuto akci.
Vyjádření postačí zastat elektronicky na můj e-mail.
Díky za spolupráci.
V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
Realizace akce nejdříve podzim 2020, spíše rok 2021.
S pozdravem
Ing. Tomáš Klikar
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Úprková 22/40
Hradec Králové 500 09
IČ: 73993743
tel; 608026626
e-mail: tomas.klikar@seznam.cz

NÁCHOD
Méstský úřad Náchod
Odbor životního prostřed!
Zámecká 1845,547 01 Náchod

Sp.zn.:
Čj.(Če.):
Nařizuje:

MUNAX00NG8ZA
KS 1497/2020/ŽP/Na/PI/L1
MUNAC 7085/2020/ŽP
Hynek Navara

TeL/mobil:
E-mail:

491405457
podatelna@mestonachod.cz

Adresa:
viz rozdélovnlk

Datum: 22.1.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
1. Popis záměru
Městský úlád Náchod, odbor životního prostřed! (dále Jen „správní orgán"), obdržel dne 28.12.2019
žádost Ing. Tomáše Klíkara, IČO 73993743, se sídlem Úprková 22/40, 500 09 Hradec Králové (dále jen
J^datel"), o vydán! souhrnného stanoviska k akci „Třaallee, ř.km 1,900^2,920",
K žádostí byla předložena projektová dokumentace pod výše uvedeným názvem, kterou zpracoval
žadatel v říjnu 2019 pod zak. 6.20/2019
Projektová dokumentace řeší udržovací práce na vodním toku Tfeslice (IDVT 10185361) v ř.km 1,900 2,920 na pozemkových parcelách číslo 701/1, 644/10, 1041 v katastrálním území Bělý. Udržovací práce
spočfvsyi zejména v odtěžení sedimentu v množství 137 m^, odtaní převislých drnů (omice) v množství
23
posekání travin v korytě vodního toku na celkové ploše 1226 m^, svaho^vní břehů o celkové rozloze
122 :m^, opravě stávající kamenné rovnaniny v celkovém množství 30,8 m^ stabilizace zakřfdienf zídky
kamenným záhozem o ploše 1,5 m^ a v dozdéní opěrné zídky o ploše 0,2 m^. Investorem akce jsou Lesy
České republiky, správa toků - oblast povodí Labe. jako správce vodního toku Třeslice.

2. Závazné stanovisko
K výše uvedenému vydává správní orgán následující závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149
zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
1. Z hlediska záymú chráněných zákonem ěislo 264/2001 8b., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve zněni pozdějěfch předpisů (dále Jen „vodní zákon") správní orgán Jako věcně
přfsluěný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 pfsm. c) a ustanovení § 106 odst 1 vodního
zákona, v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona, konstatuje, že ohlášené udržovací
práce jsou zákonnou povinností správce vodního toku vyplývající z ustanovení § 47 zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a správní orgán
souhlasí s jejich realizací za těchto podmínek:
•
shora uvedenou akci lze provést v režimu udržovacích prací, které je nutné v souladu s ustanovením
§ 15a vodního zákona ohlásit správnímu orgánu
•
rozsah udržovacích prací a nutný přístup do koryta vodního toku musí být projednán s vlastníky
pozemků a staveb (včetně vlastníků staveb dopravní a technické infrastruktury), které budou
realizací udržovacích prací dotčeny
•
při realizací udržovacích prací musí být postupováno tak, aby práce v korytech vodních toků
minimalizovaly ovlivnění kvality povrchových vod v dotčených úsecích toků

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
IČO 00272868 IDDSgmtbqhx
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•

zámér musf být rovnéž projednán a odsouhlasen správcem vodního toku Židovka (Povodí Labe,
státní podnik), mlstnf organizaci Českého rybářského svazu a dotčeným orgánem na úseku ochrany
přírody a krajiny (Správa CHKO Broumovsko)

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že shora uvedená činnost byla správním orgánem posouzena jako udržovací práce,
stanovil správní orgán, že jejich realizaci je možné provést na základě ohlášeni ve smyslu ustanoveni § 15a
vodního zákona.
V souladu $ ustanovením § 23a vodního zákona lze předpokládat že realizaci záméru „Třeslice. ř.km
1,900 - 2,920** nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a zámér nebude mít za následek
nedosaženi dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
2. Z hlediska nakládáni s odpady správní orgán, který je příslušný dle ustanoveni § 79 odst. 4 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné některých dalších zákonů, v platném znění, s výše uvedeným
záměrem souhlasí za těchto podmínek:
a) vzniklé odpady budou předány k úpravě, využití čí odstranění pouze oprávněným osobám,
b) do 30 dnů od provedeni prací žadatel doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění
stavebních odpadů.

Odůvodněni:
Správní orgán po přezkoumání projektové dokumentace zjistil, že vzniklé nevyužitelné odpady (vytěžený
sediment) budou předávány osobě oprávněné k jejich úpravě, využití či odstranění. Správní orgán v souladu
s ustanovením § 79 odst. 5 zákona o odpadech posoudil navržený způsob nakládání s odpadem jako
vyhovující a žádost je tudíž v souladu s povinnostmi dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

3. Sděleni
K výše uvedenému záměru správní orgán podle ustanoveni § 154 správního řádu sděluje, že
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů a ochrany ovzduší správní orgán
závazné stanovisko nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak
nedotýká a správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

ObdiH:

Ing. Tomáš Klikar, Úprková 22/40, 500 09 Hradec Králové (IČO 73993743)

Počet listů / počet příloh / počet listů přitoh: 1/0/0

Masarykovo náměstí 40, 647 01 Náchod
IČO 00272868 IDDSgmtbqhx

Elekuoaický podpis - 22.1-2020

CcffiGUiwSi^podpisu;
inéao: inf- Ooált) Peul

Vyiisl: PDKSi|SBa QualiM CPUUcMt* ;2412JQ200»K10'.21400«01«

NÁCHOD
Městský Úřad Náchod
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Némcovó2020, 547 01 Náchod
PID:
Sp. zn.:
Cj. (Če.):
Vyřizuje;
Te!7mobil:
E-maít:

MUNAX00NB7RE
KS 398/2020/DSH/JB
MUNAC 2128/2020/DSH/JB
Ing. Jan Balcar
491 405 168, 773 758 954
podatelna@mestonachod.cz

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
500 OS Hradec Králové
IČO: 42196451
Zastoupeny
panem Ing. Tomášem Klíkarem
Úprková 22/40
500 09 Hradec Králové
IČO: 73993743

Datum: 7.1.2020

Stanovisko k proleKtu ..Tregllce ř. ton. 1.900 - 2.920 k. ů. BélÝ"
Mástský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako plisluáný silniční správní
úřad dle § 40 odsL 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v platném
znání), k Vaší žádosti ze dne 28.12.2019 o vyjádřeni k výše uvedené stavbě závazné stanovisko
nevydává.
V připadá použiti dopravního značení požadujeme, aby investor požádal min. 1 másle před
vlastní realizaci o stanoveni dopravního značeni a to na základá ust. § 77 odst. 1 pism. c) zákona
č: 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmánách nákterých zákonů,
v platném znání a to po předchozím projednáni s Policii ČR dopravním inspektorátem Náchod.
V připadá zásahu do siiničniho pozemku nebo záboru silnice lii/303 20 požadujeme, aby investor
požádal min. 1 másic před vlastní realizaci příslušný silniční správní úřad o zviáštni užívání
pozemní komunikace a to na základá ust. § 25 odst. 6 písm. c) 2 a c) 3 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích a o zmánách některých zákonů, v platném znání a to po předchozím
písemném souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace.
Vozidla stavby nebudou znečišťovat pozemní komunikace a to ani během nakládky nebo
vykládky. Případné znečištěni bude neprodiená odstraněno.
Z hiediska speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znáni pozdějších změn a doplňků správní orgán závazné stanovisko nevydává. Jelikož se výše
uvedený záměr tohoto úseku výkonu státní správy nijak nedotýká a správní orgán proto nemá
k tomuto záměru žádných připomínek.

Otisk razítka

Za správnost vyhotoveni;
ing. Jan Baicar
ing. Radka Konárková v. r.
Vedouci odboru dopravy a SH

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
IČO 00272868 IDDSgmtbqhx
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úřad městyse Machov
Machov 119,848 63 Machov

Vád dopis 8 6J. ze dne;6.11.2020
Číslo jednací:
Spis.zna6ka:

MACH-57^020
MACH-15y2020/8TR

Výfízuje:
Tel/mob:
E-mail:
Datová schránka:
Datum:

Ing. Miroslav Kryl
491 547121/605 915 337
machov-obec@machov-obec.cz / m.kryl@machov-obec.cz
95qbcuv
23.1.2020

pokécení dřevin
Žadatol(é): Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Rozhodnuti
Úřad méstyse Machov, jako příslušný státní orgán ochrany přírody podle § 76,odst.1, pism. a) zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně plirody a krajiny ve zněni pozdějších předpisů <dále jen zákon) rozhodl na
základě žádosti podniku Lesy ČR, s.p., správa toků, Přemyslova 1106/19,500 08 Hradec Králově z
6.1.2020 a

povolule
žadateli, podle ustanoveni § 8 odst. 1 zákona pokáceni dřevin; 10 skupin křovin a výmladků o celkové
ploše 106 nrť na pozemku p.6.701/1 v k.ú. Bělý za těchto podmínek:
• pokáceni dřevin lze provést v období červen - řyen 2020;
Odůvodněni
Dne 8.1.2020 obdržel Úřad méstyse Machov žádost podniku Lesy ČR, s.p.. Správy toků, Přemyslova
1106/19,500 08 Hradec Králově o pokáceni křovin a výmladků o celkově ploše 106 m? na pozemku p.č.
701/1 v k.ú. Bělý z důvodů, zkapacitněni koryta vodního toku (odstraněni dřevin bránicích plynulému
průtoku) a zajištěni přístupu techniky ke korytu toku při prováděni údržbových prací v rámci realizace akce
Jřeslice, ř.km 1,9000 - 2,920“.
Výše uvedený orgán tuto žádost přezkoumal z hlediska úplnosti a věcnosti. Bylo zjištěno, že žádost je
úplná. Vlastnictví pozemku bylo prověřeno prostřednictvím veřejného přístupu do katastru nemovitosti a
souhlas! s deklarovanými údaji.
Místní šetřeni šetřeni nebylo provedeno, jelikož správnímu orgánu je stav břehových porostů dostatečné
znám z provedených povodňových prohlídek vodního toku.

76lelbn:491 547 121
Fax:Fax Číslo

UrI: www.machov-obec.cz
Bankovní spojení: česká spořitelna

E-mall:machov-obec.@machov-obec.cz
Č.Ú.: 1183009319/0800

DS: 95qbcuv
IČO: 00272809

•

jedná se o nesouvislé skupiny náletových dfevin(vesmés kefe a stromové výmladky maxIO-letáho
stáří), vyrůstající v koryté toku, na 10 místech vzastavéném území;

•

dřeviny snižují průtočný profii koryta toku a brání piynutému průtoku a způsobují zanášení koryta;

•

na mnoha místech v zastavéném území obce dochází k vylévání vody z koryta toku již při
průměrných srážkách a zkapacttnéni koryta úpravou břehů, odstraněním nánosů a nežádoucích
dřevin je jíž naléhavé;

•

dřeviny jsou zdravé a jejích pokáoenf m dojde k ekologické újmé.

Po posouzeni všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak. jak je uvedeno ve výroku
rozhodnuti. Náhradní výsadba nebyla nařízena.

Žadateli se doporučíme dodržet následující;
•

kácen! dřevin provést tak, aby nedošlo k ohroženi zdraví a života osob a ke škodám na majetku;

•
budou-li v souvislosti s kácením dřevin (manipulace, skladování, doprava apod.) dotčeny ještě
majetky dalších osob, je třeba si předem vyžádat souhlas majitelů a dohodnout podmínky, náhradu za
užívání pozemku, popř. náhradu za způsobené škody;

Poučení: Proti tomuto rozhodnuti lze podat do 15 dnů od jeho oznámeni odvoláni k AOPK, odděleni
Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko v Polici n.Met., Ledhujská 59, podáním učiněným u Úřadu
méstyse Machov. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy Je rozhodnuti považováno
za doručené. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné (§§ 40, 76. 81 - 85 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. Miroslav Kryl
pověřený zástupce úřadu méstyse

Rozdólovník:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

Telefon:491 547121
Fax:Fax číslo

UrI: www.machov-obeacz
Bankovní spojení: česká spoftlelna

E-mail: machov-obec.®nachov-«bec.cz
Č.Ú.: 1163009319A)800

DS:95qbcuv
IČO: 00272809
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Lesy České repnblil^, s.p.
Spiiva vodních toků
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zastoupený
Ing. Tomáfiem KUkarem
Úprková 22/40
500 09 Hradec Králové
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Naše č.jy vyřizuje
MACH-0I6a020/lng. Miroslav Kryl

V Machové dne
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ProlektovÝ záničr «Úmwa toká TřeaUce aPVT 101883611“ - wiadřenf

Městys Machov souhlasí s realizací projektového záméru „Úprava toku Třeslice (IDVT 101853)“
spořívající v údržbé koryta v úseku ř.kin 1,900 - 2,920 v průbéhu roku 2020.
V rámci údržby dojde odtéžení cca 137
sedimentů, odstranění převislých drnů, posekáni travin,
vysvahování cca 122
břehů, úpravě břehu kamennou rovnaninou (30,8 m^), opravě kamenné zídky
v zastavěném území části obce Bělý. Koiyto bude obnoveno v původních parametrech.
Pro provedení prací dává městys Machov souhlas s dočasným užitím pozemků p.Č. 644/10,1041,
644/19,644/21,646/9 a 646/10 v k.ú. Bělý pro účely zřízení staveniště, odstranění sedimentů a přístup ke
koiytu vodního toku (viz zvláštní smlouva). Dotčené pozemky městyse budou po skončení prací a před
předáním uvedeny do původního stavu.
V případě, že bude pro realizaci stavby nutné využít místní komunikace č. 58c (na poz.p.č. 644/2 a 644/10),
Č. 5^ (na poz. p.Č. 646/1) 61c (na poz. p.č. 646/1), Č. 62c (na poz. p.č. 644/10), č. 54c (na poz.p.Č. 646/9) a č.
53c (na poz. p.č. 646/10) a dojde k om^ní provozu, požádá zhotovitel min. 10 dní před zahájením
stavebních prací silniční správní úřad (Úřad městyse Machov) o povolení zvláštního užívání místních
komunikací pro provádění stavebních prací, příp. uzavírku komunikace.
S pozdravem

Ing. Jiří Krtička v.r.
starosta

Příloha: -

PRACOVISTÉ
Východní čechy

A8ENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBUKY

regionální

Lesy ČR, 8. p.
Správa toků - oblast povodí Labe
Piámyslova 1106/19
Hradec Králové
500 08
DS: eSjcfen

ODDĚLENÍ

SPRAVA CHKO BROUMOV8KO
Ledhiijská 59

549 54 Police nad Metuji
tel.:4420491549 020 - 33

e^nall: broumovsko(9nature.cz
http://www.natufe.cz
IDD8:kpddyvy

NAŠE OiSLO JEDNACÍ; 00031A/C/20

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Katka

DATUM: 12.2.2020

Véc: Závazné stanovisko k zásahu do významného ki^inného prvku - tok Třeslice
Agentura ochrany pnrody a krajiny ČR (dále Jen ,Agentura‘), Jako orgán ochrany pTirody
příslušný podle ust. § 78 odsL 1 zákona 6. 114/1992 Sb. o ochrané přfrocfy a krajiny v píatném
znéní (dále Jen zákon) obdržela dne 2.1. 2020 žádost společnosti Lesy CR, s.p., Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 (dále Jen žadatel) o uděleni souhlasu k zásahu do
významného krajinného prvku - tok Třeslice v souvislosti s prováděním provozní údržby.

Podle ust § 4 odst 2 a § 12 odst 2 zákona
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
souhlas!
s povolením zásahu do významného krajinného pnrku tok Třeslice pro realizaci akce: Třeslice, ř.
km 1,900-2,920 popsané v přiložené žádosti za dodrženi těchto podmínek:

1. Používaná stavební mechanizace bude zabwpečena proti úniku ropných a olejových
látek do vodního toku.
2. Staveniště budou dostatečné zabezpečena proti úniku betonové a maltové směsi do
vodnfho toku.
3. Odtěžený materiál nebude ukládán v blízkosti toku a v ploše nivy.

Odůvodněni:
Výše uvedený žadatel požádal dne 2. ledna 2020 Agenturu o uděleni souhlasu k zásahu do
významného krajinného pn4<u tok Třeslice v důsledku prováděni údržbových práci. Práce spočívají
v odstraněni náletových dřevin a sedimentu z průtočného profilu toku a v opravě stávajícího
opevnění koryta vodního toku. Parametry koryta toku nebudou měněny. Sediment bude odvezen a
uložen v souladu se zákonem o odpadech.
Předmětný záměr Je situován na území lil. zóny odstupňované ochrany CHKO Broumovsko,
v zastavěném území sídla. Nachází se částečně na území soustavy Natura 2000, konkrétně ptač!
oblasti Broumovsko. Vodní tok a Jeho niva Jsou dle ust § 3 pism. b) významným krajinným
prvkem. Na základě ust. § 4 odst. 2 zákona Jsou významné krajinné prvky chráněny před
poškozováním a ničením a maji být využívány pouze tak, aby nebyla narušena Jejich obnova a
nedošlo k ohroženi nebo oslabeni jejich stabilizační funkce. Územní systém ekologické stability a
maloplošně zvláště chráněné území v dotčeném místě vymezeny nejsou.
IČ: 62933S911 petr.ka&a@natura.cz I T: 724 938 137

Na vodním toku není evidován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo iSvočíchů. Výskyt
veškerých vodních organismů je silné ovlivňován vysycháním toku v posledních letech. Drobní
vodní živočichové využívají v obdobích, kdy korytem neproudí žádná voda, vlhké dno a bfehy
vodního toku. do kterých se zavrtávají. To jim umožňuje přežít i delší období nedostatku vody.
V případě plánovaného odtěžení těchto sedimentů z vodního toku dojde k úbytku těchto
úkrytových možností.

Stejně tak jsou tyto podmáčené sedimenty místem,

kde dochází

k samočištění vodního toku. a to prostřednictvím mikroorganismů a rostoucích rostlin. Také tato
funkce bude odtěžením sedimentů negativně dotčena, tím spíše, když v obci Bělý dosud dochází
na mnoha místech k vypouštění odpadních vod do toku. Sedimenty mají ve vodním toku i funkci
hydrologíckou, kdy dochází za větších průtoků k jejich rozplavovánf a unášený materiál pak snižuje
kinetickou energii toku. Tím naopak mohou sedimenty napomáhat zmenšení případně eroze a
vzniku škod pň povodních.
Záměr předpokládá na velké části toku použiti strojní techniky ve vodním prostředí. S ohledem
na možné ovlivnění vodního prostředí úkapy cizorodých chemických látek (ropných, olejových
apod.), byla stanovena podmínka č. 1. Plánované práce mají zahrnovat i opravu zídky, kdy budou
v toku prováděny betonáže. V takovém případě nesmí dojít k úniku betonových či maltových směsí
do vodního toku, které by mohly způsobit negativní ovlivněni chemismu vody a tím celého
ekosystému vodního toku. Je žádoucí prostor, kde budou betonáže prováděny, dostatečně
zabezpečit proti úniku těchto látek. Proto byla stanovena podmínka č. 2. Na pozemku p.č. 53 v k.ú.
Bělý (ř. km cca 2,050) je současné zachována přirozená údolní niva potoka, která je částečně
podmáčená a roste na ní vlhkomilná vegetace. Jedná se o jedno z posledních míst toku, kde je
tato niva dosud přirozeného charakteru. Agentura se domnívá, že plánovaným uložením ornice a
jejím rozhrnutím na tomto místě dojde ke škodlivému zásahu do VKP niva, kdy dojde ke zničení
současné vegetace i ovlivnění vodního režimu místa. Navíc uložení zeminy v blízkosti vodního
toku může vést k jeho dalšímu zahlubovánf oproti okolnímu prostředí a je tím rovněž zmenšováno
rozlívné území při povodních. Ukládání jakýchkoliv přebytků zeminy bez závažného důvodu je
v blízkosti vodního toku nežádoucí. Proto byla stanovena podmínka č. 3. Obnovu kamenného
záhozu. obnovu zídky, sečeni travin na nánosech a odstraněni křovin či drobných větví
zasahujících do průtočného profilu toku nepovažuje Agentura za škodlivé.
Celý záměr, Jak Je koncipován, povede k dočasnému poškození významného krajinného
prvku tok a niva a oslabení Jejich stabilizační funkce. Nutnost odstraňování nánosů z koryta
nebyla v projektově dokumentaci nijak blíže podložena (např. hydrologickými výpočty).
Zcela zbytečné se toto odstřanénf Jeví v místech nad vzdouvacími objekty (prahy, stupně,
stavidla) a pod nízkokapacitnfml mostky, kde nánosy logicky nemohou, na rozdíl od těchto
objektů, tvořit překážku v odtoku vody. V řadě případů se Jedná o přírodně hodnotná místa,
která Třesllcl doposud odlišují od umělého koryta s funkcí pouhého převedení vody.
Z pohledu ochrany přírody přispívá odstraňování nánosů k nežádoucí uniformitě toku a
Jeho proudění a změně morfologie vodního toku. S přihlédnutím k malé vodnosti toku, absenci
zvláště chráněných druhů a Jeho umístění v obcí však Agentura přesto vydala kladné závazné
stanovisko k záměru, který lze za dodržení uvedených podmínek realizovat.
Výše uved^ý záměr nebude mít dle § 45i a § 45g významný vliv na lokality soustavy Natura
2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality), a proto j^ není nutno z tohoto hlediska
posuzovat.
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Poučení:
Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se
proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný vodoprávní úřad. Obsah
závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

{podepsáno elektronicky)
Ing. Hana Heinzelová, v. r.
vedouc! sprAvy chko broumovsko

Na védoml (datovou schránkou):
•
•

Městys Machov
MéÚ Náchod, odbor životního prostředí
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6Ó667S46S
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PotetlUtú:

PotelpfflOlK.
Datům:

1
0
6.1.2020

^šůýící na záhadě zňzov^f
l^kiy vffuinvtoš^^^^^ pntv t&Ékivéhfíittbtí@Sho
ka&^im II. a lil. iřkfya k sňiičnlm a stnkkrim
ppmcKr^n pozarrOém, vSebý vSéohJe^ soadástl a p^duSantívl, v sotňadu a uslanoimilm zékrnm &
13/1997 ^., o pó^ntái IrnnurOfé^Blt, ve mšni ptodip/ca fdfadfM, vydůvé tota vyJMlenl pm shora
uv^lmou věc. IderŘ aouvial se Plnicí &IIV^ 20.
Správa silnic Královéhradeckého kraje sotOilaala realizaci výše uvedené akce za následM)icfch
podmínek:
V případě káoeni dřevin rostoucích na eil^pozemclch, bude pfecUožen návrh náhradní výsadby
(upozorAqjeme na dodržení příslušných norem): Náhradní výsadba (v6. káceni stromů a
likvidace dřevní hmoty), bude provedena nákladern investora.
Uživatel v případě záboru silničního tělesa a Jeho součásti pro stavbu zažádá o povoleni
zvláštního užíváni sítnice pro prováděni stavebních prací plistušný silniční správní úřad podle §
25 odst. 6 pism. c 3, Zákona 6.13/97Sb. .O pozemních komunikacích".
Nebude nanišena odvodAovaCi ftjnkce silnice a jeho příslušenství.
V průběhu stavební činností; bude y místě provádění prací neustále zachovávána průjezdní
šířka Silnice iň|n. 3,0m (v zimním období mih.3,5m. Správce neodpovídá: že případné
hromaděni sněhu v mist^ prováděná 8tav.činnosti). S úplnou issavtrkou silnice se nepočítá.
Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silriičního správního úřadu a po
dokončeni zp^ převzaty zástupcem vlasinlka tomunikace. Investor (uživatel) seznám!
případné dOdavatele s podmínkami uvedeni silnice do provozuschopného stavu.
U£vatel zajistí stanoveni potřebného dopravního značeni, které vydá příslušný silniční správní
úřad. Instalace značeni bude provedena na náklad Uživatele.
Uživatel ručí za bezpečnost účastníků sllničnilho provozu po dobu provádění prací až do doby
protokolárního předání místa zvláštního užíváni zpět zá^upd vlastníka komunikace. Ručí za
škody ]^sobené jim na silni&ilm pozemku a zhorSenoú {jlzdnost (schůdnost) v mlStě
zvláštního užívání.
Přilehlá krsgská siihica nebude stavbou znečišťována, ani žádným způsobem poškozována.
Případné pl^ozenl silnice bude Uživatelem okamžitě ohlášeno správci komunikace a
n^rodieně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jir»k.

5)»ý«</IRfelMwawaaiR*^

XútnolmsM SS SOOMHn^KtOait^tfiimíímlěi^iěíímvAaiBiiibtinlsmt, mVeném
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Véc : „TřesHce. ř-km 1.900 - 2.920 “ (Investor - Lesv české republiky s.p.)

Správa silnic Královéhradeckého kraje, pfíspěvková organizace; zajišťujíc! na zékiadě zňzovacf
listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a lil. třídy a k silničním a silničním
pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů,^ vydává toto vyjádření pro shora
uvedenou věc , která souvisí se silnicí č.lll/303 20.
Správa silníc Královéhradeckého kraje souhlasí s realizací výše uvedené akce za následujících
podmínek:
•

V případě kácení, dřevin rostoucích na sil.pozemcích, bude předložen návrh náhradní výsadby
(upozorňujeme na dodržení příslušných norem). Náhradní výsadba (vč. kácení stromů a
likvidace dřevní hmoty), bude provedena nákladem investora.

•

Uživatel v případě záboru silničního tělesa a jeho součástí pro stavbu zažádá o povolení
zvláštního užívání silnice pro prováděni stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle §
25 odst. 6 písm. c 3, Zákona č. 13/97Sb. „O pozemních komunikacích''.

•

Nebude narušena odvodňovací fúhkoe silnice a jeho příslušenství

•

V průběhu stavební činnosti^ bude v místě provádění prací neustále zachovávána průjezdní

•

šířka silnice min. 3,0m (v zimním období mln.3,5m. Správce neodpovídá ža případné
hromadění sněhu v místech prováděné stav;činnosti). S úplnou u^írkou silnice se nepočítá.
Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu a po
dokončení zpět převzaty zástupcem vlastníka komunikace. Investor (uživatel) seznámí
případné dodavatele s podmínkami uvedení silnice do provozuschopného stavu.

•
•

•

Uživatel zajistí stanovení podábr^ho dopravního značení, které vydá příslušný silniční správní
úřad. Instalace značení bude provedená na náklad Uživatele.
Uživatel ručí za bezpečnost účastníků siliiičhlho provozu po dobu provádění prací až do doby
protokolárního pfódání místa zvláštního užívání zpět zástupci vlastníka komunikace. Ručí za
škody způsobené jím na silničním pozemku a zhoršenou sjízdnost (Schůdnost) v místě
zvláštního užívání.
Přilehtá krajská silhioe nebude stavbou znečišťována, ani žádným způsobem poškozována.
Případné poškození silnice bude Uživatelem okamžité ohlášeno spráyd komunikace a
neprodlené uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.

S/íróvqsIlníeKreovéhndedcéhok^^ Kutnohorská59,5000áHraáeeKrtíevé, or9mitaeeJetáp5áhavóbdieún^ rcjseBat, vedeném
KSvHradci Kraové, oddatfr, vtoika MS, 1070947996, OČ: CZ7094799Í ww».šškhkež . é-rnait sškhkS>5satk.a

příspěvková

organtiáté'

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plafíce, Kuiňáhpřáká Š9
•

•

Opravy škod na silniční komunikaci vzniklé v důsledku omezeni provozu na silnici nebo
v důsledku stavební činnosti hradi vlastním nákladem Uživatel (napf. deftHmace vozovek
vzniklé v důsledku aUwebnf činnosti a sméraváni dopravy), § 39, Zákona č. 13/97 8b. .0
pcsemnich komuhiloKiiéil*.
Dle p/adldteného, nebude žádným způsobem zasahováno do sOničnfch pozemků (m.j.
nebudou zřizovány žádné nové sil.sjezdy, anii dočasné). Stavebník (Investor) předloží min.30
dni před započetím prací žádost s roaahem a terminy (záborů) silničních pozemků, pfísluéné
úhrady dle sazebníku KHK kraje budou zaplaceny před zahájením prací. PM splnéiiňm

těchto poiňntnokJoJakákoUv stambití čltmost v (n^ silničním pozemku nepřípustné.
•

Povolené užíváni silničního pozemku zajisti investor takovým q>£»obem, který neom<Kt
činnost správy silnioe. Pokud mu vlastním nedodržením
podmínky vznikne činnosti údržby
silnice Skoda, nemá nárok na její uplatnéni.

•

Bude respektován: stav silnice S silničnidt (tozamků v době realizacé stavebních úprav.
V připadá potřeby bude v místech napojeni původního povrchu silnice povrch vozovky
(vč.«l.pozemku) náfdadetn stovby vyrovnán^oiqMaven (vč^ltl spály jmdLzálivkou, terénní''

•

•

•

úpravy apod.).
Investor-vlastnik stovby zajisti opatřeni proti působení Skodiivýtži vlivů ze silničního provozu,
pHpadné ze silničnidi pozamkú (vibrace, povRžípvá. voda, sríih atd.) a br uhradi v pifpa^i že
si je v budoucnu vyUdá spínáni usteňovaní pflslúiriýdi právních ftfMplíú a notom.
V případě, že budou atávební práce probíhat vS s^ku (^p. vběÉproSti^ni bllzkůstl)
s rnostním objektem, bude před započetím prad věc konzultována s mbStiiim tedmikem
Správce.
S veškerými podmínkami tohoto vyjádřeni včetně dalších případných souvútojlcich vyjádřeni
(smluv apod.) v souvislosti s uvaderau realizací akce budou zúčastněné strany (investor,
uživatel, provozovatel) s^námeny a budou jimi plně respektovány.

Jako ů^síník ňzenl trváme na tom, tí)y v^^ umtené fmdmtnky byty zsproBovány do ^avebnlho
řízení (ézemrílho fízeni apod:), jako nezbytně závazné, s uvedením CJ. a data vydání stanovlake,

Toto vyjádření nml souhlanm se zvláštním uňlvánbn sllideel

Jotmlav Zelený,
SF.aM SILNIC

KRÁLOVtL^^íECKÉMT KRAJE
|>řispCvková'oi'á;inii’;icc. Kunuiliorská
500 04 HkADliC KRA'
.-• iCO:
47HJ96 (10)

/

SprůiřaMcKráfwéhrp^éki^óinŮe, i(utn9hW5tíS9,:^0ěfif9^KrťÉaitÉ,organtoKeJenp$ánavoliehodR^r^^u, vedeném
KS v Hradci Králově, odďfí Pr, vložka U6, lCr 7094799S, DIČ: 077094799^, wwuř.sgknk.čr. :^alk sškhkasškhk.vr

KRAJéKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
králo^mraDegkěho imiE
Územní Ddbdr Náchod
Dopravní ihspekforát
Pwnáhat a chránit

v N^hod 21k ledna 2020
■ '■ V-V':. ■■

I: J.: impHr«192/C^-a{^

Podeťlistó:Í
PřflohvM/4

pan
Ing. TomáS Kljkar
Úprková 22/40
500 09 Hradec Králové

PMittktevádokumenta<» ětwétaMw «aiwftrH .TTwllW. f. Ng1iOPff -" Ž#20‘^ v ||, fr

B

Policie České repubill^. Územní odbor Nádiodj Dopravní inspeddorál Náchod, játo ic^án státní
spráívy vé vécech bezpečný á plwuIcráiO provozu iria pozeritní^^ kpmuhitešipfch ve smyslu ui^novénf § 2
z^na $. 273/2008 Sb., o l^lídí č^ké mpubliky a ve smyšlui uátanovení § 1 zákona & 12/1997 Sb;, o
bezp^bstí a plynulosti silniáliho
ve znéní pozd^teh
s odkspčem ná usteorioyerú § Tt
odst. 2 písni, b), § 77 odst 3 á § 124 bctet 11 písm. e) zákoríá 6 361/2000 Sb>, o provocu najxsernnif^
komuiitedch a o zménách néláb^ch zákonů, ve znéní pozdějších pfedpísů a odkazem na ustanovení § 16
ocát 2 pfsm. b) žákona é. 13/1997 8b.. o pozemních komurifkacííe^^ vě znění pozdějších pfedplsů, vydává na
podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 16.1.2020, toto sNurtovteko prb potfeby stav^ního řfzi^fí v rámci
stavební aio»»„ffeslíce, f. km l.dÓOi-lOŽÓ" v k. ú. Bělý.
piedmétem prc^f^tovéi dokumentace je údržba koryta Vodního toku Tfésilce v intravilánu městyse
Machův, místní části Bělý spočívající v kácení náletových dfevin.,sefezávánr pafezů do roviny terénu ;a
s^nf trávy; v průtočném ipn^lú TOdoteČe, dále\k:pdstianénf sedlmentú^ze dna kor^ a t^ k opravám
opémýchi zdí zpevněných biehú: kbr^
Práce .budou. p7eyáÍné probíhat z koryta vodního
částečné bude nutno práce prw^dét ze éilníce ;ill/3(í3 20 nebo místních kprnunikacli a proto ]e součásti
zpracované projektové dokumentace pro’údržbu; koryta zpraBQVánojpfedbéžné DÍ0, iďeré bude používáno
pb dobu údržby vi^pedé próváděnírpracf z uvéderié silnice IÍÍM3:20.ňebo mlstofch kúmuníí^^^^
Dopravní iríspelf^rát Náchod, po prbstodbvánl pl^lažáhé dbkúrňeritaoe, nemá néfňAéě
s ožnárinenfm á prpváděhfrh údrltoy kór^ vodního toku Třesllcé v I& ú. Bétý, v intravilánu rněs^se Machov;
mfStof části Bělý pH akci „lířesócě, ř. idii 1.9Ó0 ^ 2,92t7 a s návrženým DIO používaného po dobu provádění
ůdrÉ>y vodního toku.
Ddprayn/ Jhspe/ďbráž
žě
p v^/dávánb pmm pm..
^vebnlhú ffzen/ k žáctost/ oh/ášeh/ a prtivácfán/ sfavpy; a i» přéd aamcáhj^ prbv^
áážby
vodního toku T/ba//ce ze afkil&o Ifí/SOa 20 pHpadhě žněfdérě z miaPt^ komuhMcf, bu^ zhotox

předloženo hově akňjální DIO pro provádění práci z/toňiun/áěce a rm Pólicii ČR zá^délho o ^
podloženého DIO a fákó bude zažádáno o vydáni ^vazného sUtnovislm ke zvláštnlhiu Užívání
ÁDmun/)>ó9ce. nejdfíve 60 dní a nejpozději 30 dni p/éd zahé(leňlrn štaVby.
Sbivebnik; tesy České reřňibb% s.p.rPférny5lpVa 11Ó6/19, Nový Hradec Králové* 500'09 Hrad^ Králové.
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SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY. VČETNĚ JEJICH
VYPOftÁDÁNÍ - DOTČENĚ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A ORGANIZACE
1) Povodf Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03, vyjádření č.J
PLa/2019/058039 ze dne 16.1.2020 - bez podmínek
2) MO ČRS Hronov, Pod Horou 145,549 32 Velké Poříčí, e-mail ze dne 4.4.2020 • bez podmínek
3 Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí. Zámecká 1845,547 01 Náchod, vyjádření Č.J..MUNAC 7085/2020/ŽP ze
dne 22.1.2020

•
•
•
•

•
•

shora uvedenou akci lze provést v režimu udržovacích prací, které je nutné v souladu s ustanovením § 15a vodního
zákona ohlásit správnímu orgánu
rozsah udržovacích prací a nutný přístup do koryta vodního toku musí být projednán s vlastníky pozemků a staveb
(včetně vlastníků staveb dopravní a technické infrastruktury), které budou realizací udržovacích prací dotčeny
při realizaci udržovacích prací musí být postupováno tak, aby práce v korytech vodních toků minimalizovaly
ovlivnění kvality povrchových vod v dotčených úsecích toků
záměr musí být rovněž projednán a odsouhlasen správcem vodního toku Židovka (Povodí Labe, státní podnik),
místní organizací Českého rybářského svazu a dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny (Správa CHKO
Broumovsko)
vzniklé odpady budou předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám
do 30 dnů od provedení prací Žadatel doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění stavebních odpadů
Podmínky byly zapracovány do technicfcě zpi^.

4) Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Němcové 2020,547 01 Náchod stanovisko č.j. MUNAC
2128/2020/DSH/iB ze dne 7.1.2020
•

V případě použití dopravního značení pdiadujeme, aby investor požádal min. 1 měsíc před vlastní realizací o
stanovení dopravního značení a to na základě ust. § 77 odst 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v piatném znění a to po předchozím projednání s Poiicíf
ČR dopravním inspektorátem Náchod.
V případě zásahu do silničního pozemku nebo záboru silnice 111/303 20 požadujeme, aby investor požádat min. 1
měsíc před vlastní realizací příslušný silniční správní úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace a to na základě
ust § 25 odst 6 písm. c) 2 a c) 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, v platném znění a to po předchozím písemném souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace.
Vozidla stavby nebudou znečišťovat pozemní komunikace a to ani během nakládky nebo vykládky. Případné

•

•

znečištění bude neprodleně odstraněno.
Podmínky byly zapracovány do technické zprávy.
5) Městys Machov, Machov 119,549 63 Machov, vyjádření č.J. MACH-57/2020 ze dne 23.1.2020
•

pokácení dřevin lze provést v období červen-řfjen 2020
Podmínky byty zapracovány do technické zprávy.

6) Městys Machov, Machov 119,549 63 Machov, vyjádření č.j. MACH-016/2020/lng. Miroslav Kry) ze dne 8.1.^20
•
•

Dotčené pozemky městyse budou po skončení prací a před předáním uvedeny do původního stavu.
V případě, že bude pro realizaci stavby nutné využít místní komunikace č. 58c (na poz.p.č. 644/2 a 644/10), č. 56c
(na poz. p.č. 646/1) 61c (na poz. p.č. 646/1), č. 62c (na poz. p.č. 644/10), č. 54c (na poz.p.č. 646/9) a č. 53c (na
poz. p.č. 646/10) a dojde k omezení provozu, požádá zhotovitel min. 10 dní před zahájením stavebních prad
silniční správní úřad (Úřad městyse Machov) o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro provádění
stavebních prací, příp. uzavírku komunikace.
Podmínky byty zapracovány do technické zprávy.

7) AOPK, SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO, Ledhujská 59 549 54 Police nad Metují, vyjádření č.j. 00031/VC/2020 ze dne

12.2.2020
•
•
•

Používaná stavební mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných a olejových látek do vodního toku.
Staveniště budou dostatečně zabezpečena proti úniku betonové a maltové směsi do vodního toku.
Odtěžený materiál nebude ukládán v blízkostí toku a v ploše nivy
Podmínky byly zapracovány do technteké zprávy.

8) SSKHK, Kutnohorská 59, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, vyjádření čj. SSKHK/SS/173/2020 ze dne 6.1.2020
V případě kácení dřevin rostoucích na $11. pozemcích bude předložen návrh náhradní výsadby. Výsadba bude
provedena nákladem Investora.
Uživatel v případě záboru silničního tělesa a Jeho součástí pro stavbu zažádá o povolení zvláštního užívání silnice
pro provádění stavebních prací přfsluSný silniční správní úřad podle S2S odst 6 písm.c.3, zákona č. 13/97Sb.
Nebude narušena odvodhovací funkce silnice a Jeho přísluSenství.
V průběhu stavební činnosti bude v místě provádění prací neustále zachována průjezdní šířka silnice min. 3,0 m (v
zimním období 3,5 m). Správce nezodpovídá za případné hromadění sněhu v místech prováděné stavební činnosti.
S úplnou uzavírkou silnice se nepočítá.
Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu a po dokončení zpět
převzaty zástupcem vlastníka komunikace. Investor seznámí případné dodavatele s podmínkami uvedení silnice
do provozuschopného stavu.
Uživatel zajistí stanovení potřebného dopravního značení, které vydá příslušný silniční správní úřad. Instalace
značení bude provedena na náklad uživatele.
Uživatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu po dobu provádění prací až do doby protokolárního
předání místa zvláštního užívání zpět zástupci vlastníka komunikace. Ručí za škody způsobené Jím na silničním
pozemku a zhoršenou sjízdnost v místě zvláštního užívání.
Přilehlá krajská silnice nebude stavbou znečišťována, ani žádným způsobem poškozována. Případné poškození
silnice bude uživatelem okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu,
nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
Opravy škod na silniční komunikaci vzniklé v důsledku omezení provozu na silnici nebo v důsledku stavební
činnosti a směrování dopravy, Š39, zákona č. 137/97 Sb.
Dle předloženého nebude žádným způsobem zasahováno do silničních pozemků (m.J. nebudou zřizovány nové
sjezdy, ani dočasné. Stavebník předloží min. 30 dní před započetím prací žádost s rozsahem a termíny záborů
silničních pozemků, příslušné úhrady dle sazebníku KHK kraje budou zaplaceny před zahájením prací. Před
splněním těchto podmínek Je Jakákoliv činnost na silniční m pozemku nepřípustná.
Povolené užívání silničního pozemku zajistí investor takovým způsobem, který neomezí činnost správy silnice.
Pokud mu vlastním nedodržením této podmínky vznikne činnosti údrítt>y silnice, nemá nárok na Její uplatnění.
Bude respektován stav silnice a silničních pozemků v době realizace stavebních ú|»rav. V případě potřeby bude
v místech nepojení původního povrchu silnice povrch vozovky nákladem stavby vyrovnán-doupraven.
Investor stavby zajistí opatření proti působení škodlivých vlivů ze silničního provozu, případně ze silničních
pozemků (vibrace, povrchová voda, sníh..) a ty uhradí v případě, že sl Je v budoucnu vyžádá splnění ustanovení
příslušných právních předpisů a norem.
V případě, že budou stavební práce probíhat ve styku s mostním objektem, bude před zapofetím prací věc
konzultována s mostním technikem správce.
S veškerými podmínkami tohoto vyjádření včetně dalších případných souvisejících vyjádření (smluv apod.)
v souvislosti s uvedenou realizací akce budou zúčastněné strany (investor, uživatel, provozovatel) seznámeny a
budou Jimi plně respektovány.
Podmínky byly zapracovány do technické zprávy.
9) Kft PČR KHK, Územní odbor Náchod-DI, Plhovská 1176,547 45 Náchod, vyjádření č.J. KRPH-6192/ČJ-2020-050506 ze dne
21.ledna2020
Bez podmínek.

Seznam správců sítí:
1) Ideo Pro Services o.s.
2) tíZ Distribuce as.

3) ČEZ ICT as.
4) CETIN
5) GridServices s.r.o.
6) VAK Náchod a.s.
7) Méstys Mochov

vypracovoi:

zodpovédný projektont:
Ing, TomóŠ Klikor

Ing. Tomáš Klikor
Ing. TomĎS Klikor

'■ ^

obec: Mochov (k.ú. Bdý)
kroj: Kráiovéhrodecký
irwstor. Lesy Ceáté republicy s.p., Přemjdow 1106/19, NovJ Hrodec Králové, 500 08 Ifrodec Králo'^

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Stanoviska vlastníků ohledně existence sítí

PROJEKCE VODOHOSPODAASKÝCH STAVEB
ÚprKovo 22/40. Hrodec Králové 500 09
Ič: 73993743
č.zok.

20/2019

stupeA

DOS, DPS

dotum

říjen 2019

formát
mifttko:

Číslo přílohy:

A4

2.1

ŽADATEL
Tomá$ Kllkar

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

0200986864

vyřízeno DNE

05.11.2019

Sdélení o mtlatenci komunikačního vedení apolafinoatl Telco Pro Servicaa. a. a.
Název akce: TTesllce, ř.km 1,9002,920
Účel:

Informativní

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200986864 ze dne 05.11.2019, která se týkala sdělení o
existenci komunikačního zaffzani na Vámi určeném zájmovém území.
Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s.. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zafízení v m^l^u společnosti Telco Pro Services, a. s.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází Jiné zařízení, která není v majetku společnosti Telco Pro Senrioes. a. s.
Toto sdělení Je platné do 05.11.2020.
V souvislostí s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdélení o existencí či neexistenci sítí
představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás
proto společnost Telco Pro Services, 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 souvislostí si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmi být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či Jiným způsobem postoupeny na Jakoukoli třetf osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci síti mohou být využity
pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
Telco Pro Services, & s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Pmohy
Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3,140 00 Praha 41 tel.: 910 70 70 701 IČ: 29148278. DIČ: CZ29148276
e-mail: 8ervícede8k®cez.cz, www.cez.cz/tp81 zapsárta v obchodním rejstřlKu vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 18830

Tomái Klíkar

NAŠE ZNAČKA

vyřízeno dne

0101206667

05.11.2019

Sddlenl o existenci energetického zařízení, sfté pro elektronickou komunikaci nebo zařízeni technické
infrastruktury v mailetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Třesllce, ř.km 1,9002,920
Vážený zákazníku.
Na základé Vaál žádosti 0101206667 ze dne 05.11.2019 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického
zaffzenf, síté pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku spoiečnosti
ČEZ Distribuce, a. s.. ve Vámi vymezeném zájmovém území.
Dovolujeme si Vés upozornit, že sdélení nenahrazuje vyjádření provozovateie distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje eiektrické
energie nebo k navýšení rezenrovaného příkonu a výkonu a s víjlnikou havárií ani souhlas s činností
v ochranném pásmu.
Toto sdélení Je platné do 05.05.2020 a Je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud
je taková dokumentace zpracovávána.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

Podzemní síť
Nadzemní síť
Stanice

sfťNN
střet
střét

sfťVN

sífWN

střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:
síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť
Nadzemní síť
Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty
ČEZ Distribuce a. s.. a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sfté.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje zařízení technické infrastruktury:
zaffzenf technické infrastruktury
Nadzemní nebo
podzemní

ČEZ Distribuce, a. s.

DéCin, Mčin IV4>odmoMy. Ibpllcká 674/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 i
zapsaná v cAchodnlm fslstfiku vedenám u Krajského soudu v Ústi nad Labwn, sp. ai. B 21461
e-maO: intoQcezdistribuee.ee, www.ceidtstrtouoe.cz |
zasilad adresa: ČEZ Distribuce, e. s.. Plzeň. Quldenerova 2577/19, PSČ 328 00

Energetické zaffzenf (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sfté pro elektronickou komunikací a zařízení
technické infrastaiktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 8b., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a
tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikací nebo zařízení
technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@C6zdístribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat
pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikací
nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo ha\^rií) nejpozd^i 30 dní před koncem jeho platností.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické
infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochrannMo pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo
sfté pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení jištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat
společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhte» s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podáni Vaší
žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění
některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení,
je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro
elektronickou komunikací nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společností ČEZ
Distribuce, a. s.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společností ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z v^e uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEŽ 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 prokazateln^o souhlasu společností ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro
účel, pro který byly vyžádány.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přflohy
1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činnosti v ochranných
pásmech energetických zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci a zařízení technické
infrastruktury

0«an, Děčín IV4>odmoMy. teplická 87«8. PSČ 406 02 | IČ: 24729035, DIČ; CZ24729035 |

ČEZ Distribuce, a. s.

ttpsaná y obchodním rojstRiai vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem. sp. <n. B 2145 {
e-iDBil: infb^oagdlsWbuoe.Qg. www.ondistribuce.cz |
zasflad adresa; ČEZ DMrfbuoe, a s., Plzeě, Gutderwova 2577/1S, PSČ 326 oo

Platf pouze se sddlenim čisto 0101206667.

Zakreslené polohy zaffzeni v pliloze jsou pouze infbnnativnf.

SltuaSní výkres zájmového území (kl«l mapových listů)

Není-lí zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím
extern! WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.
LEGENDA
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www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdélenim Cfslo 0101206667.
Zakreslené polohy zařízeni v příloze jsou pouze informativní.

situační výkres

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím extern! WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sddlenfm Číslo 0101206667.
Zakreslené polohy zafízení v příloze jsou pouze informativní.

SItuačnf výkres - list 2

Není-li zobrazena katastrální mapa. zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

,v
*•>I
. '*1?

Platf pouze se sddlenim číslo 0101206667.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa. zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sddlenlm číslo 0101206667.
Zakreslené polohy zafizení v pfíloze jsou pouze Informativní.

Situační výkres - list 4

Nenf-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa Je generována prostřednictvím extern! WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Plat! pouze se sdílením číslo 0101206667.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

hlenf-li zobrazena katastrální mapa. zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejiž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Plati pouze se sdélenfm číslo 0101206667.
Zakreslené polohy zaCfzenf v pffioze jsou pouze informativní.

SKuačnf výkres - list 6

www.cezdistribuce.cz

Plati pouze se sddlenim čfslo 0101206667.
Zakreslené polohy zafízení v pfíloze jsou pouze informativní.

situační výkres - list 7

Nenf-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostfedníctvim extern! WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdi8tribuce.cz

Platf pouze se sdélenfm čfslo 0101206667.
Zakreslené polohy zafízenf v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

www.cezdistribuce.cz

Platf pouze se sddlenfm čfslo 0101206667.
Zakreslené polohy zařízení v příloze Jsou pouze informativní.

STŘI BUČE
Platf pouze se sddlenfm Číslo 0101206667.

Zakreslené polohy zafíireni v pfíloze jsou pouze Informativní.

Situační výkres - list 10

Není-lí zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím extern! WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdélenim čisto 0101206667.
Zakreslené polohy zařízeni v příloze jsou pouze informativní.

situační výkres - list 11

Platí pouze 86 sdélenlm číslo 0101206667.

Zakreslené polohy zafízení v pffioze jsou pouze informativní.

Nenf-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Plati pouze se sdélenfm čfslo 0101206667.
Zakreslené polohy zahzenl v pffioze jsou pouze informativní.

ŽADATEL
Tornád Klíkar

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/UNKA

0700127568

vyřízeno dne

05.11.2019

Sdflienf o existenci komunikačního vedwií smaieCnortl ČEZICT Sefvlcea. a. a.
Název akoe: TTeelice, r.km 1,900^820
Účel:

Informativní

Vážený zákazníku.
dovolujeme sí reagovat na Váši žádost číslo 0700127568 ze dne 05.11.2019, která se týkala sdšlení o
existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.
Dle védoml společnosti ČEZ ICT Services, a. s.. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v máletku společnosti ČB ICT Services, a s.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území
nachází jiné zařfzent. které není v májetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
Toto sdélení Je platné do 05.11.2020.
V souvislostí 8 výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdélení o existenci či neexistenci sítí
přestavuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté ínfdrmace
Jsou dále také dúvémými informacemi společností ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů sí Vás
proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informa^mi je potřeba
nakládat dle platných právních předpisů, v opačném přfpadé se vystavujete postihu ve smyslu platné právní
úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovnéž upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sdéleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využij
pouze pro účel, pro který byty vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového územ!

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3,140 53 Praha 41 tel.: 841 642 8431 IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-matl: 8ervice<ie8k®cez.cz. www.oez.cz/oez4ct-aervloe81 zapsána v obchodním rejatriku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309

►CETIN

ČESKÁ

telekomunikační

INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační Infrastruktura a.s.
(„vyjádřeni")
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační Infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK")
toto Vyjádfenf a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o zméné nékterých souvisejících zákonů, v úéinném znénf (.aikon o
etoktronicicých komunlkacteh"), a dle ustanoveni § 161 zákona č. 185/2006 Sb.. o územním plánováni a
stavebním fádu, v účinném znéni („Stavební zákon"), a dle pfislušných ustanoveni zákona 6. 89/2012 Sb..
občanský zákoník, v účinném znéni („Občanský zákoník")

Číslo Jednací; 800730/19
Název akce („Stavba")

Číslo žádosti: 0119 618 079 {Jtkaosť)

Tfeslice, ř.km 1,900-2,920

Důvod vydání Vy ádřénf („Důvod vyjádřeni")
Žadatel
Ing. Tomáš Klikar
Stavebník

Informace o poloze sité

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. 50008
Okres

Náchod

Zájmové územ! Obec

Machov

Kat. území / č. parcely
Platnost Vyjádřsnl

Bélý
6.11.2021 („Den konce platnosti Vyjádřanl")

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádřeni.
Na základé určeni a vyznačeni Zájmového území Žadatelem a na základé určeni Důvodu vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační Infrastruktura a.s. následující Vyjádřeni:
Dojde ke

střetu

se

sitl

elektronických

komunikací

(dále jen

„SEK")

společnosti

Česká

telekomunikační infrastruktura a.s.
(I)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím povéřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí Výjádřenf; a
(III) pro případ, íb bude nesd)ytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích po>4nen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávnén užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

česká tetekomunikafini infrastruktura a.s.. Olšanská 2681/6, Praha 3. PSČ 13000, Czech RepubOc, wvmv.oetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstfiku Mšstskáho soudu v Praze. oddH B, vložka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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►CETIN
ČESKÁ

telekomunikační

INFRASTRUKTURA

Číslo žádostí: 0119 618 079

Čfslo jednacf: 800730/19

Vyjádfenf je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádřeni stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem. kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podáni žádosti o
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem
zahájeni jakéhokoliv správního rozhodnuti či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém
bylo Vyjádřeni použito, íi) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádřeni uvedené, iii) změnou rozsahu
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením
Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislostí na tom, která ze skutečností rozhodná pro
pozbytí platnosti Vyjádřeni nastane nejdříve.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádřeni poskytla Žadateli pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podáni Žádosti.
Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet
ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracováni Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s
platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na httDs://www.cetin.cz/zasadv-ochranvosobnich"Udaiu.
V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosim asistenční linku 238 461 111.
Přílohami Vyjádření Jsou:

-

-

Všeobecné podmínky ochrany SEK
Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy
SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační Infrastruktura a.s. dne: 5.11.2019.

/^

1

ČBiká tetekomunlkačnl Infrenruktura aj.
OUsmkáawi/S
tSOOO PrahaS
OlCíGZ04(»4QQ

C«]

česká tetekomunlkafini infrastruktura a.s.. OSanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech RapubDc. www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rá/stfíku Méstského soudu v Praze, oddíl B. vtožka 20623, Ič; 04084063. Olč CZ04CS4063
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GridServices

Ing. Tomáš KHkar
Úprková 22/40
50009 Hradec Králové

naie značka

vyfizuje

datum

5002032063

Jaroslav Kápička

05.112019

Véc

TNslicef fJon I,900-2r920
K.Ú.-P.Č.:

Bélý

Stavebník: Lesy české republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,50006 Hradec Králové
Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDR
GasNet s.r.Ov jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.0.,
vydává toto stanovisko:
V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská
zafičeni a plynovodní pHpoJky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o» Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení
jiných vlastníků či správců, plípadně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných
informací o jejich poloze a vlastnictví.
V r<^hu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, ^ednodušeným územním řízením, vydáním územního
souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o
provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného Inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet s.r.o. ani GridServices, s.r.o« Jako zmocněnec GasNet, s.r.
o,, účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet sj.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto
pozemku.
Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnetcz/cs/kontalctní-system/, činnost "Smluvní vztahy pozemky a budovy plynárenských zařteenf, případně na NONSTOP zákaznické lince 80011 33 55.

Gr1dSefvlces.s.rA
Plyi4mn$l(á499/t

Zábrdovic*
«02 00Brrw
T 4420532221111
F 4420545578571
E lnfo9grldservlces.a
I wvrw.gridservice«.a
Ič: 27935311
Oto CZ27935311
Zapsán do obchodního rcjstffku:
Krajský soud v Bmé
oddflC, vložka 57165
26.07Z007
^sl!u^^iS['<^hodni banka.

Strana 1

číslo Oitu:
Kód banky:

17837923
0300

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 > 5002032063 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 80011 33 55.

GasNet s.r.o.
zastoupená společností GridServices, 5.r.o., tC 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Strana 2

PWoha:Orlenta6if játowsplynáwnsItóhoiařfaenCTalopfflolwjeiie^

5002032063 xedne 05.110019,

Provozovatel DS; GasNet, SJ.Ov Stavebník; Lesy České republiky, s^.. Přemyslova 1106/19.50008 Hradec Králové. K.Ú.: Bélý.
Legenda:

linie
plynovodu
NTL

8TL
VTL
WTL
nefiinkčnl
plánovaná
stavba před
reatizacf
ve výstavbě,
neuvedeno do
provozu

B

regulační stanicd
ochranné
zařízeni
kabel
otoktropřtpqjka
kabel protíkorozni|
ochrany
anodové

stanice katodové
ochrany
pásmo vlivu
anodového
uzemněni SKAO

0da Je

Vodovody a Ikanalizace Náchod, a. s.
itádská 1521,5|7 01 Náchod

žhwt,.

Vá5<k)pisai.

2019117

Nate značka

19-06079

Vyřizuje

Korda Pavel

Telefon

+420491 419255

GSM brána

+420 606 736 008

E-mail

korda@vakna.cz

Datum

13.11.2019

Ing. TomáS Klikar
Úprková 22/40
50009 Hradec Králové

J:

Fwd: žádost o vyjádření k existenci sítí

k.ú. B61ýp.č.:, 701/1,

Do přiložené situace jsme informativné zakreslili umísténf zařízení ve správé VaK Náchod, as. vodovod. Případná ka^izace v této lokalité se nenachází ve správé VaK Náchod, as.
Vodovodní {dlpojky nejsou v majetku VaK Náchod, as. Vlastníkem vodovodm' přípojky je vlastník
pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. O polohopisné umisténí j^pojek
žádáte jejich majitele.
Před zahájením projekčních prací doporučujeme zařízení v majetku VaK Náchod, as. vytyčit
a zaméřit. Vytýčí vodovodu zajistí p. P.Hejzlar, tel.: 606 754 303.
Dle předložené projektové dokumentace se jedná o údržbu koryta toku.
Toto vyjádřeni je vydáno pro projekénf áéefy a nelze použít pro vydání rozhodnutí Sl jiného
správního úkonn dle Zákona é. 183/2006/Sb.

Ing. Pavel Korda
vedoucí oddáleni TPČ
Vodovody a kanalizace Náchod ajs.
Kladská 1521
54701 NÁCHOD

Počet příloh: 1 x přehledná situace sítí, 4 x deudl křížení vodního toku a vodovodu.

Vodovody a kanalizace Náchod, a. .s.. Náchod, Kladská 1521. P8Č 547 01
Zápía v Obchodním rejstflku je proveden u Krajského soudu v Hradd Králové pod spisovou značkou B 967
Bankovní spojení
14504883A)300

IČO 46172928
D1ČCZ46172928

Tel; 491 419200
Fax 491 419 267

E-mail ínfbQvaknacz
Web www.vakna.ez

IDOS d7tsx37
Stránka 1M
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informativní zákres k č.j. 19-06079 sít £2
VDdovod

i
I

\
A-.
\

.J' •«:

Miro^v Kryl

Komu:
tomas.klikar@ seznam.cz

□
vyjádření k existencí sítí
Dobrý den,
do vodního toku Třeslice jsou zaústěny cca 4 dešťové kanalizace
(odvodnění souběžné komunikace, přepad ze studánky), jiné sítě v majetku
městyse Machov zde neevidujeme. Bohužel v pasportu je zakresleny nemáme,
nutná pochůzka v terénu. Pokud budete potřebovat přesný zákres, budeme
to muset obejít
S pozdravem za městys Machov
Miroslav Kryl
Miroslav Kryl

Komu:
toma8.klikar@seznam.cz

□
Re: vyjádření k existenci sítí
Vodovod Spravuje VaK Náchod,a.s., kanalizaci spravujeme my, ale splašková kanalizace v
Bělém není, pokud je něco dalšího zaústěno do toku, jedná se o soukromé svody z domovních
ČOV a střech.
Pěkný den.
M.Kryl

Seznam správců sTtí:

1) ČEZ Distribuce a.s.
2) CETIN O.S.
3) VAK Nůchod a.s.

zodpovfidný projektant;

vyprocoval:

poré:

Ing.
Ing. Tomáš Klikar

Ing. Tomáš Klikar

kra; Královéhradecký
obec: Mochov (k.ú. Bélý)
nveslor Lesy České republiky s.p., Wemyslovo 1106/19. Nový Hrodec Králové. 500 08 Hrodec Králové

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Stonovisko vlastníků nebo provozovatele ke zřízení stavby

Tomčš

Klikar

PROJEKCE vodohospodářských STAVEB
Úprkovo 22/40, Hrodec Králové 500 09
IČ: 73993743
C.zd(.

20/2019

stupeh

DOS, DPS

dotum
formát

říjen 2019
A4

méřítko:

číslo přílohy;

2.2

DISTRIBUCE

Ing. Tomáš Klikar
Úprková 22/ 40
500 09 Hradec Králové

VÁS DOPIS ZNAČKY / DNE

NAŠE ZNAČKA

/17.1.2019

1107465124

VYŘIZUJE / LINKA

Pavel / 800 850 860

MlSTO ODESLÁNI I ONE

Trutnov/17.1.2020

vyjádřeni k projektové dokumentaci na akci „Třesiice, ř.km 1,900-2,920, na p.£. 1,63,
644/10,644/19,644/21,646/9,646/10,701/1 a 1041 v k.ú. B6lý“
ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s projektovou dokumentaci výše uvedené stavby za předpokladu
dodrženi následujících podmínek:
■ Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani
jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
■

■
■
■
■

Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné
dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005,
a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického
zařízení.
Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedeni, snížena vzdálenost vedení
od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.
pro jejich provozování a údržbu.
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě
nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok
S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí odděleni SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV - Podmokly. Teplická 874/8, PSČ 405 02 I Kontaktní bezplatná linka
ČEŽ Distribuce: 800 850 860 (hlášeni poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: )nfo@cezdistribuc8.cz, vww.cezdistribuce.cz I IČ: 24729035. DIČ: CZ24729035 I
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. sp. zn. B 2145 I
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s.. Plzeri, Quldenerova 2577/19, PSČ 326 00

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádřeni**)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK")
toto Vyjádřeni a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o
elektronických komunikacích''), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu. v platném zněni („Stavební zákon"), a dle příslušných ustanoveni zákona t. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník")

Číslo jednací; 845832/19
Název akce („Stavba")

číslo žádosti: 0119 658 809 (,4!ádosť’)

Třeslice, ř.km 1,900-2,920

Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádřeni"

Žadatel
Stavebník

Ohlášení stavby
Ing. Tomáš Klikar
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. 50008
Okres

Náchod

Zájmové územ! Obec

Machov

Kat. území / č. parcely
Platnost Vyjádřeni

Bělý
15.1.2022 („Don konce platnosti Vyjádřeni**)

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určeni a vyznačeni Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost CETIN a.s. následujíc! Vyjádřeni:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen ,,SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I)

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společností CETIN

a.8.;
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splněni bodu (III) tohoto V^ádřenf souhlasí, aby
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádostí, provedl
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního
zákona;
(III) Stavebníka/neboŽadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
• Při činnosti v blízkostí vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak. aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k
SEK.
Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
• Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a
takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejích stability.; a
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(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeloženi SEK. zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společností CETIN a.s. veškeré náklady
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V)

Pro účely přeloženi SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platností i) v Den konce platnosti Vyjádřeni, ii) změnou rozsahu Zájmového území či
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádostí a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom. která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platností Vyjádřeni nastane nejdříve.
Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené
Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dní podání Žádosti.
Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních
údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy.
Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na
stránce httDs://wwvť.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu.
V případě dotazů k Vyjádřeni kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.
Přílohami Vyjádření jsou;

Všeobecné podmínky ochrany SEK
Informace k vytýčeni SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy
SEK)
Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 15. 1. 2020.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: r/:04034063
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VŠEOBECNÉ podmínky OCHRANY SiTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACI společnosti CETIN a.8.
1. PLAIMOST VdEOBECNÝCH PODMÍNEK

3.

í) Tyto Všeobecné I podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
(dále jen „VPOSEK") tvofí součást Vyjádření
Je tento pojem
definován níže v článku 2 VPOSEK).
íí) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost
ustanoveni Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odesláni Vyjádřeni na i)
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v
Žádosti nebo ii) adresu pro dooičení prostřednictvím poštovní
přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4.

Z DEnracE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny
velkým písmenem, mají následující význam:
„CETIN" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeh, 190 00 Praha 9, iCO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Deiť je kálendářni den;
„Katielovoď podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb.. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„POS" je zaměstnanec společností CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří
Sejkora, tel.: 720 078 877, e-mail: jiri.sejkora@cetin.cz;
„Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem
pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní
předpis,/Vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné
správy čí samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo
licencí, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedeni SEK ve
vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
ZákonaVo elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti
CETIN-veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK. a
to na úrovni stávajícího technického řešení;
„8EK" je síf elektronických komunikaci ve vlastnictví CETIN;
„Stavím" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno
Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s
Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádřeni;
„Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb.. o územnim plánování a
stavebním řádu;
„Vyjádřeni" je vyjádřeni o existenci sítě elektronických komunikaci
vydané společnosti CETIN dne 15.1.2020 pod č.j 845832/19;
.Zimové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v
Žádostí;
„Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy
účelové mapy SEK;
Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb.. o
elektronických komuníkacich a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
JtadateT je osoba takto označená ve Vyjádřeni.
„Žádoef je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o
vydáni Vyjádřeni.

PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

OBECNÁ PRÁVA
ŽADATELE

A

POVINNOSTI

STAVEBNÍKA

AMEBO

Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tlm, že SEK je veřejně
prospěšným zařízením, byla zřizena ve veřejném zájmu a je chráněna
Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a)
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b)
právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických
komunikacích, nenMi Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník. Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při
provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárii a
projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxi v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit
veškerá nezbytná opatřeni vyžadovaná Příslušnými požadavky k
ochraně SEK před poškozením. Povinností dle tohoto odstavce má
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK. které se nachází mimo Zájmové
území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který
je přílohou Vyjádřeni a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo
Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozdějí Den následující
po zjištěni takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník. Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba. ^ povinen každé
poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozdějí Den následující po
zjištěni takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému
centru společnosti CETIN na telefonní číslo *»420 238 464 190.
(vi) Bude-lí Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba na
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení,
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvoláni
proti rozhodnuti vydanému ve správním řízeni, je oprávněn
kontaktovat POS.
(i)

5.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘiPRAVÉ STAVBY

(i)

Při projektováni Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová
dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré po^avl^ na ochranu
SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ií) respektovala
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii)
umožňovala, aby i po provedení a umístěni Stavby dle takové
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět
údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden
z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by
mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků
dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektováni Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras ^olečnosti
CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je
Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras
společnosti CETIN a pro určeni, zda Stavba vyvolá Překládku.
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního
výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
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(iv) Pokud se v Zájmovém Cizemi nachází podzemní silové vedeni (NN) ve
vlastnictví společností CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v
případech uvedených pod pism (ií) tohoto článku 5.
(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a)
zařízeni silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b)
trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK,
zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými
požadavky. Stavebník je povinen nejpozdéji třicet (30) Dnů před
podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či
posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatřeni.
(vi) Je^i Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je
Stavebník povinen nejpozději ke Dni. ke kterému započne se
zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menši, než je 1.5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by
mohly být vedeny v úrovní či pod úrovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.
(víi) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu.
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo křiži-li Stavba Kabelovod ve
vzdálenosti menši, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem.
je Stavebník povinen předložit POS k posouzeni zakreslení Stavby v
příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž
pownen zakreslit profil kabelové komory.

6.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i)

Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke
Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných
požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušeni
této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za
náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
(li) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke
Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí
práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a
bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádřeni a kontaktní údaje
Stavebníka.
(iíí) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému
poškozeni, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových
panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a
zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškozeni, není
Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pří přepravě vysokých nákladů nebo při
projíždění strojí, vozidly či mechanizaci pod nadzemním vedením SEK
je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedeni SEK je
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy
nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
(ív) Při prováděni zemních práci v blízkosti SEK je Stavebník povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádáni SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze
země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností, výkopové práce
v blízkostí sloupů nadzemního vedeni SEK je Stavebník povinen
provádět v takové vzdáleností od sloupu nadzemního vedení SEK.

která je dostatečná k tomu. nhy n .-došio ivi[)o nemohlo dojít k
narušeni stability sloupu nad.tenmiiic- vedoni SEK. Stavebník je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jci-o čniriosii ;v:;do^io bez souhlasu a
vědomí společnosti CETIN (a) ke
tiiveiciy lerénu, aAwbo (b) k
výsadbě trvalých porostů. aínvAw (•;:) k(.*
lozsahu a zrněné
konstrukce zpevněných plodí. Pokud došlo k odkrytí SEK, je
Stavebník povinen SEK po celou dobu odKrvii náležité zabezpečit
proti provéšeni, poškození a odci.:..’ni.
(v) Zjisti-li Stavebník kdykoliv během i:i c v.ndáni pi aci vo vztahu ke Stavbě
jakýkoliv rozpor mezi údaji v proiokm .'.; riokumoni.id a skutečností, je
povinen bezodkladně přerušit pinco n oznámit zjištěný rozpor na
adresu elektronické pošty POS. Spivopnik lu.-n! oprávněn pokračovat
v pracích ve vztahu ke Stavbě do dol y ti-.ž ; iská písemný souhlas
POS s pokračováním prací.
(vi) Stavebník není bez předchozího odjmněho souiiinsu společností
CETIN oprávněn manipulovat s kn/ty kai>dovýc.h komor, jakkoliv
zakrývat vstupy do kabelovýdi Kom.ur, a to am dočasně, vstupovat do
kabelových komor, jakkoliv maninuiovut s pnpacinč odkryji prvky
SEK či s jakýmkoliv jiným zařízeni,m su d:K souvisúiicim. Rovněž bez
našli Cij iiii není Stavebník
předchozího písemného souhUisu
,'iuou síť technícké
oprávněn umístit nad trasou Kalad" n,
infrastruktury v podélném směru.
(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a iě
0 VPOSFK odkryta SEK je
Stavebník povinen tři (3) Pmco'.-d o:
' ; ;tk vtini SEK pisemně
oznámit POS zakrytí SEK a vv- .-i'
1 r . kjni ;.ie před zakrytím.
Oznámení Stavebníka dle píodc' ■
' 'nu?.! oi^ohoval minimálně
předpokládaný Den zakryti, čísl .' j- '
v 'u-i “ d kontaktní údaje
Stavebníka. Stavebník není opi,i.'-^
' cvs; .•■''Tyli do doby, než
získá písemný souhlas POS s .- ::n' v

7.

ROZHODNE PRÁVO
Vyjádřeni a VPOSEK se flcil ť"zákoníkem, Zákonem o eIeKu.':i’
zákonem. Veškeré spory z Vyj.Kin
konečnou platnosti řešeny u
'

8.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i)

Stavebník, Žadatel nebo jiní i^v
převzetí Vyjádřeni povinen n; ■
Vyjádření pouze a výhradně
poskytnuta. Stavebník, ŽadHiei n.
oprávněn informace a dnl,n : •/
půjčovat či jinak umožnit jejicti i;,písemného souhlasu společnosi'..
Pro případ porušeni kterékoliv x. (; >
jím pověřené třetí osoby. zaio:'-.;r ,
je Stavebník, Žadatel čí iim
veškeré náklady a šKudy.
porušením povinnosti Staveimi' i
osoby.

CETIN a.s . Českomoravská 2510/19. UbeA. 190 00 Praha 9, Czech Repiiblic. www.ceiin.c.'
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' yplývající bUdOU S
'ěě lepubliky.

'ť

PÍSEMNÝ STYK
Písemným stykem či pojniťi; , •
VPOSEK rozumí předáni zprňv
- v listinné podobě:
- e-mailovou zprávou se zaiuč-j i '
Č. 227/2000 -Sb.. u elektrciii.ik
dalších zákonů (zákon o
předpisů:

(ii)

áv'ei.1, :: ;i;:iírn.a Občanským
koiniMiKa^ich a Stavebním

1!

II 1

hóoly Vyjádřeni a

'C-dpisem dle zák.
a iéné některých
.'.;én( pozdějších

počínaje Dnem
uvedená ve
■n i-T.
mu byla tato
. p. v ;
á [letí osoba není
. i!. ' ; šiřovnt, pronajímat,
■••dl
ni !n.'Z předchozího
sil i.davohnika. Žadatele nebo
■ PiMi;;:-, /iv !■.;) lěmito VPOSEK
:: .-'.i
odpovědný za
•.IV-,;;;. CETIN vzniknou
■
jim pověfené třetí

►CETIN
Číslo jednací; 845832/19

Číslo žádostí: 0119 658 809

Informace k vytyčení SEK
V př^adé požadavku na vytyfiani PVSEK spoteteosCi CE77S ba se, prosbu, obracejte na spoiefoosti
uvedené nfito.
CETIN a.8. • 8tfedidco Čechy vzchod
se sídlem:

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ:

04084063

kontakt:

tel: 238464523 obslužná doba po-pa 7-15 hod

DIČ: CZ04084063

AZ QBONET - Pavel Kazda
se sídlem:
IČ:

Sedláčkova 1436/14,500 02 Hradec Králové
72885777
DIČ: CZ7308093045

kontakt:

Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELBKTRO arx>.
se sídlem; Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ:

26012138

kontakt:

Pavel Cicvárek, fóx: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fex: 499897250, mobil: 777006656, e-mail; aTRON.GROUP£LEKTRO@seznam.cz

DIČ:CZ26012138

COMPLU8CZ,a.&
se sídlem:
-ÍČ:
kontakt:

Akademika Bedmy 365,500 03 Hradec Králové
25772104
DIČ: CZ25772104
Help Desk: tel.: 472702123, mobil; 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyrll.belej@complús.cz

ELTER, 8X.O.
>se sídlem:
-IČ:
(kontakt:

Strančnská 1149,539 01 Hlinsko
49814419
DIČ: CZ49814419
lal.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elterJUinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdenčk, mobil: 731115933

BMP Pardubice s.r.a
se sídlem:
IČ:

Emo KoSťála 957,530 12 Pardubice
64793150

kontakt:

Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

DIČ: CZ 64793150

EMIPO-energomontáže s.rx>
se sídlem:
IČ:

U Vétrolamu 5 568 02 Svitavy
620 65 530

kontakt:

lag. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

DIČ; CZ 620 65 530

EUROSPOJ, V.O.S.
se sídlem:
IČ:
kontakt:

Průmyslová 387,530 03 Pardubice
47473991
DIČ: CZ 47473991
Matéjek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

CETIN

Českomoravská 2510/19, UbeĎ, 190 00 Praha 9, Czech Rqwblic, www.cetia.cz
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I»^CETIN
Čfslo žádosti: 0119 658 809

číslo jednací: 845832/19
FEM-Mik>9F<t|fir
se sidlem;
IČ:

Lužany 209, 507 06 Lužany
01735977

kontakt:

Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-maíl:fejformilos@seznam.cz

DIČ:

Chadima Zdenék
se sídlem:
IČ:

Máchova 257, 539 73 SkuteO
01222163

kontakt:

Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chacUma@tiscaH.cz

DIČ;

Karel Horský
se sidlem:
IČ;

Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměst!
01377841
DIČ:

kontakt:

Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gm!ul.com

K+KELTEC,sj.o.
sesidlem: Smetanova 997,517 41 Kostelec nad Orlic!
IČ:
25277308
DIČ: CZ25277308
kontakt:

Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem:
IČ:

Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
40156770

kontakt:

Libor Kos, mobil; 737906322, e-mail: Jibor.kos@email.C2

DIČ;

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem;
IČ;
kontakt:

Salaš 99,76351 Zlín
27714080
DIČ: CZ 27714080
STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Sibor, mobil: 605 200 724, sibor@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

MUanŠulc
se sidlem:
IČ:

Jamně nad Orlic! 190, PSČ: 561 65
73655678

kontakt:

Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

DIČ:

SECURITY PARTNER, s.r.0.
se sidlem:
IČ:

Na Plácku1330, Kostelec nad Orlici
48152871

kontakt:

Ing. Rotand Ságner, mobil; 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

DIČ: CZ48152871

STARMONsj.0.
sesidlem;
IČ:

Průmyslová1880,565 01 Choceň
49285751

kontakt:

Marek Bedmiěek, mobil: 605003042, e-mail: bedmicek@starmon.cz

DIČ; CZ49285751

CETINa.8.,čnkomoravská 2510/19, Libeň. 19000Ptaha9.CzechRepublie, www.cetiii.cz
zapsaná v Obchodním icjstHIai Méatakflio soudu v Praza, oddU B, vložka 20623, IČ: 040S4063. DIČ CZ04084063
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^CETIN
číslo jednací: 845832/19

Číslo žádosti: 0119 658 809

SUPTeIa.8.
se sídlem:

Hřbitovní 1322/15,312 16 Plzeň

IC:

25229397

kontakt:

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

DIČ: CZ25229397

Telsit sjx>.
se sídlem:
IČ;

K Dolíkám 125,503 11 Hradec Králové 15
62025384
DIČ: CZ62025384

kontakt;

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

CETIN a.s., Ceskomotavská 2510/19, Libeň. 190 00 Piaha 9, Czecli Republic, www.celia.cz
avsaná v ObchodDimrejstHkoMétIdtébotoadn v Praze, oddíl B,vlo9ca 20623. IČ: 040S4063. DIČ CZ040S4063
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►CETIESI

UIKA nUKOMUNUU£Nf INFRAnftUVTUaA
(Ud(Ový rormůt A3)

ČisložádoMi: 0119658809

PtUotea k VyjAAeal e.}.: 845892/19

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMl
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►CETIN

(flKA TfllKOMWUCAtMI INmMTftUKTtMA

(lískový rormál A3)

Prit<^ k Vyjidtoiii 6.j.: B4S832/19

Cislo žádosti: 0119658 809

SITUAČNÍ VÝKRES-POLYGON 1
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►CETIN
(tSKA TlieKOMUNIKAÍNI INFRASTRUKTUBA

čislo žádosti: 0119 658 809

PNIiAb k Vyjádřeni á.j.: 843832/19

(tiskový formil A3)
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►CETIN

ftSKi TtUKOMUNIKACNl INFMSTftUirTUaA

(tiskový fonnM A3)

FNMu k Vyjádfeal C.j.: 845U;/19

ČisložAdosU: 0119658 809

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3
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►CETI

£[«A mCKOMVNIKACMl INntACTRUlOUM

(tiskový ronnůl A3)

RikttB k Vyjidreni &J.: 845S92/19

Čisložádosti: 0119658809

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, Ust kladu PM
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►CETIN
Cesia TMKOMUNMACNI mnASnUKTURA
((ideový formát A3)

PHloha k Vyjádřeni C.J.: 845832/19

CUložádosti: 0119658809

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1. list kladu Pl-2
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^CETIN
tU*Á TtUKOMUMlKACNi IRFKACTKUirrUaA

(tiskový fonnálA3)

Čisložádoiti: 0119638 809

PtíkAa k Vyjůdfeai &j.: 843832/19
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►CETIN
CiSXA miKOUUMXACNl IMntASTftUKTUBA

Čísložádosti: 0119658809

PfOalu k Vyjidteai e.j.: 845832/19

(tiduvý Tonnát A3)

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu Pl-4
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►CETI
CtSXil TUEKOMUNIKACnI IHFItAnRUKTUM

(tiskový fonnftl A3)

Clsložádosti: 01196S8 809

Pfiloha k VyjAdtaU e.j.: 84S832/19

SnXJAČNÍ VÝKRES - P0LYC50N 1. Ust kladu Pl-5
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►CETIN

ttSXA mCKOMUNIKACNI INfltASTRUiaUllA

(tikový fomiit A3)

Čisiottdosli: 0119658 809

PHkdB k Vyjádleal e.j.: 845832/19

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2. list kladu P2-1
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►CETIN
^KAmEKOMUNiK*<Ni iNruAfniuirnjs*
číslo žádosti: 0119 658809

PNkdttk Vyjádřeni «.j.: 84583:2/19

(tukový fonnát A3)

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, Ust kladu P2-2
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►CETIN
«mA mEKOMUNnuOtl MntAtT*UICTU«A
(tiskový formát A3)

Cisto žádosti: 0119658 809

PKlofaa k Vyjádtei á.j.: 845832/19

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2. list kladu P2-3
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CtSXÁ TUEKOMUNIKACMI INFftASTRUXTUllA
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►CETIN

6u(i TllEKOMUMKACNr INFRASTftUICTUlU

(tiskový fonnňt A})

PKioha k \yj6iůtúi ty. S4S832/19

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2. Ust kladu P^5
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ČisložUosti: 01196S8 809

►CETIN

<IPCA mWOMlMIKAfMI tNFRAÍTItUiaua*
(tiskový fonnát A3)

PřOotia k VyjUtaai «.j.: 849S32/I9

Cblo žádosti: 0119658 B09

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3. list kladu P3-1
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►CETIN

ČE5KA TiUXOMVKBCAtiJl INFRASTRUinUt*

(tiskový fíMnuH A3)

ČUlo2&kKtj: 0119658 809

PfíldtB k Vyjidteai ej.: 845892/19
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Vodovody a Kanalizace Éáchod, a. s.
miádská 1521, 547 01 Náchod
VáS dopis zn.
NaSe znaCka

20-00003

Vyřizuje

Korda Pavel

Telefon

+42049! 419 255

GSM brána

+420606 736 008

E-maíI

korda@vakna.cz

Datum

10.01.2020

Í

lni
Ing. TomáS Klikar
Úprková 22/40
500 09 Hradec Králové

L

Fwd: Žádost o stanovisko k projektové doknniNitaci
k.ú. Bélý p.e.: 701/1.

Dne 13.11.2019 jsme Vám pod č.j. 19-06079 informatívné zakreslili umisténí zařízení ve spiávé
VaK Náchod, a.s. - vodovod. Kanalizace v této lokalitě se nenachází ve správě VaK Náchod, a.s.
Vodovodní přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Vlastníka vodovodní přípojky je vlastník
po^mku nebo stavby jdipojené m vodovod. O umístění přípojek žádejte jejich majitele.
Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu údržby koiyta stávajícví vodoteěe.
S vydáním stavebního povolení souhlasíme při splnění následujících podmhiek:

1)

6)

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčeni zařízení ve správě VaK Náchod, a.s.
Vytýčení vodovodu zajistí p. P.Hejzlar, tel.; 606 754 303 a to včetně hloubkovďio uložení
v místě kříženi vodoteče.
Ve vzdáleností do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné
stavby - sloupy, ploty, HUP atd.
Zemní práce v ochramém pásmu našich síti musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo
vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to:
do průměru 500 mm včetně ^ 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšuji o 1,0 m.
Ter^mí úpravy v ochranném [^bmu zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. musí být provedeny
v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 75 5401 a ČSN 75 2130.
Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menši než 1 metr od vodovodního
potrubí k odtěženi zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora
stavby vyměněn.
Požadujeme provedení kontroly nepoškození zařízení VaK Náchod křížící udržovaný vodní tok
vedoucím provozního střediska vodovodů (Bc. J. Grim, tel.: 491 541 205). O provedené
kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deitíku.

Ing. Pavel Kbida
vedoucí oddělení TPČ
Vodovody a kanalizace Náchod a.8.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 2 x ověřená situace stavby
Vodovody a kanalizace Náchod.
Náchod. Kladská 1521. PSČ 547 01
Zápis v Obchodnim rejstříku je prováděn u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967
Bankovní spojení
14504883/0300

IČO 48172928
DIČ CZ48172928

Tel. 491 419200
Fax 491 419 267

E>maíl infb@vakna:cz
Web www.vakna.cž
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SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY. VČETNĚ JEJICH
VYPOftÁDÁNÍ - SPRÁVCI SÍTf
1) ČEZ Distribuce a.s., Tepiická B74/8,40 02 DMÍn, vyjádřeni &]. 1107455124 ze dne 17.1.2020
•

Nesmí být ohrožen provoz stávajfcfch nadzemních vedeni, podzemních vedeni ani Jiného zařízeni v majetku ČEZ

•

Distribuce^ a. s.
Pří činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízeníje nutné dodržet vzdálenosti dle
platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu $ činností v ochranném

•

pásmu energetického zařízení.
Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snOena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a

•
•

konstrulxí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČE2 Distribuce, a. $. pro jejich provozování a

•

údržbu.
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení
poruch 800 850 860.
Podmínky byly zapracovány do technické zprávy.

2) CETIN, Olšanská 268^6,130 00 Praha vyjádření Č.J. 845832/19 ze dne 15.1.2020
•

Stavebník je povinen dodržet podmínky, které byly stanoveny POS, tak jak je tento označen ve všeobecných

•

podmínkách ochrany SEK.
Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškozeni tel. vedení a zařízení (trasu vytýčit,
vyznačit průběh, prokazatelné seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh vedení, práce provádět
ručně.
Podmínky byly zapracovány do technické zprávy.

3) Vak Náchod a.s., vyjádření č.j. 20-00003 ze dne 10.1.2020
•

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytýčení zařízení ve správě VAK Náchod a.s. Vytýčení vodovodu

•

Ve vzdálenosti do 2,0 m od zařízení VAK nesmí být umístěny žádné pevné stavby-sloupy, ploty, HUP atd.

•

Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace
od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně -1,5 m, nad

zajistí p. Hejzlar (606754303) a to včetně hloubkového uložení v místě křížení vodoteče.

•

průměr 500 mm - 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce 2,5 m pod terénem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.
Terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení ve správě VAK musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 75

•

5401 a ČSN 75 2130.
Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního potrubí k odtěžení

•

zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek na náklady investora vyměněn.
Požadujeme provedení kontroly nepoškozerrých zařízení VAK Náchod a.s. kibici udržovaný vodní tok vedoucím
provozního střediska vodovodů (Bc. J. Grim, 491541 205). O provedené kontrole musí být proveden samostatný
písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
Podmíidcy byly zapracovány do technické zprávy.

LCR1075057

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451
DIČ; C242196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupen na základě pověření Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy loků - oblast povodí Labe,
(dále Jen ,,LČR“)

Městys Machov
IČO; 00272809
sídlem: Machov 119, 549 63 Machov
zastoupené; Ing. Jiřím Krtičkou, starostou obce
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kryl
telefon: 605 915 337
e-mail: tnkryl@machov-obec.cz

(dále Jen „dotčená osoba“)

(společně dále Jen „smluvní strany“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tuto

SMLOUVU:
I.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dotčená osoba je vlastníkem pozemků
p. č. 644/10, 1041, 644/19, 644/21, 646/9 a 646/10 v k.ú. Bělý

a že LČR vykonávají právo hospodařit k nemovité věci ve vlastnictví státu - úpravě toku
Třeslice (IDVT 10185361) (dále Jen ,,Stavba“).
Dotčená osoba tímto vyjadřuje a LČR uděluje svůj souhlas s dočasným užitím pozemku p.č.
p. č. 644/10, 1041,644/19. 644/21, 646/9 a 646/10 v k.ú. Bělý

pro účely údržby Stavby v tomto rozsahu:

Bude provedeno odstranění sedimentů z průtočného profilu koryta, kácení náletových
křovin a oprava opevnění.
Dotčená osoba tímto vyjadřuje a LČR uděluje dále svůj souhlas s dočasným užitím pozemků
p. č. 644/10,1041, v k.ú. Bělý pro účely údržby koryta-odstranění sedimentů.
Dotčená osoba tímto vyjadřuje a LČR uděluje dále svůj souhlas s dočasným užitím pozemků
p. č. 646/9, v k.ú. Bělý pro účely zařízení staveniště.
Dotčená osoba tímto vyjadřuje a LČR uděluje dále svůj souhlas s dočasným užitím pozemků
p. č. 644/19, 644/21, 646/9 a 646/10 v k.ú. Bělý pro účely zajištění přístupu ke korytu
vodního toku, vč. nutných přesunů hmot.
a to na celou dobu provádění Stavby.

11.
LČR se zavazují postupovat při výkonu oprávnění dle čl. I. tak, aby předcházely vzniku škody
na majetku dotčené osoby, přitom jsou povinny dbát práv a oprávněných zájmů dotčené
osoby. Užívat shora uvedených pozemků jsou LČR oprávněny pouze v rozsahu potřebném
pro naplnění účelu dle čl. I. Způsobí-Ii LČR v příčinné souvislosti s výkonem shora
uvedeného oprávnění dotčené osobě škodu, a to ať již v podobě Škody skutečné či ušlého
zisku, zavazují se jí k výzvě dotčené osoby v prokázané výši nahradit.

V...... ^.................. dne
dne

...........................

Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s/p.

Městys Macnov
MACHDV

vedoucí Správy toků ~ oblast povodí Labe

o'i/
nuríí f

-I

Souhlas s dočasným užitím pozemku a uložením ornice

Ing. Markéta Pancířová
se sídlem: Pod Strání 533/3, Třebeš, 50006 Hradec Králové
telefon/e-mail: 731110 743
(dále jen „dotčená osoba")
Dotčená osoba je vlastníkem pozemku:
KN p. č. 53, k.ú. Bělý
Dotčená osoba tímto vyjadřuje a LČR uděluje svůj souhlas s dočasným užitím pozemku KN p. č. 53, k.ú. Bělý pro
účely realizace stavby „ Třeslice, ř.km 1,900-2,920" v tomto rozsahu: zajištění přístupu ke korytu vodního toku,
vč. nutných přesunů hmot. A to po celou dobu provádění stavby.
Dotčená osoba tímto dále vyjadřuje a LČR uděluje svůj souhlas s uložením ornice vzniklé v důsledku zemních
prací na pozemku p.č. 53, k.ú. Bělý v předpokládaném objemu 23 m3. Ornice bude sloužit k urovnání a
nalepšení kulturní vrstvy půdy.
Přístup ke korytu bude zajištěn v souladu s §49 zákona č. 254/2001 Sb. Realizace díla se předpokládá v roce

2020.
Případné podmínky:
Oznámit zahájení stavby min. 14 dní předem
provést terénní Setření, určit přesné přístupové trasy, provést pasport pozemku vč.
fotodokumentace
deponovaná ornice bude urovnána v průměrné tl. iCtmm a oseta travnf směsí
na ukončení stavby protokolární předání pozemku

Hradci Králové

Situační výkres k souhlasu s dočasným užitím pozemku
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Jako vlastník timlo vyjadřuji a LČR uděluji svůj souhlas s dočasným užitím
pozemku KN p, č. 53, k.ú. Bélý pro účely realizace stavby., Třeslice ř.km
1,900-2,920" v tomto rozsahu: zajištěni přisiupu ke koiytu vodního toku, vč.
nutných přesunů hmot a deponii omice. Podmínky pro užiti tohoto pozemku jsou
specifikovány v Souhlasu s dočasným užitím pozemku, jehož jc situační výkres
nedílnou součástí.
LEGENDA:

V Hradci Králové dne

'

Opravené objekty
vodní plochy

v

Ing. Markéta Pancířová:

XXX

hranice pozemkových parcel
pozemek dotčený stovbou
pozemek dotčený přístupem
dočosna příst, traso (manipul. pruh 3 m)
přístup na stoveníSté

Souhlas s dočasným užitím pozemku

Josef Vacek
se sídlem: 5. května 100, 54981 Meziměstí
telefon/e-mail:
(dále jen „dotčená osoba")
Dotčená osoba je vlastníkem pozemku:
KN p. č. 1. k.ú. Bělý
Dotčená osoba tímto vyjadřuje a LČR uděluje svůj souhlas s dočasným užitím pozemku KN p. č. 1, k.ú. Bělý pro
účely realizace stavby „ Třeslice, ř.km 1,900-2,920" v tomto rozsahu: zajištění přístupu ke korytu vodního toku,
vč. nutných přesunů hmot.
A to po celou dobu provádění stavby. Realizace díla se předpokládá v roce 2020.
Přístup ke korytu bude zajištěn v souladu s §49 zákona č. 254/2001 Sb.

Případné podmínky:

2c^/c>

/AT-Ai)

^9r/‘/ 1/

c/o

)/'íOŽít:^

l i^hiv

1

V

Meziměstí

dne

<?/‘3í'Cr / c/^/d iAl

Josef Vacek

Jako vlastník tímto vyjadřuji a LČR uděluji svůj souhlas s dočasným užitím
pozemku KN p. č. 1, k.ú. Bělý pro účely realizace stavby „ Třeslice ř.km 1,900-2,900
" v tomto rozsahu: zajištění přístupu ke korytu vodního toku, vč. nutných přesunů
hmot. Podmínky pro užití tohoto pozemku jsou specifikovány v Souhlasu s
dočasným užitím pozemku, jehož je situační výkres nedílnou součástí.
^

LEGENDA:

V Meziměstí dne

opravené objekty
vodnT plochy
hranice pozemkových parcel
pozemek dotčený stavbou

Josef Vacek:

pozemek dotčený stavbou
dočasná příst, trasa (mantpul. pruh 3 m)

-<g—

přístup na staveniSté

3
k.ú. Bělý (689831)

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU
parc.č.

-------- ______________________ 1

701/1

vodní plocha

644/10

ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119, 54963 Machov

1041

ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119. 54963 Machov

LV

880

|vlastník/privo hospodařit s majetkem státu

Lesy Leskě republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec '
Králové, 50008 Hradec Králové

POZEMKY DOTČENÉ PŘÍSTUPEM
parc.č.

druh pozemku

- trvalý travní porost

53 zahrada

LV

492

|vlastník/právo hospodařit s majetkem

státu

Vacek Josef, 5. května 100, 54981 Meziměstí
Hanciřová Markéta Ing., Pod Strini S33/3, TřebeS, 50006"

956

Hradec Králové

644/19

ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119, 54963 Machov

644/21

ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119, 54963 Machov

646/9

ostatní plocha

10001 Městys Machov, í. p. 119, S4963 Machov

646/10

ostatní plocha

10001 Městys Machov, č. p. 119, 54963 Machov

parc.č.

druh pozemku

646/9

ostatní plocha

LV

Vlastník/právo hospodařit s majetkem státu

10001 Městys Machov, č. p. 119, 54963 Machov

Informace o pozemku
'

'

'

■ .”
ÍA‘Í '

,

\ l• /:

I

[ 'M • i

h

11

i

|yf;;)dÓ 2ol|D<^o®o“ft?:-/''"’:M^.:'^”^"f^^
------- ——f--------------------------:_______•

Parcelní číslo;
Obec;
Katastrální území;

.V> X .'••

701/1
Machov (‘■>74;>ini
Bélv [6898^,11

i Číslo LV;
880
Výměra [rn^];
Typ parcely;
-Mapový list;
Určení výměry:
'Způsob využití;
Druh pozemku;

4545

■

Parcela katastru nemovitostí
KMD:
Graficky nebo v digitalizované mapě
koryto vodního toku přirozené nebo upravené
vodní plocha

S_OUsední.parcply
Vlastníci,Jiní oprávnění

j Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
----------Způsob ochrany nemovitosti

chráněná krajinná oblast; ll.-IV.zóna
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy

"SSí
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 16.04.2020 11:00:00.

/'

Informace o pozemku

chráněná krajinná oblast - ll.-IV.zóna
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezeni.
Jiné zápisy_________

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává

Katastrální oracovištp NárhnH
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 16.04.2020 11:00:00.

/'vunava8 Katastrální úřad r)ro Králnvnhr.3deckv (tmi

t

Informace o pozemku

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Nemovitost je v územním obvodu,. __
kde statní správu katastru
nemovitostí
ČRvykor^ává
■ ----------

Katastrální piacovišté Náchod______________________ ___
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 16.04.2020

11:00:00.

Katastrální úřad

dio

Králováhr,qrleckv král

li EmplA AG

f

3

spoL s r. o.

Vý^k;:fM. yyvoi íi íoali/iíC*' l*'rhn'’!uQn r-ro ucritrmu proíi!r#ífji'a /rlravf

ing. Tomáš Klikar
Úprková 22 40
500 09 lírmiec Králové

V Hradci Králové dne 29JistopíKlu 2019

Věc: vyhodnoceni sniČsného v/arku zeiiihiv - obec Macliov - Bélv

Váženy pane inženýre.
dle Vašeho požiu.lii'>'ku h) 1 jvrxoci-icn
íunui ink'l‘!ij;jnc!']o ^/ol‘ku sediiuentu /. VT TfX'slice a
následné h> ia provedena jeho .imi!ý/a \ rí)/sa!i.u Uihulky é. 10..' ^^■hlášk\■ c. 294/2005 Sb. ve
znéni vyiilásky c. 387/2016 Sh. V/orek byl oUebnm jako smésnv. OP é. 775/19. /jiSiěno

bvlo:
' abulka c. 10.3 lěžké kovy
íednotka
^arametr

Zjištěno

suš.
Cd
niii/kii su.š.
Cr
mg/kg su.š.
Hg
i ng/kg suš.
Ni..........................
1 [Hg/kg suš.
Pb
1 ng/kg suš.
.
.J
iig/kg suš.
Ba
f ng/kg suš,
Be
i ng/kg suš.
Co
(n^/k!^ sus.

Cu

i Tlg/kg

I7J
0.0923
11..1
21,8
29.3

111
U.56Š
5

suš.

Zn

i ng/kg suš.

t^arametr

Jednotka
big/kg suš.
ing/kg suš.
kng/lig suš.
|m.E/kg suš.
^ng.^gsuš.

BTEX
PAU
EOX
Mhlovodíky*
PCB

0.751

48. t
165

uhlovodíky Ci„ až CT.tdlepořaduvku s._\híašk\ i

LMPLAAC
s, ; r,
Za ŠtíocJovh- u 3Qf>

N-i

'tlí.'

•: h'.í siivjOL.

30
2,5
200
0,8
80
lÓO :
180 '

600
5
30
100
600

'

•

iZjiStěno
‘ 0,4
3,28

Limit 10.3
14
\ '
----------

- 0,5
284
i < 0,1

1
300
0,2

sp.

í).-" -ti-*-.' l','C . 'i'

503 11 HraiJctt
Spofed-fiost jO zapsár :•> v ob'‘'V>Jrmri Tei.-;';

294/2005,10.3
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Ve vztahu k tabulce č. 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. byla zjištčna shoda v rozsahu
sledovaných parametrů. V rozsahu tabulky č. 10.3 je jakost sedimentu dobrá. Dále byla
testována ekotoxicita v rozsahu tabulky č. 10.2.
Tabulka č. 10.2 (ekotoxicita) dle vyhlášky e. 294/2005 Sb. - T557/2019
^ýšl^ók'/;
'ífióéHííafřetitůIátá jÍ

negativní

■íEjápMiá^inághá',^^^
y.- : ;r rB-:~ :■}

negativní

■íSsá?Siién'edfesmuš;
^r^pspXéatus; .■ ■ ;■

i

Sinapis albá:!:.:;^

^

negativní, jen
3,79% stimulace
růstu
Negativní, 9 %
stimulace růstu

Požadaýěk L ;

' í-Pbžádiaýéj^:!!.'.

■;

bez změn chování a
bez úhynu
procento imobilizace
pod 30 %
procento inhibice pod
30 %

bez změn chování a
bez úhynu
procento imobilizace
pod 30 %
procento inhibice
pod nebo stimulace
pod 30 %
procento inhibice
pod nebo stimulace
pod 30 %

procento inhibice pod
30 %

Při porovnáni výsledků ekoioxicity byl zjištěn soulad s požadavkem přilohv č. 11 vyhlášky č.
294/2005 Sb. a sediment splňuje požadavek sloupce I i II.

Sediment ku pi'íloze č. 1 vyhláš ky č. 257/2009 Sb.
'JédndtlCá'r ■'
■RárMétr,
As
Be
Cr
Cd
Co
Cu
Ni
Pb
Hg
V
Zn
BTEX
PAU
PCB
Uhlovodíky
DDT

mg/kg suš.

<36

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,563
17,7
0,751
<5
48,1
11..3
21,8
0,0923
29,3
165
<0,4

suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.

■řřííóháí'.'! /'pníozeí^
^^57/Í2()b9:';^

.4.

i

,

i,

výhr

i'Ir'•
‘7-

[3Ď-/3Q .. ;
locřž^ůoyiy/íi^vv

'T8áM'30- V
M(j:/Ť2o:-:
„■;;; y

■
:

í;

,

K
"/M

3,28

<0,1
284
netestováno

■iúmWoM.

.

v:

Sediment splnil požadavek piilohy č. 1. Sediment nesplnil limit přílohy č. 3 vyhlášky č.
257/2009 Sb. Sediment tedy jc možné využít na ZPF dle pravidel vyhlášky č. 257/2009 Sb,,
pokud bude doměřeno DDT a toto bude negativní a pokud bude půda v aplikaění dávce
vyhovovat.
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Odpad je třídy vyluhovatelnosti Ilb.

Je zřejmé, že odebraný sediment vyhověl limitům tabulky č. 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Vyhověl limitům tabulky ě. 10.2 vyhlášky ě. 294/2005 sb.
Je tedy možné:
Využití mimo ZPF je možné dle pravidel přílohy č. 11, je li sediment odpadem ve
smyslu zákona. Dle tabulky č. 10.3 vyhlášky č. 294/2005 Sb. je toto možné.
Sedimenty by bylo možné využít i na ZPF, ale po ověření jakosti půdy a po výpočtu
aplikační dávky (s doměřením DDT a negativním obsahem skeletu), což je spíše
teoretická záležitost. S ohledem na splnění limitů přílohy Č. 1 a nesplnění limitů
přílohy č 3.
pokud by byl sediment využil na lesních pozemcích, je toto možné, a pokud se nebude
jednat o odpad ve smyslu zákona (vlastník VN i lesního pozemku musí být totožný).
V tomto případě by měl být označen za vedlejší produkt.
pokud by nebylo nalezeno využití pro hodnocený odpad, bylo by nutné jej uložit na
skládce skupiny S-OO, ostatní dopad jako 17 05 04..

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či další analýzy či spolupráci jsme Vám plně
k dispozici.

Za EMPLA A j spol. s r.o

5C1J n Hr?
‘CO; 250B6Z4O
Tel.; 40

Přílohy: OP- 775/19
Protokol o testu č. 7253/19 a T557/2019
Kvalifikační předpoklady k analýzám a testům
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BMPLA
EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/lEC 17025:2018
Analytická laboratoř
EMPLA AG spol. s r. u.. Za škudovkou 305. 503 11 Hradec Králové
íax; 495 218 875. id.; 495 218 875. e-mail: labaraiur@cmpla.cz
Vedoucí Ekologických laboratoři EMPLA: Ing. Stanislav Eminger, CSc.
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PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 7253/19
Výsledky analýzy vzorku sedimentu

Zákazník: Ing. Tomáš Kli kar
Úprková 22/40
Hradec Králové

Vzorek:

zak.EMPLA AG č. 1920/2019 'obj.č.03/2019) 2 1 11 2019
obj ednávka;
misto odběru:
obec Machov - Bělý, vodní :ok Tře.slice
viz OP v příloze
datum odběru:
08.11.19
odebral:
Ing. Bláha EMPLA AG
způsob odběru
SOP VZ 07 - půdy,zem: ny, sedimenty, kaly z ČOV
č.odběr.prot.
OOP 775/19
datum přijetí
11.11.19
datum analýzy
11.11.2019
- 29.11.2019
pořadi č.vzorku: 15739
čislo vzorku
označeni zákazníka a popis vzorku
15739
sediment

Požadavek na analýzu:

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

20
17
12
17
17
57
91
13
28
22
54.
53
2
37
38
17
17
47
17
46
1
3

20

A 20

A
A
A
A
A

10
36
43
114
17_1 . .

SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
. SOP

dle objednávky - viz tabulka výsledků

v 16cl

v 16a 1
v 12
v 16a i
v 16a 1
v 27
0 8
v 13
v 21a
v 16d
v 29b
v 29a
v 2
0 2 1.1
0 2 1.2
v 16a_l
v 16a 1
0 6
v 16a 1
0 5
v 1
v 3
v 16cl
v 16cl
v 10
0 1
0 3
0 10b
16a

v.

(ČSN
(ČSN
■ ČSN
ÍČSN
ÍČS.N
(ČSN
(CÍN
(ČSN
(ČSN
(ČSN
(ČSN
(ČSN
(ČSN
(ČSN
(ČSN

EN ISO 15586) As
ISO 8288)
Cd
93 0530)
ClEN 1233)
Cr
ISO 3286}
Cu
EN 1484)
DOC
38 414)
EOX(Cl)
ISO 10 359)
FISO 6439)
Fenoly
75 7440)
Ilg
EN 16170)
vybrané prvky (
EN ISO 1188.5) vybrané prvky (ICP-OES)
'
EN 27 868)
Kondukt!vj ta
EN 13346)
Kovy (AAS/F)
EN 13346)
Kovy (AAS/ETA)
(AAS)
Mo
(ČSN ISO 8288)
Ni
ÍČSN 75 7554)
PAU (12)
(ČSN ISO 8288)
Pb
(ČSN EN 61619)
PCB,OCP
(ČSN ISO 10 523)
pH
(ČSN 75 7346)
Rozp. lét: ky
(ČSN EN ISO 15586;i Sb
(ČSN EM ISO 15586;1 Se
(STN 75 74.30)
S04 2(ČSN ISO 11 465)
Sušina, popel, vl hko.st
(ČSN EN ISO 10 301) Těkavé organiczké látky
(ČSN EN 14039)
Uhlov. CIO - C4 0 (pevné vz.)
ÍČSN ISO 8288)
Zn

Protokol o zk . č.

7253/19

Ekolooické laboratoře EMPLA

Výsledky:

Pařarhetr

jednotka

15739

Luhu:

parasietry ve
výluh
pH
konduktivita
rozp.látky
S04 2Cl-

ANO
7,91
23,20
194
23,2
34,2
0, 35
<0,004
<0, 05
<0, 05
<0, 02
<0, 04
<0, 01
<0,001
0,035
<0, 2
<0, 05
<0,006
<0, 01
0, 205
7, 97
38, 3

mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
nig/1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
% hmotn.

FCd
Pb
Cr
Cu
Ni
As
Hg
Zn
Ba
Mo
Sb
Se
fenoly
DOC
sušina

parametry v suš ině :
mineralizace
arsen
baryum
berylium
chrom
Kadmium
kobalt
měď
ni kl
olovo
rtuť přímo
vanad
zinek
BTEX pevný
PAU 12 pevný
PCB 7 pevný
EOX pevný
UhlQv. C10-C40

mg/kq
mg/kg
rng/kq
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mo/kg
ing/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ma/ka

suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.
sus.
suš.
suš.
suš.
suš.
suš.

ANO
<3
111
0, 563
17,7
0, 751
<5
48, 1
11,3
21, e

0,0923
29, 3
! G5
<0, 4
3, 28
<0, 1
<0, 5

284

< - výsledky pod mezi stanovítelnosti použité metody

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou jía_y^žádání k dispozici' v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekolog|<;:©ýí:^-^l’^c^ratoří EMPLA se nesmí
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ing. Dagmar Bauerová
Manažerka kvality
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Vzorkovací plán, odbér vzorků

„Zpracován jako podklad firmou EMPLA AG

Odběrový protokol půdy, zemin, sedimentů či kalů č.

/19

(je v souladu s Véstnikem MŽP S/2001 a vyhláškou t. 294/200S Sb a vyhláškou 1383/01 Sb. v platném znénl a
požadavky metodického pokynu pro hodnocení ekologických škod (příloha Zpravodaje SVČR č.3/09)) v souladu s ČSN
EN»14899

Obecné informace

Odběr vz. půd/zemin/sedimentCi/kalú dle SOP V2 07

/ DNE

Odbér materiálů z hromad dle SOP VZ 15 - DANO / DNE
Vlastník pozemku, zemfny/žadatel; .
Jiný...............
obchodní název
UI^ÍI IciY
adresa

(1

V

identifikačni čisto lokality (p.č.)
identifikace lokality GPS (WGS 84 systém)

(pokud bylo misio zaměřeno)^

;

,
/L

/ st.,
,
min. v.d/\
(i
/ st..
min. s.š. j
u VN identifikace nádrže, u VT počátek a konec hodnoceného ú^ku. popis místa odběru, popis vodnr
nádrže (případně schéma v mapovém listu v příloze)
Důvod odběru vzorku:

Průzkum kontaminace pozemku
Průzkum pozemku za účelem posouzení možného vvužitl skrvvku
Agrochemické zkoušení půd
7^
----------- ^^
rtZ.*_I___ ___
.!.
r .VT
_ či
J. .VN
.. .--------^--------------------------------Průzkum
sedimentu
vZ

Jiné, kal z COV
r!

.

Údaje o odběra
odběru yzprk
vzorku

j

-datum a čas
čas 2
Km M3 hod.
-adresa a popis místa
odběru;
uMoia ^uucu.
.

r-

^
íng. Vladimír Bfáha

■

a

^

^

Vedoucí oddělení

-jméno a příjmení osoby provádějící odběr, číslo tlf., faxu, mail
1

-počasí v době odběru
-cca 48 hodin před odběrem:

>■ ^

odběru vzorků y

A^ '

*4$^ 7('S ř

^

Způsob odběru vzorku (stručný popis) se předpokládá v souladu s SOP. Pokud by byl odbér
odchylný od SOP, popište důvod odchylku od SOP. Popište způsob odběru vzorku zemin (metodu).
'
o
[o
^
cjLa*^.
'sy
Ocy\»-\r

řTltWT.

C
.
C;,

. . .L
l-ť

-^U, ^

j

'"ÍtaO

[rdu

Určeni schématu vzorkováni (způsobu vzorkováni), viz plán odběru vzorků
Určeni schématu vzorkování (způsobu vzorkování)**

kf>tk»m}

Namátkové vzorkování
Tendenční vzorkování
Systematické vzorkováni
Prosté náhodné vzorkováni
Orientační vzorkování
Kontrolní vzorkován
Jiný (další specifický způsob)

01a
03 a

04^

05a
09 a
10 qa
yy
99 a
-počty vzorkovaných jednotek, počty dílčích vzorků, které mají být odebrány ze vzorkované jednotky,

určeni míst, odkud byly dilči vzorky odebrány (dle plánu odběru vzorků). /-y,
Vzorkování půd, zemin a sedimentň

/f

Vzorkovací olžn. odběr vzorků

Zpracován íako podklad firmou EMPLA AG

Smyslové posouzení

zápach

barva

, ,
,
xlI U ’ C
homogenita
^

^

--------Irrn-zLa

,
4* I

vzhled
jiné

Ď

J

u—‘ ----------- '

________ __________________
Schéma odběru a zakreslil informací podstatných pro zhodnoceni (v případé většího schématu
označ na stranu 3 tohoto pp,

Hmotnost, případně objem dílčího vzorku

dílčí vzorek

Požadovaný rozsah laboratorních zkoušek 383/01 (6.1). (6.2). (6.3). (8.1). (9.1), (9.2). (9.3), 382/01
(specifikuj), 13/1994 (specifikuj), 294/05 (2.1), (4.1), (10.1). (10.jiné........... .
..............................

'

Ao

'

Ko-I'

skleněná zábrus (0.51 a větší)
plastová 21

Označeni vzorkovnic(e) k-!( A
Fixace - ttehavám v cniaunfbce

plastová fjt^S 1)
jiná

Ac- ^

p*,. ''Stabilizace - NE
^ '
jinái-edvoTxfu laboratoři z cniadiciho boxu

Opatřeni k zabezpečeni a řízeni jakosti vzorkování

/

Provedena instalace kontrolních vzorků (před dopravou), (při vzorkováni), (jindy)
Byly z laboratoří převzaty řádně vyčištěné vzorkoyífce......................................................... Aí/D
Da/áí opatření - příprava vzorku homogenízacL^d/menřací
Za kvalitu vzorkování zodpovídá:........................................................................................ ....................
Výběr laboratoře:
EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Krát^^

Osoba zodpovídající za dopravu vzorku je li odlišná od osoby provádějící odběr;
Podpis osoby jež provedla odběr vzorku a datum odběru;.......................

Další přítomné osoby;
Jméno a příjmení
Ing. Víadi mír Bláh.a

společnost

podpi
^

Vedoucí oddělení
odběru yzorkú

........................ ..........♦.................................................................................................................. (ř'o4c..
Odebraný vzorek převzala; EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové, tel/fax 495218875,
emolaťaiempla.cz (laboratoře). WWW.EMPLA.CZ
Podpis osoby jež provedla převzetí vzorku za laboratoř, datum a čas převzetí;.....................................

Vzorkováni půd, zemin a sedimentů

B.

I. Ii

L1110

Ekologické laboratoře EMPLA

ZkuSebnf laboratoř 2.1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025; 2018

EMPLA AG spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové,
icl.: *^420 495 218 875, fax: +420 495 217 499, c-mail: empla@empla.cz

EkotoxíkoJogická laboratoř
Kontakt: toxikologie@empla.cz

Protokol o zkoušce
č. T 557/2019
Zadavatel / zákazník:

Ing. Klikar Tomáš
Úprková 22/40
Hradec ICrálové

Číslo objednávky:

1920/19

Datum provedení zkoušek:

18. 11.-22. 11.2019

Protokol vypracoval:

Ivona Čefelínová

Vedoucí Ekol. lab. EMPLA:

Ing. Stani.slav Eminger. CSc.

V Hradci Králové dne 26. 11.201'^J^^'^'^
EWIPLA AG spcil. s r.c
2a Škodovkou 305
5H3 H HríidfíC Králové

(CO. 2i>9i’67.'J0 OiC:

fó)

i ^ i__
__ M
EMPLA
\l\—

tel.: J95

caN

Ing. Dagmar Bauerová
Manažerka kvality

Schválil
/-'o.

Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoři EMPLA se nesmi protokol reprodukovat |inak než celý.
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EMPLA AG, spol. s r. o.
Ekologické laboratoře EMPLA

1.

Protokol o zkoušce £íslo: T 557/2019

Údaje o zkušebním vzorku (vzorcích)

Název vzorku:

sediment

Evidenční Číslo vzorku:

15739

číslo odběrového protokolu:

Einpla č. 775/19 (SOP VZ 07)

Datum převzetí vzorku:

1!. 112019

Zkoušky provedl;

Ivona Cefelínová

2.

Podstata zkoušky

Příprava vodného výluhu sc provádí podle normy ČSN EN 12457/1-4 Vyluhování - test
splnění kritérií pro vyluhování zrnitých odpadních materiálů a kalů.
Testy ekotoxicity odpadů se provádí podle metodiky s názvem ,»Metodický pokyn odboru
odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů^, vydané ve Věstníku MŽP roč. XVII Částka 4
v dubnu 2007.
Cílem zkoušky je získal dala pro zpracováni základního popisu odpadu a hodnocení Jeho
přijaieinosii do zařízeni (skládek) dle Vyhlášk>' č. 294/2005 Sb. v platném znění. Příloha č.
lOTab. 10.2.
Přesnost výsledků
Výsledky testů se vyhodnocují pomocí počítačové techniky (EKOTOX 5.2). Vyjadřování
výsledků se provádí dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění. Příloha č. 10 Tab. 10.2.

3.

Použitá měřidla

Použitá měřidla byla v době měření ověřena nebo zkalibrována.

4,

Použité zkušební postupy

Test akutní toxicity na rybč
Metodika:

Akreditovaný postup č. 301
.

SOP ET l - s využitím met. pokynu MŽP
ČSN EN ISO 7346

Zkušební organismus: sladkovodní ryba

Poecilia rďteulata

Strana 2/4
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EMPLA AG, spol. s r. o.
Ekologické laboratoře EMPLA

Protokol o zkoušce éísio: T 557/2019

Test akutní toxicit>' na vodním Členovci
Metodika:

Akreditovaný postup c. 302
SOP ET 2 - s využitím met. pokynu MŽP
ČSN EN ISO 6341

Zkušební organismus: vodní korýš Daphnia magna Síraus (Cladocera, Crustacea)

Test inhibice růstu na sladkovodní chlorokokálni řase
Metodika:

Akreditovaný postup č. 303
SOP ET 3 - s využitím met. pokynu MŽP
ČSN EN ISO 8692

Zkušební organismus: planktonní

sladkovodní

řasa

Desmodesmus

subspicatus

Chodat (Chlorococcales, Chlorophyta, Chlorophyceae)

Test inhibice růstu na semenech rostlin
Metodika:

Akreditovaný postup č. 304
SOP ET 4 - s využitím met. pokynu MŽP

Zkušební organismus: hořčice bílá (Sinapis alba)

5,

Výsledky zkoušek

Charakteristika výluhu:
&'•

Množství výluhu

2000 ml

Vzhled výluhu

čirý, bezbar\'ý

Odchylky od zkušebního postupu:

bez odchylek

Stanoveni akutní toxicity na rybě
Lab. číslo vzorku
Mno^tví výluhu (ml)

Kontrola

15739

0

2000

Mortalita ryb za 96 hod (ks)
/ počet ryb v testu (ks)

0/7

0/21

Mortalita ryb za 96 hod (%)

0

0

-

negativní

Vyhodnocení testu
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EMPLA AGvSpol. s r. o.
Ekologické laboratoře EMPLA

Protokol o zkoušce číslo: T 557/2019

Stanovení akutní toxicity na vodním členovci
Lab. číslo vzorku

Kontrola

15739

0

2000

0/10

0/30

Množství výluhu (ml)
Imobilizace perlooček za 48
hod (ks) / počet perlooČek
v testu (ks)
Mortalita perlooček za 48
hod(%)

!

0

Vyhodnocení testu

-

negativní

Test inhibice růstu na sladkovodní chlorokokální řase
Lab. Číslo vzorku

Kontrola

15739

Množství výluhu (ml)

0

2000

Počet paralelních stanovení

3

Prům. inhibice / stímiilacc
růstu řásy (%)

-

Vyhodnocení testu

-

-3,79
negativní

Při testování, dochází v 100% koncentraci vodného výluhu k 3,79% stimulaci růstu řasy
dle růstové rychlosti.

Test inhibice růstu na semenech rostlin
Lab. číslo vzorku
Množství výluhu (ml)

Kontrola

15739

0

2000

Počet paralelních stanovení
Prům. inhibice / stimulace
růstu kořene (%)
Vyhodnocení testu

3
-

-9,0

-

negativní

Při testování dochází v 100% koncentraci vodného výluhu k 9,0% stimulaci růstu kořene.

Laboratoř prohlašuje, že uvedené výsledky zkouSek se týkají pouze :uialyzovaiiých vzorku.
Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován lak. Jak byl přijat.
Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem.
Laboratoř prohlašuje, že testy na rybách jsou [)rovádény podle platné leeisiatívy týkající se ochrany zvířat proti týrání.
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Obr. 1: ZÚ, poškozené opevnění u silničního mostku

Obr. 2: úsek koryta mezi řezy PF3 a PF4

Obr. 3: poškozený úsek LB opěrné zdi

Obr.4: pohled proti proudu, profil PF7

Obr.5: stavilo v profilu PFIO

Obr.6: úsek koryta u č.p. 61

Obr.7: PBl - příčný řez PF16 pohled po proudu

Obr.8: PB2 - silniční most, příčný řez PF20

Obr.9: PB2 - příčný řez PF23, nejvíce zanesený úsek

Obr.lO: KÚ, koryto u objektu č.p.42
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Plán kontrolních prohlídek stavby

ve smyslu §110, zákona č. 183/2006 Sb, (dále jen zákona) v platném znění

1

Identifikační údaje

Název stavby:
Místo stavby:

Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Machov-Bčlý (okres Náchod)

Předmět projektové dokumentace:
Předmětem projektové dokumentace je údržba potoka Třeslice v úseku ř.km 1,900-2,920.
Údržba spočívá v odstranění sedimentů, pokosení křovin v průtočném profilu, opravu LB opěrné zídky
a opevnění na začátku zájmového úseku. Podrobný technický popis je popsán v Průvodní a souhrnné
technické zprávě.

Údaie o žadateli
Lesy České republiky s.p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451
Údaie o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Tomáš Klikar
Úprková 22/40, Hradec Králové 500 09
IC; 73993743
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
č. autorizace 0602523

2

Plán kontrolních prohlídek stavby

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné
stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci
konečného výběru a smluvních vztahů se zhotovitelem stavby.

1. Kontrolní prohlídka - předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádřeními
dotčených orgánů a přístupovými trasami.
2. Kontrolní prohlídka - po pokácení křovin a odstranění sedimentu
Po vykácení náletových křovin a odstranění sedimentů bude provedena kontrola obnoveného profilu
koryta.
3.

Kontrolní prohlídka - oprava opevnění

Po realizaci opravy opevnění bude provedena jeho kontrola.
4. Kontrolní prohlídka - závěrečná
Bude provedena celková kontrola stavby včetně finálních terénních úprav, opravených konstrukcí a
uvedení dotčených pozemků (stavbou i přístupem) do původního stavu dle požadavkům PD.

1/2

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný
harmonogram stavby zpracovaný budoucím zhotovitelem.
O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbd bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude
patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se tj/kala a jaký je její výsledek.
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se bude konat ve lhůté do 15 dnů ode dne doručení oznámení
stavebníka stavebnímu úřadu o dokončení díla.

2/2

ZAPIŠ Z výrobního výboru
konaného dne 22.7.2019 v Machově

Akce: Treslice, ř.km 1,900-2,920
Za objednatele Lesy ČR, s.p.: Petr Jíra
Za projektanta: Ing. Tomáš Klíkar

Cílem jednání byl terénní průzkum zájmového území. Vzhledem k vysokému porostu v korytě toku byl
rozsah prací vymezen pouze rámcově. Na jednání bylo dohodnuto následující:
byl vymezen zájmový úsek tokU/ začíná v profilu mostku u č.p. 88 a 29 a končí pod objektem č.p.76
budou pokáceny náletové křoviny v korytě vč. větví zasahujících do průtočného profilu. Okrasné keře a
vzrostlé stromy na březích káceny nebudou.
na začátku zájmového úseku dojde k opravě (přerovnání) kamenné rovnaniny
dále dojde k opravě základu LB kamenné zídky
byly vymezeny místa pro těžbu sedimentu a bezzásahové úseky
dle výsledku rozboru sedimentu bude určen způsob jeho likvidace
přístup ke korytu bude projednán s vlastníky příbřežních pozemků
objednatel dodá projektantovi archivní PD (pokud existuje)
objednatel upřesní po dohodě se zástupcem obce (p. Kryl) otázku řešení 2 ks stavidel na toku
projektant připraví vyjádření o existenci sítí, možností přístupu a deponie materiálu (vč. výpisu
potencionálně dotčených pozemků)
konečná prohlídka terénu proběhne říjen/listopad. Zde bude určen přesný rozsah jednotlivých částí
údržby

Žádám účastníky jednání, aby do 3 dnů od obdržení zápisu vyjádřili svoje připomínky, jinak se bude
brát za to, že se zápisem souhlasí.

V Hradci Králové dne 22.7.2019

Ing. Tomáš Klikar

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU
konaného dne 13.11.2019 v Machově-Bělý
Akce; Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Za objednatele Lesy ČR, s.p.: Petr iíra
Za projektanta: Ing. Tomáš Klikar

Cílem jednání byl podrobný terénní průzkum zájmového území s vymezením jednotlivých úseků. Na
jednání bylo dohodnuto následující:
byl vymezen zájmový úsek toku, začíná v profilu kamenného mostku u Č.p. 29 a končí u objektu Č.p.42
v místě dřevěného stupně. Údržba nebude probíhat v celém úseku, byly vymezeny bezzásahové úseky,
kde nebudou probíhat stavební práce
stavba bude rozdělena na SO 01 Údržba koryta a SO 02 Kácení
v rámci SO 02 budou pokáceny náletové křoviny v korytě vč. větví zasahujících do průtočného profilu.
Okrasné keře a vzrostlé stromy na březích káceny nebudou
na začátku zájmového úseku dojde k opravě (přerovnání) kamenné rovnaniny u mostku
dále dojde k opravě základu LB kamenné zídky, chybějící kámen se nachází v korytě, bude dozděn
včetně spárování
přístup ke korytu bude projednán s vlastníky příbřežních pozemků, mimo obec se jedná 0 2 soukromé
osoby
objednatel dodal projektantovi archivní PD, jako podklad pro projekční práce
na toku se nachází 2 ks stavidel, v rámci prací zůstanou zachovány, dojde pouze k jejich vyhrazení, aby
bylo možno provést údržbu toku

Žádám účastníky Jednání, aby do 3 dnů od obdržení zápisu vyjádřili svoje připomínky, Jinak se bude
brát za to, že se zápisem souhlasí.

V Hradci Králové dne 21.11.2019

Ing. Tomáš Klikar

ZÁPIS

z VÝROBNÍHO VÝBORU

konaného dne 10.12.2019 v Hradci Králové
Akce; Třeslice, ř.km 1,900-2,920
Za objednatele Lesy ČR, s.p.: Petr Jíra, In. Filip Tatar
Za projektanta: Ing. Tomáš Klikar

Projektant představil návrh technického řešení. Na jednání bylo dohodnuto
následující:
Množství odtěženého materiálu bylo v PD rozděleno na orníci (vzniklá modelaci břehů) a sedimentem
(nánosy v korytě).
Dle výsledků rozboru lze sediment uložit na povrchu terénu anebo na skiádce. V PD bude doporučena
skládka Rtyně v Podkrkonoší. Vlastní likvidace bude věcí dodavatele.
Ornice není dle zákona odpadem a bude uložena v místě stavby.
Projektant zajistil souhlas vlastníka poz.p.č. 53 (ing. Pancířová) s přístupem a uložením ornice

Opravená kamenná rovnanina bude uvedena v rozpočtu jako „zdivo na sucho,,.
Projektant zažádá o vyjádření dle ZL, pro stanovisko AOPK (CHKO Broumovsko) dodá podklady
objednateli nebo Žádost zašle po odsouhlasení ze strany objednatele.
Byla vrácena archivní PD úpravy Třesifce.

Žádám účastníky Jednání, aby do 3 dnů od obdržení zápisu vyjádřili
brát za to, že se zápisem souhlasí.

svoje připomínky. Jinak se bude

V Hradci Králové dne 11.12.2019

Ing. Tomáš Klikar
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REKAPITULACE STAVBY
Kód;
Stavba:

18/2019
TtasMce, ř.km 1,900>2,920

KSO:
Místo;

Machov Bélý

CC-CZ:
Dahim:

18.4.2020

Zadavat^:
Lesy České republiky, s.p.

IC:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ;

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant;

IC:

73993743

DIČ:

Ing. Tomáé Klikar

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Tomái Klikar

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni přísluáného kaiendáhtího pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na www.csurs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

0,00
Sazba dané
21.00%
15,00%

Základ dané
0.00
0,00

v

Výše dané
0,00
0,00

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

O^Jaďnavatěl

Ucházet

Datum a podpis:

Razftko

Datumapo<^:
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Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

18/2019

Stavba:

Tfesllce. r.km 1.900^920

Místo:

MachovBétý

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeó:

Datum:

18.4.2020

Projektant:

Ing. Tomáš Klíkar

Zpracovatel:

Tomáš Klíkar
Cena bez DPH [CZK]

Popis

Kód

Náklady Z rozpočtů
8001
8002
03

Údržba koryto
Káceni
Vedlelfil a oatatná náklady
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Cena s DPH (CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;
Tfeslice, r.km 1,900-2.920
Objekt:

SO 01 - údržba koryta
COCZ:
Datum:

18.4.2020

Zadavatel;
Lesy České republiky, s.p.

IC:
DIC:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC:
DIC;

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Tomáš Klikar

IC:
DIČ:

73993743

Zpracovatel:
Tomáš Klikar

IC:
DIČ:

KSO:
Místo:

Machov Bélý

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, Jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis
a podmínky použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové
a technické podmínky.

0,00

Cena bez DPH
Základ dané
0,00
0,00

DPH základní
snížená

V

Cena s DPH

Datum a podpis:

Razítko

0,00

Razítko

Uctwzeč

Objednavatel

Datum a podpis:

CZK

Výše dané
0,00
0,00

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:

Sazba dané
21,00%
15,00%

Datum a podpis:

Razítko
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Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tfesllce.ř.km 1.900-2,920

ObjeKt:

SO 01 - údržba koryta
Místo:

Machov Bdiý

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

18.4.2020
Ing. Tomáš Klikar
Tomáš Klikar
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

0,00

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a Kompletní konstrukce

0,00

4 • Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 * Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tfeslíce. f.km 1.900-2.920
Objekt

SO01 - Údržba koryta
Místo;

Machov Bélý

Zadavatel;

Lesy České republiky, s.p.
Vyplh údaj

Uchazeč:
PČ Typ

MJ

Popis

Kód

Množství

Náklady soupisu osiksm

1

Práce a dodávky HSV

0

1

Zemní práce
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období
travního oorostu středně hustého

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

0,00
ha

1.226

0,00

1226

1226 "dle TZ

112211204

Projektant:
Zpracovatel:

0,00

HSV

W

18.4.2020
ing. Tomáš Klikar
Tomáš Klikar

0,00

0

K 111103202

Datum:

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého
území 8 vykopávkou potřebného pracovního prostoru a
8 jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území,
průměru přes 700 do 900 mm

kus

3,000

0,00

2

K

3

K 114203201

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných ph rozebrání dlažeb, záhozú. rovnanin a
soustřetfovacích staveb od hiiny nebo písku

m3

7,000

0,00

K 129153101

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a
hbubce koryta do 2.5 m v hornině třídy těžitelností 1
skupiny 1 a 2

m3

145,000

0,00

4

5

122.000
23.000
145,000

137.0 -15,0 "sediment dle TZ
23,0 "pfevislé drny
Součet

w
w
w

K Rnna

čištění otevřených koryt vodotečí ručně včetně přesunu
kolečkem do 20 m

m3

15,000

0,00

m3

7,000

0,00

m3

5,600

0,00

6

K

129951114

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách
strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdivá kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

7

K

132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky plés 800 do 2 000
mm strojně s urovnáním dna do píédepsanóho profilu a
spádu v hornině třídy těžitelností 1 skupiny 3 do 20 m3

182151111

9

K R001

122,000

0,00

Likvidace pokoseného porostu podle platné legislativy

kpl

1,000

0,00

kpl

1,000

Převedeni vody potrubím průměru DN přes doO doěOé
v6. čerpání a ohrázování oo celou dobu vVstavbv

1,000

,00

převedení vody na délku 6m
včetně potrubí
včetně zemních prací
včetně čerpání

w
w
vv
vv
w

11

m2

1

K R002

D

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů
strojně s potřebným přemístěním výkopku pří
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelností I.
skuleny 1 až 3

z položky kosení porostu
1,226 ha

w
w
w

10

5.600

O.5»1.e»5.1»3.8r0.5*0.8

w

1,000

1

3

K R005

)Ietní konstrukce
Zdivo nědzakiádove z lomoveno kameně vodnicn
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí. šachet, šachtíc a
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene
lomařsky upraveného s vyspárovánfm, na cementovou
maltu_________________!-----------------------------------výkres D.1.b.04
z ceníkové ceny odečtena cena kwnene
0,35*0.4*0,5

0,00

m3

0,070

0.070
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0,00

PC Typ

12

K 321214511

D

4

K 462512161
w

14

15

K 462512169

K 463211153

w
6

D
16

K 628634111
w
w
9

D

17

K 938903114

m3

13,860

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

0,00

13,860

0,00

Vodorovné konstrukce
Zához z lomového kamene neupraveného provedený
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg
bez výplně mezer
1.5"0.4+2,0“0,5*0.5"dle TZ. v6. patky
Zához z lomového kamene neupraveného provedený
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
záhozového, hmotnost Jednotlivých kamenů do 200 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné í příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
útomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
200 do 500 kg
(3,5+1,6+5.U3,6)"0,5"0,8 "opěrná patka dle D.1 .b.03

m3

1,100

m2

1,500

0,00

m3

5,600

0,00

5,600

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Spárování zdivá hradících konstrukcí
leenickotechnlckých melioraci z lomového kamene
aktivovanou maltou hloubky do 40 mm délka spáry na
1 m2 upravované plochy do 6 m
^>árován( maltou MC25
0.375

0,00

1,100

0,00

m2

0,375

0,00

0,375
0,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích
vysekání spár s očištěním zdivá nebo dlažby, s
naložením suti na dopravní prostředek nebo s
odklízením na hromady do vzdálenosti 50 m při
hloubce spáry do 70 mm ve zdivu kvádrovém

m2

ntúožení, ptamístání a uložení na skládce včetnd poplatku za
uložení
f37.0+5,e+23

W

w
D

Množství

0,375

0,00

očiStání nesoudržných částí konstrukce L6 zídky pfed
dozdéním chybéjícího kamene

w

20

Zdívo nadzákladové z lomového kamene vodních
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných véží a
výpustných zařízení, opěrných zdí. šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene
lomařsky upraveného na sucho jednostranně lícované
kamenná rovnanina ř. km 1,900
30,8*0,45 "dle TZ. oprava opevnéní na ZCi

w
w

13

MJ

Popis

Kód

998

K 998332011

165,600

0,00

Přesun hmot
PfBSun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apocL dopravní vzdálenoat do 500 m________

8trana6z12

l

43,232

0,00

KRYd LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Treslice, f.km 1,900-2.920
Objekt:

SO 02-Kácení
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Machov Bélý

18.4.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC:
DIC:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Tomáš Klikar

IC:

73993743

Zpracovatel:
Tomáš Klikar

IČ:
DIČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenová soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní příslušného kalendářního potoíetí. Veškeré další informace vymezující popis
a podmínky použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozicí na www.cs-urs.cz, sekce Cenové
a technické podmínky.
0,00

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ dané

Sazba dané

Výše dané

0,00
0,00

21.00%
15.00%

0,00
0,00

Cena s DPH

V

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Uchazeč

Objednavatel

Datum a podpis:

0,00

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:

CZK

Datum a podpis:

Razítko

Sttana7z12

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Třesllce, ř.km 1,900-2,920
Objekt:

S0 02-Kácen(
Místo:

Machov Bélý

Datum:

18.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplh údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Tomáš Klikar
Tomáš Klikar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Treslice, ř.km 1,900-2.920
Objekt:

SO 02 - Kácení
Místo:

Machov Bélý

Datum:

18.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant;
Zpracovatel:

Ing. Tomáš Klikar
Tomáš Klikar

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

Náklady soupisu celkem
HSV

Práce a dodávky HSV

0

1

Zemní práce
Odstranění kfovin a stromů s ponecháním kořenů
průměm kmene do 100 mm. pň jakémkoliv sklonu
terénu mimo LTM. při celkové ptoše do 1 000 m2

K 111203201

2

K R006
vv

3

K R007
vv
w

Cena celkem [CZK]

0,00

D

1

J.cena [CZK]

0,00

Likvidace dřevní hmoty z pokáceného křoví a
ořezaných větví stromů dle zvolené technologie
dodavatele v souladu s platnou legislativou
1
Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do
5 m s přemístěním nehroubí, při hustotě porostu do 20
kusů
ořezu větví, které zasahují do průtočného profitu koryta
1
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0.00
m2

79,000

0.00

kpl

1,000

0,00

1.000
kpl

1,000

1,000

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Třeslice,ř.km 1,900-2,920
Objekt:

03 - Vedlejší a oetatná náklady
CC-CZ:
Datum:

18.4.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Tomáš Kiikar

IC:
DIČ:

73993743

Zpracovatel:
Tomáš Kiikar

IC:
DIČ:

KSO:
Místo:

Machov Béíý

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava* označeny popisem 'CS ÚRS'
a úrovní pffsfuáného kafendáfnfho pololetí. Veškeré další informace vymezující popis
a podmínky použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfímo v
soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové
a technické podmínky.

0,00

Cena bez DPH

V

Cena s DPH

Datum a podpis:

Razítko

0,00

Razítko

Uchazeč

Objednavatel

Datum a podpis:

CZK

Výše dané
0,00
0,00

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:

Sazba dané
21,00%
15,00%

Základ dané
0,00
0,00

DPH základní
snížená

Datum a podpis:

Razítko
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Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;
Třeslice.ř.km 1,900-2,920
Objekt:

03 • Vedlejší a oetatná náklady
Místo;

Machov Bélý

Datum:

18. 4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky. s.p.

Uchazeč:

Vyplh údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Tomáš Klikar
Tomáš Klikar

Kód dílu • Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zaffzenf staveništé

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tfeslíce, f.km 1,900-2,920
Objekt:

03 - Vedlejší a ostatná náklady
Místo:

Machov Bélý

Datum:

18.4.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p.
Vyplň údaj

Projektant;
Zpracovatel:

Ing. TomáS Klikar
Tomáš Klikar

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

Náklady soupisu celkem
VRN

D
D
1

K

Průzkumné, geodetické a projektové práce

012002000R

Vytýčení inženýrských sítí

Zaffzenf staveniSté
Vybavení staveniSté

oo

K

VRN3

01

0

0,00
1.000

vytj^óení inženýrských sítí
zajištění aktualizace vyjádření ohledné existence sítí v (^padé,
že pozbyly platnosti
1

vv

2

0,00

VRN1

vv

Cena celkem [CZK)

0,00

Vedlejší rozpočtové náklady

vv

J.cena [CZK]

0,00

1,000
0.00
kpi

w

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace

w

zailnní staveniště, včetně opáskování, případný^ přípojek,

w
w

přístupů, skládek, deponií apod.
1

1.000

0,00

1,000

Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených
3

K

034002000-R

w
vv
w
w
w
4

K

Protcrfcolámí předání stavbou dotčených pozemků
a komunikací, uvedených do původního stavu,
zpět jejich vlasbiíkům popř. nájemcům
vč. Provedeni pasportu před zahájením stavby
1
034002001-R2

vv
w
w
w

5

K

071103000-R

1,000

0,00

1,000

Provozní vllw

0,00

Projednání zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch

soubor

1,000

kpl

1,000

0,00

Dopravné inženýrské opatrní, zajištění souhlasu dotčených
or^ú a

w
w
w
w
w
vv
K

0,00

1,000
soubor

1

w

6

Zajištění přístupu ke stavbě

1,000

pokoseni travin vč. Likvidace
rekultivace stavbou dotčených pozemků
sejmutí a zpětné uložení dlěvěi^ lávky na poz.p.č.53

VRN7

D

pozemků a komunikací uvedených do původního stavu soubor
zpět jejich vlastníkům popf. nájemcům

93e909311-R

vyřízení zvláštního užíváni komunikace včebiě poplatků
zřízeni, údržba, přemístění a odstraněni
dopravního značení k dopravním omezením
podle pMpisů 0 poMmních komunikacích,
včetně projednání s pověřenými organizacemi
1
Čišténí vozovek metením

1,000

s odklizením na hrormnly na vzdálenost do 20 m
nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu
podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1

1,000
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0.00

