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Č.j. MUH/ 35075/12/22                                                                        v Hustopečích dne 30.08.2012 
SPIS. ZN.:   výst/4370/12/22 

 
Obec Šitbořice 
Osvobození  92 
691 76  ŠITBOŘICE 
IČ 00283622 
 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
Veřejná vyhláška 

 
Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, obdržel dne  11.07.2012 žádost od obce Šitbořice, Osvobození 
92, 691 76 Šitbořice, IČ 00283622, o vydání územního rozhodnutí o umístění „Napojení TKR Šitbořice 
na optickou síť“ na pozemcích parc. č. 1365, 2643/1, 2624, 5599, 5601, 5600, 5613, 5632, 5643, 5633, 
5740  k. ú. Šitbořice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Současně stavebníci podali i žádost 
o stavební povolení na výše uvedenou akci. Stavební úřad rozhodl usnesením podle § 78 odst. 1 
stavebního zákona o spojení výše uvedeno územního a stavebního řízení v návaznosti na § 140 zákona 
č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád), a v  souladu s § 144 odst. 2 správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (řízení s velkým počtem účastníků řízení).  
 
Na základě výsledku projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad 
Hustopeče, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), rozhodl takto : 
 
I. vydává 
– podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a  územního opatření 
 

rozhodnutí  o umístění stavby 
 
„Napojení TKR Šitbořice na optickou síť“ na pozemcích parc. č. 1365, 2643/1, 2624, 5599, 5601, 5600, 
5613, 5632, 5643, 5633, 5740  k. ú. Šitbořice. 

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení: 
 
Trasa optického připojení začíná před č.p. 493 na ul. Družstevní, v obci Šitbořice. Dále trasa pokračuje 
v délce cca 1200 m mimo obec souběžně se stávajícím vodovodním přivaděčem  pro obec Borkovany, až 
do místa napojení na stávající optickou síť společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (viz. výkres  situace- 
optická trasa) Po celé délce kabelové trasy bude kabel uložen v HDPE chráničce. Křížení, souběh a 
nejmenší dovolení krytí kabelových rozvodů s ostatními inženýrskými sítěmi se bude řídit ČSN 736005. 
Provozování TKR v Šitbořicích je zabezpečeno firmou NOEL. s.r.o. Hodonín na základě licence 
 
– a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
 

stavební  povolení 
 

„Napojení TKR Šitbořice na optickou síť“ na pozemcích parc. č. 1365, 2643/1, 2624, 5599, 5601, 5600, 
5613, 5632, 5643, 5633, 5740  k. ú. Šitbořice. 
 
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba  bude  umístěna  v  souladu  s  grafickou  přílohou  viz. situace - optická trasa  v k. ú. Šitbořice.  
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2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. 
3. Komunikační napojení: na komunikaci na poz. parc. č.  1365 v k. ú. Šitbořice.   

4. Zásobení elektrickou energií:nepožaduje se. 

5. Odpadní splaškové vody: nejsou produkovány. 

6.  Vody dešťové budou napojeny: vsakováním. 

7. Zásobení plynem: nepožaduje se. 

8. Zásobení vodou::nepožaduje se. 
 
9. Měření radonu: nepožaduje se. 
 
10. Vynětí ze ZPF: dne 16.07.2012 pod sp. zn. OZP/4405/12/406-201.7/Pr byl vydán souhlas dle § 7 
odst. 3 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) za splnění následujících podmínek: 
 

• S trasou vedení budou seznámeni vlastníci  nájemci stavbou dotčených pozemků.  
• Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu tak, aby stavbou dotčené pozemky a tím 

potravní řetězce a podzemní vody nebyly znečištěny škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a 
existenci  jiných organismů 

• Při provádění stavby budou dodrženy obecné zásady zemědělského půdního fondu vycházející zejména 
z ustanovení  § 8 zákona 

• Po celé délce trasy bude provedena skrývka ornice odděleně od níže uložených zemin a v opačném sledu 
využita ke zpětné rekultivaci 

• Tento souhlas nenahrazuje souhlas podle §9 odst. 6 zákona. V případě, že dojde stavbou k překročení doby 
1 roku, požádá investor vod časné odnětí na dobu bezpodmínečně nutnou pro dokončení této stavby. 
 

11. Urbanistické důvody: stavba se nachází  v zastavěném území  obce  i mimo zastavěné území obce 
Šitbořice, není v rozporu s § 18 stavebního zákona. 

 
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby : 
 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení zpracované Ing. Otakarem 

Šestákem, ČKAIT1300751, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu.  
1) Kabelové vedení 
Optické rozvody v nově vybudované části budou provedeny  24 vláknovým optickým kabelem jako 
podzemní optické kabelové vedení, uložené v HDPE chráničce s napojením na stávající optický 
kabel UPC pomocí optické dělící spojky v místě křížení. 

 
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení 

vlády  číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci  na staveništích. 

 
3. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – stavebním podnikatelem vybraným ve výběrovém řízení. 
 
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení 

stavby, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy a ponechán na místě až do dokončení stavby. 

 
5. Termín zahájení stavby, včetně jména a oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem 

písemně oznámeno stavebnímu úřadu 15 dnů předem. 
 
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými 

osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.  
 

7. Na stavbě bude k dispozici stavební deník. 
 

8. Stavba  bude dokončena nejpozději do 30.08.2015. 
 



Č.j. MUH/ 35075/12/22 str. 3 

 
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: provedení 

závěrečné kontrolní prohlídky. 
 

10. Stavebník zažádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu 
stavebník zabezpečí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními 
právními předpisy. 

 
11. Bude dodrženo vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 24.07.20012 č.j. 2012/7/47-1 a dne 30.07.2012 

č.j.2012/7/47-2: 
 

V uvedené oblasti se nachází ropovod DN 500 a DOK 
• Při následných akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nařízení 29/1959 Sb. a ČSN 65 

0204. 
• Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš pracovník p. Němec, tel. 315739208, 602 

278836 
• Povolení pro vstup do ochran. pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec p. Pavlas- tel. 

602563310, 519420041 nebo p.Stehlík tel. 602564317, na základě potvrz. zápisu o proškolení pracovníků 
provádějící firmy z tech. podmínek 

• Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení za poplatek  cca 5000 Kč u Geodézie 
Topos a.s., Polická 357, 518 01 Dobruška – tel. 494623801 nebo 494623655. 

• Po skončení všech prací  v ochr. pásmu ropovodu a jeho přidruž. Zař. Je zhotovitel povinen předat zákres 
skutečného provedení s geodetickým za,šeřením v elektronické podobě ve formátu DGN oddělení tech. 
rozvoje MERO ČR, a.s. –p. Libichové, libichova@mero.cz.,p.Ježkové, jezkova@mero.cz 
 

12. Bude dodrženo koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ORR ze dne 12.07.2012 zn. 
reg/172/12382/50: 

 
Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 
• Upozorňujeme, že se jedná o oblast s možným výskytem, archeologických nálezů, proto je stavebník 

povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu AV 
ČR Brno (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné organizaci“ musí být umožněno provedení 
záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů).  

• O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno 
oznámení stavebnímu úřadu, orgánu památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (§ 23 odst. 2 
památkového zákona  a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů): 
• V souladu s §  27 odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů).  Vyzýváme stavebníka po vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu k předložení 
zákresu trasy v elektronické podobě a k vyplenění tzv. pasportu (viz. příloha). Bližší informace poskytne 
pracovník vykonávající agendu územně analytických podkladů – Ing. ondřej Rafl, tel 519441092, e:mail: 
gis@hustopece-city.cz. (tato povinnost se nevztahuje na přípojky inženýrských sítí a areálové rozvody). 
 

13. Bude dodrženo souhrnné vyjádření MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 20.06.2012 zn. OZP/388212/1: 
 

        Z hlediska zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
• V případě kácení stromů o obvodech kmenů 80 cm a oce ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislých 

keřových porostů na ploše  40 m ² a více je potřeba podat žádost o povolení ke kácení na obecní úřad 
Šitbořice 
 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech, ve znění pozdějších předpisů : 
• Při realizaci akce mohou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s 

platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech 
je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. 
Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ustanovení § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech 
povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.  

Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud vlastník zajistí, 
že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní 
prostředí nebo lidské zdraví. 

Z hlediska zákona č. 254/2000 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) 



Č.j. MUH/ 35075/12/22 str. 4 

 
• Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby 

nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě. 
 

14. Budou dodrženy  podmínky VaK Břeclav, a.s. ze dne 14.06.2012 zn. 2411/12-Du  a dne 03.08.2012 
zn. 326712- Du: 

 
• Před započetím zemních prací investor (stavebník) objedná u provozního střediska vodovodů Hustopeče 

vytyčení stáv. vodovodního řadu PVBC DN 80 mm (tel. 519411058 nebo 519411475), který dopravuje 
pitnou vodu do ČS s akumulací, a výtlačného řadu PVC DN 80 mm, jež přivádí pitnou vodu ze zmiňované 
ČS do obce Borkovany. Dále musí být vytyčena elektropřípojka NN, která není v situaci zakreslena. Její 
trasa je patrna z přiložené situace ČS v  M 1:200 

• Při křížení a souběhu navrhovaných TKR s uvedenými vodovodními řady a eleketropřípojkou NN je nutno 
respektovat ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

• Před záhrnem kabelů investor (stavebník) přizve zástupce provozního střediska vodovodů hustopeče ke 
kontrole křížení a souběhu sítí 

• O provedených kontrolách budou pořízeny zápisy 
• Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu ve smyslu § 23 zák. č.. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu, které je vymezeno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. 
 

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření NOEL., s.r.o. ze dne 28.03.2012 zn. 455/VRAC : 
 

• Před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemních televizních kabelových rozvodů a zařízení 
přímo ve staveništi (trase) tak, že požádá fi NOEL, v.o.s. Hodonín o jejich vytrasování¨ 

• Uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření , o zahájení stavebních prací 15 dnů předem 
• Prokazatelně seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou vedení a zařízení 
• Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od 

výkresové dokumentace 
• Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech vysoké opatrnosti a nepoužívali zde 

nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení 
(ochranné pásmo), aby nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící nástroje, sbíječky apod.) 

• Aby odkryté podzemní vedení TKR bylo řádně zabezpečeno proti poškození 
• Aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabely před jeho záhozem 
• Aby organizace provádějící zemní práce vyzvala firmu NOEL, v.o.s. Hodonín k provedení vizuální kontroly 

před záhozem 
• Aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení TKR a zařízení organizací, která 

vydala toto vyjádření 
• Aby organizaci, která vydala toto vyjádření, bylo ohlášeno ukončení stavby 
• Aby jakákoliv činnost v blízkosti vedení TKR a zařízení byla prováděna v souladu se zákonem o 

telekomunikacích § 101 zákona 127/2005 Sb. a příslušných právních norem a předpisů. 
 

16. Bude  dodrženo vyjádření  ČEPRO a.s. ze dne 05.06.2012 č.j. 77/S1-3/12: 
 

• Optická trasa, na kterou budou TKR napojeny je uložena v souběhu s produktovodem a.s. ČEPRO,. Ve 
vzdálenosti  3 m 

• Vzhledem k tomu, že ochranné pásmo produktovou je vedeno v souvislých plochách do vzdálenosti  300 
metrů, bude část TKR probíhat v ochranném pásmu produktovou, kde  je nutno při přípravě, realizaci a 
provozu stavby TKR dodržovat podmínky vládního nařízení č. 29/59 Sb. 

• Před započetím stavby v místě napojení TKR na optickou kabelovou trasu je třeba zajistit vytyčení trasy 
produktovou terénu. Současně s vytyčením budou vydány písemné bezpečnostní podmínky pracovníkem 
a.s. ČEPRO. Vytyčení produktovodu provádíme na základě objednávky 
 

17. Bude dodrženo vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 25.07.2012 č.j. 0161- 1/2012 a dne 
25.06.2012 č.j. 0161/2012: 

 
• Technické provedení optické přípojky je nutné před zahájením stavby projednat s p. Mičkalem 
• Před realizací si stavebník v dostatečném časovém předstihu (15 dní) objedná vytýčení podzemních 

zařízení UPC u pověřené firmy Geodézie –Topos, a.s.,Pulická 357, 518 01 Dobruška, tel. 494623801 nebo 
494623655 za poplatek cca 5.000,- Kč, který uhradí na místě po vytyčení 

• Ve vzdálenosti menší než 1,5 , (na obě strany) od bližšího okraje podzemního zařízení UPC je možné 
provádět zemní práce pouze ručně s tím, že prováděná činnost musí být nahlášena na nepřetržitou službu 
SUTelu a.s.- tel. 724635308 

•  Dozor nad zahájením,.průběhem a dokončením stavby zajišťuje naše servisní organizace SUPTel, a.s. 
Z tohoto  důvodu musí být naší společnosti min. 14 dní předem prokazatelně oznámeno zahájení zemních 
prací v ochranném pásmu, aby mohla být ta¨to servisní organizace včas uvědomena 

Všeobecné podmínky pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními vedeními, které jsou nedílnou 
součástí vyjádření a které je nutné v celém jejich rozsahu dodržovat. 
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18. Bude dodrženo vyjádření Telefónica  Czech republic, a.s. ze dne 24.07.2012 č.j. 126439/12 a dne 

05.06.2012 č.j. 97632/12: 
 

• Vyjádření je platné  pouze pro zájmové území v tomto vyjádření uvedené, jakož i pro důvod  vydání 
vyjádření stanovený žadatelem v žádosti Vyjádření pozbývá platností uplynutí doby platnosti v tomto 
vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového  území či změnou důvodu vydáním vyjádření uvedeného 
v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, 
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve 

• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí, že jeho záměr, 
pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, 
nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se Sek a nebo 
zasahuje do Ochranného  pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek 
ochrany Sek,  případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance Telefónica pověřeného 
ochranou sítě- 720752 454 

• Přeložení Sek zajistí její vlastník, společnost telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení 

• Pro účely přeložení SEK dle bodu 3 tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica 
smlouvu o realizaci překládky SEK 

• Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti telefónica, které jsou nedílnou 
součástí tohoto vyjádření 

• Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty 
veškeré dostupné informace o SEK 

• Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozšiřovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení povinností vznikne žadateli 
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského 
 

19. Bude dodrženo  vyjádření E. ON Česká republika, s. r. o. ze dne 13.06.2012 a dne 19.06.2012: 
 

V zájmovém území se nachází  
nadzemní vedení NN 
nadzemní vedení VN 
 
podzemní vedení NN-PD přípojka NN 
• Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 

prováděcí dokumentace. 
• Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a odběhů uvažované stavby s distribučním a 

sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000 -5-520, ČSN 73 6005 a 
PNE 33 3302 

• Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce. 
• Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího 

vedení. 
• Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízeni v provozování ECZR na 

telefonní číslo 800 225 577. 
 

• V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu 
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/200 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, 
že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těch to zařízení nebo ohrozit 
život, zdraví či majetek osob 

       d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením  
• Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 

prováděcí dokumentace. 
• Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu 
bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond 
podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí  oddělení provozu 519394122. 

• Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

• Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení…), aby nedošlo k jeho poškození poruchou 
nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka 
ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 

• Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy 
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 
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 Po dokončení stavby je zakázáno: 
a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož 
i   uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

 b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) U nadzemního vedení nechat růst porosty nad výšku 3 m 
d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t 

• Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 
příslušným ČSN 

• V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci 
zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 16.03.2012. 

• Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a 
NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS 
VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 
EN50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím 
zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude 
konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy. 

• Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního 
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.  

 
20. Bude dodrženo vyjádření JMP, a.s. ze dne  07.06.2012 zn. 5000641196: 

 
• Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) 
• Stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení 

podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou –li  tyto podmínky dodrženy, budou stavební 
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 
§ 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb.  a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat stanovisko k této změně 

• Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení 
bude podána min. 78 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (č.j.) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení 
považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O 
provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

• Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04- tab. 8, zákon č. 458/200Sb., ve znění poz. 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

• Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami 

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

• Odkryté plynovodní zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno 
proti jeho poškození 

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

• Neprodleně oznámit dispečinku JMP, a.s. - tel. 1239 každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). 

• Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o 
kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku 
(č.j.) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, 
která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí 
být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je 
povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby- nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 
styku stavby s PZ. 

• Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN  EN  12007-1-4,TPG 702 
01, TPG 702 04. 

• Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 

• Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné  a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti 
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• Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

ochranné pásmo plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak) 
• Bude zachována hloubka u,ložení plynárenského zařízení (není.li ve stanovisku uvedeno jinak) 
• Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes 

plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení  
 

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.., učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob 
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

 

• V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu 
přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/200 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, 
že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těch to zařízení nebo ohrozit 
život, zdraví či majetek osob 

       d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením  
• Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 

prováděcí dokumentace. 
• Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu 
bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond 
podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí  oddělení provozu 519394122. 

• Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

• Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení…), aby nedošlo k jeho poškození poruchou 
nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka 
ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 

• Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy 
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

 Po dokončení stavby je zakázáno: 
a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož 
i   uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

 b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
e) U nadzemního vedení nechat růst porosty nad výšku 3 m 
f) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t 

• Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 
příslušným ČSN 

• V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci 
zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 16.03.2012. 

• Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a 
NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS 
VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 
EN50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím 
zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude 
konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy. 

• Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního 
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.  

• Nedodržení platných vzdáleností nebo jiná kolize se zařízeními správě ECZR bude řešena přeložkou ve 
smyslu§ 47 zákona č. 458/2000 Sb. )přeložka rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, 
kdo potřebu přeložky vyvolal).. 

 

Účastníkem  řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu, ve znění poz. předpisů  je 
–  obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice, IČ 00283622. 
 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
 

O d ů v o d n ě n í 

Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, obdržel dne  11.07.2012 žádost od obce Šitbořice, Osvobození 
92, 691 76 Šitbořice, IČ 00283622, o vydání územního rozhodnutí o umístění „Napojení TKR Šitbořice 
na optickou síť“ na pozemcích parc. č. 1365, 2643/1, 2624, 5599, 5601, 5600, 5613, 5632, 5643, 5633, 
5740  k. ú. Šitbořice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Současně stavebník podal  i žádost 
o stavební povolení na výše uvedenou akci. Stavební úřad rozhodl usnesením podle § 78 odst. 1 
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stavebního zákona o spojení výše uvedeno územního a stavebního řízení v návaznosti na § 140 zákona 
č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád) a  v souladu s § 144 odst.2  správního řádu (řízení s velkým 
počtem účastníků řízení), ve znění poz. předpisů.  
Opatřením ze dne  23.07.2012 a následně po přeložení dne 30.07.2012 oznámil stavební úřad zahájení 
spojeného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a nařídil 
veřejné ústní jednání o umístění stavby spojené s místním šetřením na den  30.08.2012. Oznámení bylo 
pro účastníky územního řízení vyvěšeno dne 30.07.2012 a sejmuto dne 15.08.2012 (na MěÚ Hustopeče 
také v elektronické podobě). Současně v oznámení stavební úřad stanovil termín pro stavební řízení na 
tentýž den. Žadatel zajistil, aby informace o jeho záměru o tom, že podali žádost o vydání územního 
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně 
přístupném místě na pozemku, na  nichž se má záměr uskutečnit. Z  řízení byl sepsán protokol. 
Připomínky a námitky nebyly uplatněny.  
 
Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující doklady :      
- doklad o vlastnictví  LV č.1001 
 - snímek z KN 
- informace o sousedních pozemcích 
- autorizace projektanta 
- vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a. s. ze dne  24.07.2012 č.j. 126439/12 a dne 05.06.2012 č.j. 
97632/12 
- vyjádření E. ON Česká republika, s. r .o.,. ze dne  13.06.2012 a dne 19.06.2012 
- vyjádření JMP a. s. ze dne  07.06.2012 zn. 5000641196 
- vyjádření VaK Břeclav a. s. ze dne  14.06.2012 zn. 2411/12-Du a dne 03.08.2012 zn. 3267/12 - Du 
- vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 24.07.20012 č.j. 2012/7/47-1 a dne 30.07.2012 č.j.2012/7/47-2 
- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ORR ze dne 12.07.2012 zn. reg/172/12382/50 
- souhrnné vyjádření MěÚ Hustopeče OŽP ze dne 20.06.2012 zn. OZP/388212/1 
- souhlas MěÚ Hustopeče OŽP dne 16.07.2012 pod sp. zn. OZP/4405/12/406-201.7/Pr 
- vyjádření NOEL., s.r.o. ze dne 28.03.2012 zn. 455/VRAC 
- vyjádření  ČEPRO a.s. ze dne 05.06.2012 č.j. 77/S1-3/12 
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 25.07.2012 č.j. 0161- 1/2012 a dne 25.06.2012 č.j. 
0161/2012 
- závazné stanovisko ČR –MO, Vojenská ubytovací a stavení správa Brno ze dne 03.08.2012 č.j. 
5293/28838/2012-1383-ÚP-BR 
- doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 3000,- Kč  
- PD pro územní a stavební povolení 
- plán kontrolních prohlídek 

 
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení přísluší : 
podle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona žadateli-  obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice, 
IČ 00283622, podle § 85 odst.1 písm. b) obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice, IČ 00283622,  
podle § 85  odst. 1 písm. b) obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice, IČ 00283622, obec 
Borkovany, E.ON Česká republika, s.r.o.,  Vak Břeclav, a. s, JMP Net, s.r.o, Noel, s. r. o.,  ČEPRO, a. s.,  
UPC,Česká republika, s.r.o., Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova č.p. 84, 662 10  
Brno, MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, dále účastníky řízení jsou všichni 
vlastníci pozemků a staveb na nich, mezujících s pozemky, na kterých bude prováděna stavba (liniová 
stavba), v souladu s ustanovením § 144 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (řízení s velkým 
počtem účastníků řízení. 
 
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle přísluší : 
podle § 109 odst.1 písm. a) staveb. zákona stavebníkovi - obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 
Šitbořice,  , podle § 109 odst.1 písm. e) obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice, IČ 00283622, 
obec Borkovany, E.ON Česká republika, s.r.o.,  Vak Břeclav, a. s, JMP Net, s.r.o, Noel, s. r. o.,  ČEPRO, 
a. s.,  UPC,Česká republika, s.r.o., Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova č.p. 84, 
662 10  Brno, MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, dále účastníky řízení jsou 
všichni vlastníci pozemků a staveb na nich, mezujících s pozemky, na kterých bude prováděna stavba 
(liniová stavba), v souladu s ustanovením § 144 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (řízení 
s velkým počtem účastníků řízení. Z účastníků řízení neuplatnil nikdo námitky.  
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V průběhu spojeného územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o 
rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, a posoudil shromážděná stanoviska 
a připomínky. Stavba je  současně zastavěném území obce, tak i  mimo zastavěné území obce není 
v rozporu s § 18 stavebního zákona, kde tyto stavby lze umístit. 
Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby a že uskutečněním stavby 
nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení.  
 
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku. 

 
P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu. 
Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro 
odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo 
nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.  
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou je oznámeno 15 dnem vyvěšení stejnopisu písemného vyhotovení na 
úřední desce. Lhůta pro odvolání počíná běžet 16 dnem ode dne vyvěšení. 
Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává u zdejšího 
stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů  tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Právní moc stavebního povolení má odkladný účinek do doby 
nabytí právní moci územního rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude 
právní moci. 
 
Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba 
zahájena.  
 
 
  
otisk úředního razítka 

 

Ing. Vondráčková Růžena  

vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce pro účastníky řízení dle 
§85 odst. 2 stavebního zákona. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový řístup. Počátek 
lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče. Patnáctý den vyvěšení 
je dnem doručení. 

Vyvěšeno dne…………………………Sejmuto dne……………………. 

Vyvěšeno v elektronické podobě dne……………… 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
     
 
 
Přílohy  pro stavebníka (budou předány po právní moci rozhodnutí)              
− ověřená dokumentace stavby          

− štítek  „STAVBA POVOLENA“   
−  
Doručení účastníkům územního řízení  

obec  Šitbořice IDDS: evubbis 
účastníci řízení dle § 85 odst.2 veřejnou vyhláškou  
obec Šitbořice 
obec Borkovany 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
Vak Břeclav, a. s., IDDS: gnugxza 
JMP Net, s.r.o.,, IDDS: te2d68s 
Noel, s. r. o., (do DS), IDDS: ypqqeyx 
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ČEPRO, a. s., IDDS: hk3cdqj 
UPC,Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova č.p. 84, 662 10  Brno 
MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Dále účastníky řízení jsou všichni vlastníci pozemků a staveb na nich, mezujících s pozemky, na kterých 
bude prováděna stavba (liniová stavba). v souladu s ustanovením § 144 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. 
správní řád (řízení s velkým počtem účastníků řízení. 
 
Dotčené orgány 
MěÚ Hustopeče OŽP 
MěÚ Hustopeče ORR 
MěÚ Klobouky, stavební úřad 
 
Na vyvěšení 
MěÚ Hustopeče, KT   
OÚ Šitbořice 
OÚ Borkovany 
 
Doručení účastníkům stavebního řízení  

Účastníci řízení (veř. vyhl.) 
obec Šitbořice 
obec Borkovany 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
Vak Břeclav, a. s., IDDS: gnugxza 
JMP Net, s.r.o.,, IDDS: te2d68s 
Noel, s. r. o., (do DS), IDDS: ypqqeyx 
ČEPRO, a. s., IDDS: hk3cdqj 
UPC,Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova č.p. 84, 662 10  Brno 
MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Dále účastníky řízení jsou všichni vlastníci pozemků a staveb na nich, mezujících s pozemky, na kterých 
bude prováděna stavba (liniová stavba). v souladu s ustanovením § 144 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. 
správní řád (řízení s velkým počtem účastníků řízení. 
 
Dotčené orgány 
MěÚ Hustopeče OŽP 
MěÚ Hustopeče ORR 
MěÚ Klobouky, stavební úřad 
 
Na vědomí 
OÚ Šitbořice 
OÚ Borkovany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, pol. č. 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3.000,-, byl  zaplacen dne  30.08.2012  č. dokladu 010979. 
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