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Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení, podmínky výstavby a 

ochrany zařízení ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

 
Důvod vydání vyjádření:  žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení 

Žadatel:  ArchSta servis s.r.o., Mendlovo náměstí 20/11, 603 00 Brno 

Název akce:  „Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo náměstí 1, 693 01 Hustopeče“ 

     
Na základě výše uvedené žádosti vydává správce veřejného osvětlení ve městě Hustopeče společnost 
ČEZ Energetické služby, s.r.o. následující vyjádření: 

 

Výše uvedenou stavbou - nedojde ke střetu 
 
se zařízením ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby se nachází 
nadzemní vedení a svítidla ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., která nebudou stavbou 
dotčena. 
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jim pověřena osoba povinen dodržovat a řídit se 
podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. zejména 
musí být splněno: 
 

 Při montážních a výkopových pracích je nutné respektovat ochranné pásmo dle zákona č. 

458/2000Sb. 

 Navržené práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace. 

 

ArchSta servis s.r.o. 

Ing. Tomáš Procházka 

Mendlovo náměstí 20/11 

603 00 Brno 
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Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání. 
Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území a pro výše uvedený účel. Změnou zájmového 
území nebo rozsahu prací toto vyjádření pozbývá platnost. 

Toto stanovisko slouží jako vyjádření ke stavebnímu řízení. 

Přiložený situační plán je pouze orientační a neslouží k přesnému určení polohy veřejného osvětlení. 
 
Přílohy: 

1. Situační schémata 

2. Legenda  

  

 

V Ostravě - Vítkovicích dne 17.08.2016  

 
 

 

 

Jiří Kotas 

specialista Osvětlování 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

 

 


