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TEXTOVÁ  ČÁST  k  žádosti o vydání územního souhlasu o umístění stavby nebo zařízení 
Zpracováno v souladu s prováděcím předpisem staveb. zákona, tj. Vyhl. 499/2006 Sb. v platném 

znění, TKP 15 a ostatními platnými předpisy. 

 
Veřejné osvětlení – lesopark Mnichovo Hradiště 

 
 

A. Průvodní zpráva 
B.  
C. Situační výkresy 
D. Výkresová dokumentace 
E. Dokladová část  

 
 

A.     Průvodní zpráva 
 
A.1    Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
     a) Název stavby :  Veřejné osvětlení – lesopark Mnichovo Hradiště 
     b) Místo stavby : Mnichovo Hradiště, okr. Mladá Boleslav, čísla pozemků (viz příloha seznam 

stavbou dotčených pozemků).   
c) Předmět dokumentace- popis stavby : Předmětem dokumentace je zřízení veřejného 

osvětlení v nově upravených cestách lesoparku v Mnichově Hradišti. 
Nasvícení této lokality zvýší její bezpečnost v návaznosti na stávající místní 
komunikace. Nová světelná místa jsou navržena v trase nové upravených 
cest. Svítidla se osadí na žárově zinkované stožáry do výšky 4m (stožáry 
včetně výložníku opatřit nátěrem tmavo šedé barvy – antracit). Tato nová 
trasa VO se napojí na stávající veřejné osvětlení (světelné místo - stožár č. 
07/04/D). Spínání světelných míst bude zajišťovat stávající zapínací místo „D“. 
Jedná se o venkovní LED svítidla pro veřejné osvětlení (EKO-LED 40 Zeus) 
nastavit na 35W, regulace pomocí vestavěných astronomických hodin 
s možností nastavení úhlu světelného toku. Dimenze kabelů VO bude AYKY 
4x16. Uložení v zemi, v pískovém loži s výstražnou fólií. V celé trase budou 
kabely VO umístěny ještě v ochranné trubce- chráničce o průměru 50 mm. 
Hloubky uložení v chodnících 0,5m, ve volném terénu 0,7m, pod 
komunikacemi 1,2m.  

                             Energetická bilance nové trasy VO : 
                             Svítidla „E“ / 35W / 5200lm / 17 ks = 0,595 kW 
                              
                             Celkový příkon nových světelných míst = 0,595 kW 
                             Všechna světelná místa budou propojena s uzemněním. Jako zemnič je 

navržen v celé trase drát FeZn ø 10mm. Kde je to možné, pospojit 
s uzemněním rozvodné sítě nn ČEZ Distribuce a.s. Celé provedení dle ČSN 
33 2000-5-54. 

                             Osvětlovací soustava v této lokalitě je zařazena do třídy osvětlení ES4. 
                             Firma provádějící zemní práce provede konečné zádlažby a úpravy dotčených 

terénů. 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli ( investorovi) 
 
                                   Město Mnichovo Hradiště 
                                   Masarykovo náměstí 1 
                                   29521 Mnichovo Hradiště 
                                   IČ. 00238309 
                                    
 
A.1.3 Údaje o  zpracovateli dokumentace 
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                                   Jaroslav Kučera 
                                   Šlikova 671 

29501 Mnichovo Hradiště 
IČ. 13732935, autorizovaný technik- číslo ČKAIT 0000756 
 
 

A.2     Seznam vstupních podkladů 
Podkladem pro tuto stavbu byl zadávací  návrh od Města Mnichovo Hradiště. Mapový podklad 
katastrální snímky od  geodeta.  
   
A.3     Údaje o území  
a)  Rozsah řešeného území: Zastavěná část obce Mnichovo Hradiště v rozsahu dle situačního 

plánku.  
b)    Dosavadní využití a zastavěnost území : Neplodná půda s využitím lesa. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna,zvláště chráněné území, záplavová území apod.) :  
       Stavba je umístěna mimo objekty místních kulturních památek /kostel, socha a sýpka/.              
d)   Údaje o odtokových poměrech: Stavba neovlivní stávající odtokové poměry 
e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,s cíli a úkoly územního plánování, územním 
plánem obce: Stavba je v souladu s územním plánem obce  
 f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : Obecné požadavky  na využití 
respektovány, požadavky na  změny, nebo výjimky nevznikají. 
 g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací: 
     Vyjádření, závazná stanoviska a Rozhodnutí  dotčených orgánů a organizací  budou  dodržena,   
viz. dále. 
 
Město Mnichovo Hradiště – Správce veřejného osvětlení ELTRO Šťastný  Vyjádření ze dne: 
10.7.2017 
Souhlas s technickým řešením. 
 
Město Mnichovo Hradiště- Rozhodnutí- správní úřad ve věcech místních komunikací, ze dne:  
Nejméně 30 dnů před zahájením stavby požádá zhotovitel stavby, příp. investor stavby o vydání 
povolení ke zvláštnímu užívání  místní komunikace pro provádění  prací. 
Bude dodrženo. 
    
 
Město Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí- Vyjádření ze dne : 29.6.2017  
Oddělení státní správy lesů Mnichovo Hradiště vydalo souhlasné závazné stanovisko.  
Podmínky stanoviska budou dodrženy. 
 
Archeologický ústav AV ČR, Praha – Vyjádření ze dne:  
Nepožaduje se. 
  
 
Ústav Archeologické památkové péče středních Čech- Vyjádření ze dne  
Nepožaduje se. 
  
Národní památkový ústav střední Čechy Praha- Vyjádření ze dne  
Nepožaduje se. 
 
ČEZ Distribuce a.s.-Vyjádření k existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 
29.6.2017 
V zájmovém území se nachází energetická zařízení. Požadavky vyjádření budou dodrženy. 
    
ČEZ Distribuce a.s.- povolení práce v ochranném pásmu rozvodného zařízení ČEZ Distribuce a.s. 
ze dne 29.6.2017 
Požadavky vyjádření budou dodrženy. 
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ČEZ ICT Services, a.s.- Vyjádření ke stavbě VO ze dne : 29.6.2017 
V zájmovém území se nenachází. 
 
RWE- vyjádření ze dne  
V zájmovém území nejsou umístěna stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví, nebo správě RWE. 
Protože se jedná o nezaměřenou trasu, provést vytyčení. 
 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.- Vyjádření ze dne  
V zájmovém území nejsou umístěna stávající zařízení ve vlastnictví, nebo správě VaK. Protože se 
jedná o nezaměřenou trasu, provést vytyčení. 
 
 
 Telefonica O2- Vyjádření ze dne 29.6.2017 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací.  Požadavky vyjádření budou 
dodrženy. 
 
Úplná znění jednotlivých Rozhodnutí, souhrnných stanovisek a vyjádření jsou  uvedena v Dokladové 
části projektu. 
 
   
h)  Seznam výjimek a úlevových řešení : nevyžaduje. 
 i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic : Stavební úpravy cest lesoparku Mnichovo 

Hradiště. 
 j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  ( podle katastru nemovitostí) : 
Viz. příloha Seznam stavbou dotčených pozemků.   
 
A.4        Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby : nová stavba 
b) Účel užívání stavby: stavba veřejného osvětlení  pomůže zajistit bezpečnost  obyvatel obce  
c) Trvalá nebo dočasná stavba : trvalá 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): Stavba nebude 
chráněna ochranným pásmem   dle Zákona 458/2000Sb.   
 e) Údaje o  dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Tech. požadavky  na stavbu jsou splněny. Stavba je 
stavbou inženýrské sítě.       
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů: Požadavky orgánů a organizací jsou projektem respektovány.                      
g) Seznam výjimek a úlevových řešení : Stavba respektuje právní a technické předpisy,      není 
třeba úlev, či výjimek. 
h) Navrhované  kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,   počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) : 

   Liniová stavba inženýrské sítě.   
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,celkové 
produkované   množství a druhy odpadů a emisí apod.): stavba nemá potřeby médií, hmot a dešťové 
vody. Odpady budou odvezeny na skládku ( zemina, sutě). 
j) Základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) : 
 Předpokládaný termín realizace  r. 2017. Stavba VO nebude dělena na etapy . 
k) Orientační náklady  stavby: 486000,-Kč 
 
 
A.5         Členění stavby na objekty a technologická zařízení     
 
                        SO 01-  Veřejné osvětlení – lesopark Mnichovo Hradiště 
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