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A. Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) Stavba : Veřejné osvětlení v obci Vidovle
b) Místo : Bitozeves - Vidovle, st.4, p.p.č. 43/1, 140/3, 140/1, 140/4, 140/2, 141/1, 179/1,
165/1, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 173, 170, 183,
c) Instalace nového veřejného osvětlení, vynucená demontáží sloupů společných pro NN a
VO firmou ČEZ a.s.
A.1.2 Údaje o žadateli
Obecní úřad Bitozeves
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant : Tomáš Behina, Bitozeves 125, 440 01 Louny, AT26852 – technika prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Údaje o území
a) Stavba bude probíhat v prostoru podél chodníku a komunikací, v zastavěném území
obce. Pod komunikací budou provedeny překopy i protlak
b) V současné době je prostor stavby využíván jako ostatní zeleň a komunikace
c) Prostor nepodléhá zákonu o ochraně území
d) Stavba nemá nároky na odvodnění
e) Stavba je v souladu s územní plánovací dokumentací – jedná se o stavbu infrastruktury
f) Stavba je v souladu s požadavky na využití území
g) Bez konkrétních požadavků dotčených orgánů
h) Na stavbu nejsou uděleny vyjímky
i) Stavba nemá požadavky na další související a podmiňující investice
j) Seznam dotčených pozemků : st.4, p.p.č. 43/1, 140/3, 140/1, 140/4, 140/2, 141/1,
179/1, 165/1, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 173, 170, 183. Jedná se o pozemky
v majetku investora. Pozemek č. 165/8 je v majetku soukromé osoby (p. Brabenec, p.
Brabencová). Pozemky 173, 165/7, 179/1 jsou v majetku Ústeckého kraje.
A.4 Údaje o stavbě
a) Jedná se o instalaci nového veřejného osvětlení, včetně napájecích kabelů
b) Jedná se o osvětlení veřejných komunikací
c) Stavba je trvalá
d) Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů
e) Stavba netvoří překážku pro bezbarierový přístup
f) Stavba je bez požadavků
g) Na stavbu nejsou vyjímky a úlevová řešení
h) Stavba bude pod povrchem komunikace
i) Spotřeba stavby bude 800W
j) Termín výstavby se předpokládá v průběhu roku 2016. Stavba bude provedena
přibližně v průběhu dvou měsíců. Bude položeno nové vedení VO a budou na něj
osazeny nové sloupy s osvětlením. Stavba bude probíhat současně pokládkou zemního
kabelového vedení ČEZ a.s.
k) Hodnota stavby bude cca 500tis. Kč
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na stavební objekty

