V Praze dne 23. dubna 2020
Č.j. 8000/8200/2020

Vážený pane ministře,
dovolte prosím, abychom jako zástupci společenství průmyslu elektronických komunikací,
jednoho z klíčových stavebníků a provozovatelů inženýrských staveb, reagovali na opakované
připomínky týkající se vkládání podmínek rozvoj městské zeleně v rámci aktualizace normy
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tyto připomínky opět, a to ve
víceméně stejném znění, dorazily od úředníků Vašeho ministerstva.
Všichni členové sekce IT a telekomunikace při Hospodářské komoře České republiky chápou
a podporují potřebu zajistit s ohledem k měnícím se klimatickým podmínkám ve městech
dostatek nové zeleně a chránit zeleň stávající. Ostatně sami ve městech bydlíme či pracujeme,
je tedy v našem zájmu, aby to i nadále byla místa vhodná pro život. Jsme však přesvědčeni,
že toho nelze dosáhnout prostřednictvím změn ve výše uvedené technické normě. Naše
důvody uvádíme níže.
Revizi ČSN 73 6005 se společně s dalšími odbornými organizacemi a zástupci průmyslu
intenzivně věnujeme od roku 2011. Změny v této technické normě jsou stavebníky i vlastníky
technické infrastruktury vnímané velmi citlivě, a to z mnoha důvodů. Vzájemná poloha
uspořádání inženýrských sítí je posuzována jednak s ohledem na bezpečnost, ochranu zdraví
a života, tak i zajištění jejich bezpečného provozu a údržby.
Jednání zástupců jednotlivých technických a síťových odvětví při revizi této klíčové prostorové
normy byla vždy složitá a ze všech stran doprovázená řadou kompromisů – založených na
odborných argumentech a praktických zkušenostech z výstavby a provozu.
Vzhledem k technologickým změnám, a to nejen v našem oboru, ale také vzhledem k faktické
zastaralosti normy, je nezbytné revizi předmětné ČSN dokončit bez dalších odkladů, a to ve
spolupráci se všemi na potřebném kompromisu zainteresovanými stranami (investoři, síťová
odvětví, životní prostředí).
Změny navržené naším sektorem mimo jiné vyplývají i z Akčního plánu k provedení
nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací
schváleného v roce 2017 vládou České republiky.
Jako součást připomínek byl projednáván i návrh Institutu plánování a rozvoje hlavního města
Prahy (dále IPR) na začlenění požadavků týkajících se doplnění technické infrastruktury o
umístění výsadbových pásů zeleně, a posléze podobný návrh znění normy, označený jako
kompromisní, připravené Českou komorou architektů a Ministerstvem pro místní rozvoj.
K návrhu IPR bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu svoláno zvláštní jednání dne 5. 9. 2019,
kam se však zástupci IPR, Ministerstva pro místní rozvoj ani Ministerstva životního prostředí
nedostavili. Návrh IPR byl rovněž projednáván na jednání dne 16. 9. 2019, kterou svolal
zpracovatel této normy SWECO Hydroprojekt. Na jednáních byl účastníky (včetně zástupce
Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv) návrh IPR shledán jako naprosto
neakceptovatelný. Právě z důvodu nevhodnosti této technické normy pro vkládání zásad
budování zelené (nikoliv technické) infrastruktury a její ochrany. Dalším důvodem odmítnutí
byla absence jakékoliv analýzy celoplošného dopadu případných změn na rozvoj malých sídel.
Stejně jako Vy považujeme za nezbytné snižovat negativní dopady civilizačního rozvoje na
životní prostředí. V souvislosti s touto konkrétní normou je však třeba zdůraznit, že se jedná o
normu, která se zabývá výhradně problematikou umisťování technické infrastruktury
v zastavěném/zastavitelném území měst a obcí. Norma definuje zejména nezbytné odstupové
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vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními technické infrastruktury a prostorové uspořádání
technického vybavení uloženého v podzemních trasách.
Je určena pro potřeby územního plánování, projektování a provádění v zastavěném a
zastavitelném území s cílem zajistit udržitelný rozvoj ucelené technické obsluhy měst a obcí.
Stanovuje zásady pro koordinaci technického řešení již uložených nebo plánování nově
ukládaných technických vedení. V žádném případě tedy nejde o normu definující „podobu
ulice“ v širším slova smyslu, která by řešila, co do uličního prostoru patří a co již ne.
Norma ČSN 73 6005 je užívaná i mimo velkých měst. Všeobecné uplatnění zásad řešení
technického vybavení se dotýká všech obcí na území České republiky. Přitom tisíce našich
obcí se rozkládají v zeleni a jejich rozvojové cíle se týkají především sítí technického vybavení.
Opakující se návrhy omezující výstavbu inženýrských sítí zájmy obcí v regionech bezdůvodně
poškozují.
Dalším silným negativním jevem, ke kterému dochází kvůli opakování diskuze nad v zásadě
stejnými návrhy spojenými s vegetačními pásy, je významné prodlužování, mnohdy i
znemožnění přípravy staveb sítí elektronických komunikací založených na technologii
optického vlákna v obcích všech velikostí. Přitom právě rozšíření optických sítí je jednou
z nezbytných podmínek úspěšného rozvoje digitální ekonomiky založené spíše na
informacích, znalostech a inovacích než na využívání přírodních zdrojů a poškozování
životního prostředí. Důležitost vybavení obcí technickou infrastrukturou elektronických
komunikací je vidět nejlépe právě nyní, uprostřed probíhajících karanténních opatření.
Vzhledem k předmětu normy se odborné veřejnosti nejeví snaha nastavit prostřednictvím této
normy pravidla pro umisťování zeleně jako možné řešení. Nezbytná a nezpochybnitelná
ochrana zeleně a jejího dalšího rozvoje ve městech se musí řešit prostřednictvím k tomu
určených již existujících norem, nebo vytvoření norem nových. Podpora zelené infrastruktury
by měla být řešena primárně v rámci procesu územního plánování.
Za naše společenství průmyslu elektronických komunikací Vás žádáme, aby ustaly snahy
úředníků odpovědných za ochranu životního prostředí prosadit zásady budování vegetačních
pásů do normy ČSN 73 6005. Při všech jednáních odborných pracovních skupin bylo včlenění
zelené infrastruktury do normy opakovaně odmítnuto vzhledem k účelu normy nejen jako
nevhodné, ale dokonce pro zajištění zelenějších ulic a celých měst jako kontraproduktivní.
S přátelským pozdravem

Mgr. Tereza Rychtaříková
místopředsedkyně Sekce IT a telekomunikací
Hospodářská komora ČR

Mgr. Richard Brabec
ministr
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
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