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ÚZEMNÍ SOUHLAS 
 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 
a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 23.8.2022 oznámil 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín, 
kterého zastupuje Karel Vaníček, IČO 15340830, nar. 1964, Radim 200, 281 03  Radim, 

kterého zastupuje Miroslav Böhm, IČO 48667536, nar. 1960, Pod Valy 36, 284 01  Kutná Hora 

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu 

v y d á v á   ú z e m n í   s o u h l a s 

s umístěním stavby 

Radim, kNN pro č. parc. 380/91  

IV-12-6026349/01 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 380/91 (ostatní plocha) v katastrálním území Radim u Kolína. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

V rozvaděči NN stávající distribuční transformovny KO_1003 Radim Pečecká bude na volné pozici č. 9 
osazen lištový pojistkový odpínač FD2-3/LW do 400A. Od svorek nově osazeného odpínače FD2-3/LW 
do 400A bude vyveden nový kabel AYKY3x120/70 mm2 do nové kabelové smyčkovací skříně  
v plastovém pilíři SS100/NKE1P-C na pozemek parc. č. 380/91 v k.ú. Radim u Kolína (vedle radaru). 
Nový kabel kNN bude uložen do výkopu v hloubce 85 cm v zeleném pásu komunikace č. 329  
Radim - Pečky. Komunikace nebude křížena. Rozsah stavby - délka nového kabelového vední kNN je cca 
7 m. Připojení bude sloužit pro napájení dopravního radaru. 

 

Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace "Radim, kNN pro parc.  
č. 380/91 - IV-12-6026349", kterou vypracoval a autorizoval Ing. Miroslav Böhm, ČKAIT 0009564, 
ověřené v územním řízení a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy  
a příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. 

Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před 
započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytyčit od příslušných majitelů 
nebo správců. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle  
ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Staveniště musí být v souladu  
s platnými bezpečnostními předpisy zajištěno proti úrazu el. proudem. 

Stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění. Vzniká zde zákonná povinnost provedení záchranného archeologického 
výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu.  

S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během 
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stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po 
ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadu vzniklých v průběhu realizace 
akce (průběžnou evidenci odpadu) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). 

 

Souhlas je platný za dodržení podmínek uvedených ve stanoviscích a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí technické a dopravní infrastruktury: 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 747284/22 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E42345/22 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002672566 

- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 220817-1616458727 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101794141 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10,  

zn.: 1910/2020 

- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OD 
44540/20-noj 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 44539/20-Ur 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát, 
Václavská 11, 280 13 Kolín 3, č.j.: KRPS-97754-1/ČJ-2020-010406-DOŽ 

- Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 00 Kolín, č.j.: 022070186191 

- Obec Radim, Radim 6, 281 03 Radim u Kolína, ze dne 14. 7. 2020 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,  

zn.: 3097/20/KSÚS/KHT/KUK 

 

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona. 

 

Poučení: 

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje 
vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být 
umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 
Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá 
platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona. 
 
 
 
 

Mgr. Eva Hajlichová 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Miroslav Böhm, IDDS: day6fsi 
 místo podnikání: Pod Valy č.p. 36, 284 01  Kutná Hora 1 
 zastoupení pro: Karel Vaníček, Radim 200, 281 03  Radim 
  zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02  Děčín 
Ludmila Soukalová, Radim č.p. 359, 281 03  Radim u Kolína 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Ostrovského č.p. 11/16, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Obec Radim, IDDS: rvkbikc 
 sídlo: Radim č.p. 6, 281 03  Radim u Kolína 
  
dotčené správní úřady 
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10 
Městský úřad Kolín, Odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, IDDS: 
2dtai5u, sídlo: Václavská č.p. 11, 280 16  Kolín 3 
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