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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 17.8.2022 oznámila 

MUDr. Jaroslava Jandová, nar. 6.7.1953, Ratenice 2, 289 11  Ratenice, 
kterou zastupuje GASKO, spol. s.r.o., IČO 45146454, Klejnarská 155, 280 02  Kolín 

(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 

Přeložka plynovodní přípojky NTL pro RD Hellichova 601 
Pečky, Hellichova č.p. 601 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 214 (ostatní plocha), parc. č. 216 (zastavěná plocha a nádvoří) 
v katastrálním území Pečky. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o přeložku plynovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 601 v Pečkách.  

- Stávající NTL plynovodní přípojka - ocel DN32 pro č.p. 601 byla z důvodu přemístění pilíře HUP 
a z důvodu změny prostorové dispozice v kolizi s vjezdem do garáže odstraněna (potrubí odpojeno 
u hlavního řadu a zaslepeno). 

- Nová NTL plynovodní přípojka PE100 DN40 bude napojena na stávající STL řad v ul. Hellichova. 
Potrubí PE d32 bude vedeno v zemi v parc. č. 214 (chodníkem) a bude ukončeno hlavním uzávěrem 
plynu "HUP" - kulovým kohoutem DN 25 mm. HUP 5/4 bude osazen v novém plynovém pilíři 
umístěném v rohu na hranici parc. č. 216 u čp. 601. Vodič pro zjištění trasy plynovodu bude napojen 
na stávající plynovod a vyveden u HUP. 

- Rozvod potrubí bude proveden dle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou 
zpracoval Erlis Projekt, Panská 25, Kunovice, zodpovědný projektant Ing. R. Hanáček, 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. 
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- 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 
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). 

 

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. 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 250 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
GASKO,spol. s.r.o., IDDS: k8p34nh 
 sídlo: Klejnarská č.p. 155, Kolín IV, 280 02  Kolín 2 
 zastoupení pro: MUDr. Jaroslava Jandová, Ratenice 2, 289 11  Ratenice 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
  
dotčené správní úřady 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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