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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 4.7.2022 oznámili 

Ondřej Raboch, nar. 31.1.1984, Benkova 1693, 149 00 Praha 4 a 
JUDr. Eva Rabochová, nar. 6.3.1983, Benkova 1693, 149 00 Praha 4 

(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 

Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu RD  
PEČKY, Velké Chvalovice 

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 359/226 v katastrálním území Velké Chvalovice. 
 

Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o vodovodní přípojku PE-HD 100, d32 pro novostavbu RD, která se napojuje na vodovodní řad 
PE-HD100RC, SDR11, PN16, d80x8,2, na parc. č. 359/212 v k.ú. Velké Chvalovice. V rámci stavby řadu 
byla vybudována odbočka zakončena na parc. č. 359/226 v k.ú. Velké Chvalovice. Ve vodoměrné šachtě 
bude umístěn vodoměr typu DN 32 Qn 2,5m3/h. Vodoměr bude řádně zabezpečen proti mrazu. Na vnitřní 
vodovod napojený na veřejný vodovod nesmí být napojen vodovod z jiného zdroje.  

Jedná se o kanalizační gravitační přípojku PVC DN150 pro novostavbu RD, která se napojuje na 
kanalizační stoku PVC DN250, SN12 na parc. č. 359/212 v k.ú. Velké Chvalovice, v rámci stavby 
kanalizační stoky byla vybudována odbočka ukončená na parc. č. 359/226 v k.ú. Velké Chvalovice.  

Stavba bude provedena podle předloženého situačního plánu 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 
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). 

Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly tříděny a dále přednostně nabídnuty 

k využití. Pokud nebude možné je předat k recyklaci, je nutno zajistit jejich řádné odstranění (např. na 
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povolené skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy na úseku hospodaření s odpady. 
Upozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak na pozemku, tak v lokálních topeništích.  

Po ukončení prací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při stavebních pracích 
(např. stavební suť - úlomky cihel, zbytky betonu, plastové fólie, papírové pytle, kovový odpad, odpadní 
dřevo apod.), k recyklaci na povolenou skládku odpadů, příp. jiné oprávněné osobě.  

 

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

- Město Pečky, Masarykovo náměstí 76, 289 11 Pečky, č.j.: PEC/2594/2022 

- Pečecké služby s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 12. 5. 2022 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101771018 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700574764 

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201437176  

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 702432/22 

- Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín, č.j.: 217/2022/AR 

 

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

 

Poučení: 

Územní souhlas se doručuje oznamovateli, 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 500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ondřej Raboch, IDDS: jdxs3v5, trvalý pobyt: Chodov č.p. 1693/19, 149 00 Praha 415 
JUDr. Eva Rabochová, IDDS: 3f5suwg, trvalý pobyt: Benkova č.p. 1693/19, Chodov, 149 00 Praha 415 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t, sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11 Pečky 

dotčené správní úřady 
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., IDDS: 8ijk7gn, sídlo: Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín 1 
 
ostatní 
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj, sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11 Pečky 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
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