
MĚ S T S K Ý   ÚŘAD  V  P EČK Á C H  

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 
tel.: 321 785 556, mail: martina.machackova@pecky.cz 

Č.j.: PEC/3592/2022 SZ /3556/2022/ Pečky, dne 08.09.2022 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Macháčková 

 

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 5.9.2022 oznámil 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pečkách, IČO 45826609, Husovo nám. 480,  
289 11  Pečky 

(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 

Kanalizační přípojka Husovo náměstí 480, 289 11 Pečky 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1137 (ostatní plocha), parc. č. 1138 (ostatní plocha), parc. č. 1140 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1141/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Pečky. 

 

Druh a účel umisťované stavby:  

Předmětem žádosti je napojení areálu Sboru českobratrské církve evangelické v Pečkách na 
splaškovou kanalizaci, na pozemcích par. č. 1140 a 1141/2, v katastrálním území Pečky, který je 
zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 10555/2-
4300. 

Gravitační splašková kanalizační přípojka bude napojena na stávající gravitační stoku DN 300. 
Napojení se provede výřezem na potrubí a vsazením sedla CONECT, FLEX SEALL DN 150. 
Potrubí bude provedeno z trub PVC DN 200. Celková délka přípojky bude 54,0 m. Na trase přípojky 
bude umístěna revizní šachta č. 1 ve vzdálenosti 15,5 m od napojení na gravitační stoku. Hloubka 
uložení přípojky v místě napojení na revizní šachtu č.1 bude 1,7 m. Hloubka uložení přípojky v místě 
napojení na revizní šachtu investora č. 2 bude uložena do hloubky 1,4 m. Hloubka uložení přípojky 
v místě napojení na revizní šachtu investora č. 3 bude uložena do hloubky 1,2 m. Spád přípojky bude 
10-400 ‰ (tj. 1-40 cm/1 m). Šířka výkopu rýhy min. 0,8 m, v místě napojení na revizní 
šachtu 1,0 x 1,0 m. Potrubí kanalizační přípojky bude podsypáno pískem min. 10 cm a nad potrubím 
bude proveden obsyp do výše 20 cm. Zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou, hutněnou 
po 30 cm. Revizní šachty č. 1 a č. 2 budou plastové o průměru 400, průběžné, např. typ: Elmo Trade 
Vario Compact, teleskopická 400/200. Revizní šachta č. 3 bude plastová o průměru 400, třívtoková, 
např. typ: Elmo Trade Vario Compact, teleskopická 400/200. Před zasypáním přípojky je nutná 
kontrola a odsouhlasení napojení provozovatelem. 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady budou zatříděny podle vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. a podle kódu druhu odpadu jako zemina a kamení a asfaltové směsi. 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 
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specifikaci druhů a množství odpadu vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci 
odpadu) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). 

Při realizaci stavby je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Postup 
dle této normy zahrnuje zejména: ochranu před chemickým znečištěním, ochranu před ohněm, 
ochranu před zamokřením a zaplavením, ochranu vegetačních ploch, ochranu stromů před 
mechanickým poškozením, ochranu stromů při uvolňování, ochranu kořenové zóny při 
navážce zeminy, ochranu kořenového prostoru při okopávce půdy, při výkopech rýh nebo 
stavebních jam, při zřizování základů stavebních prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí 
povrchu. 

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. 

Dále musí být při realizaci stavby respektovány všechny související bezpečnostní předpisy a platné 
ČSN, musí být dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Připojení na kanalizační 
stoku schvalují Pečecké služby, třída Jana Švermy 49, Pečky, 289 11. U kanalizační přípojky musí 
být s dodavatelem sepsána smlouva o odvádění odpadních vod. 

Stavba bude provedena dle předložené a schválené projektové dokumentace "Kanalizační přípojka 
Pečky, Husovo náměstí č.p. 480, parc. č. 1141/2, kterou vypracovala Jaroslava Havelová, ověřené 
v územním řízení.  

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.  

Stanoviska sdělili: 

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1 - Malá strana,  
ze dne: 6. 5. 2022 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zn. 0101746373 

- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 153/3, 140 53 Praha 4, zn. 0700555490 

- Telco Pro Services, a. s., Duhová 153/3, 140 53 Praha 4, zn. 0201417704 

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zn. 001126103891 

- GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, zn. 5002620845 

- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, č.j. 658665/22 

- Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, č.j. PEC 2160/2022 

- Pečecké služby, Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 29. 8. 2022 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 
I, č.j. MUKOLIN/OZPZ 48533/22-tv 

- Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j. 
MUKOLIN/SU 66955/22-vys 

 

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. 
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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. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pečkách, Husovo nám. č.p. 480, 289 11  Pečky 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
  
dotčené správní úřady 
Archeologický ústav AV ČR, IDDS: fxcng6z 
 sídlo: Letenská č.p. 123/4, Malá Strana, 118 01  Praha 1 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12  Kolín 2 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj 
 sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11  Pečky 
  
ostatní 

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700555490 
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201417704 
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