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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
 
 
Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil 
podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.6.2022 podal 

 

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín, 
kterého zastupuje Maděra a Šípek spol.s r.o., IČO 45144664, Bílkova 116, 290 01  Poděbrady 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 
 
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
 
 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Hradenín kNN č. parc. 153 
IV-12-6030864 

 
 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 153 (orná půda), parc. č. 332/1 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Hradenín. 
 
 
 
Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o pokládku nového kabelového vedení. Ze stávajícího sloupku (PB č. 43) na parcele č. 332/1 
v k.ú. Hradenín bude proveden svod kabelem 1x AYKY 120/70 do nové rozpojovací skříně 
SR502 NKW2 vedle sloupku. Z nové rozpojovací skříně SR502NKW2 bude vyveden nová kabel 
1x AYKY 240/120 s ukončením v nové přípojkové skříni SS200 NKE1P-C na parcele č. 153. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním schématem: 

 
2. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace „Hradenín kNN 

č. parc. 153, IV-12-6030864“, kterou vypracoval Ondřej Schwarz a autorizoval Petr Zahálka, 
ČKAIT 0013175, ověřené v územním řízení a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy a příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.  

3. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

4. S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., Zákon 
o odpadech. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se 
stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. 

5. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník 
oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi 
podle § 121 stavebního zákona. 

6. Při provádění stavby budou splněny požadavky těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a správců technické infrastruktury: 

• Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OD 26307/22-noj 
o Stavba kabelového vedení NN včetně umístění případného kabelového zařízení (kabelové 

skříně, atd.) bude provedena mimo těleso silnice III/33413. Hrana výkopu musí být co 
nejvíce od zpevněné hrany vozovky silnice III. třídy.  

o Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu – vkop po vrstvách řádně hutněn. 
Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikace. Na komunikaci nebude 
ukládán výkopový ani stavební materiál. Případné znečištění vozovky bude neprodleně 
odstraněno. 

o O souhlas s případným umístěním stavby vedení NN do tělesa místní komunikace a určení 
podmínek pro provedení prací včetně podmínek pro uvedení tělesa této komunikace do 
původního stavebního stavu umožňujícího její bezpečné obecné užívání dle zákona 
č. 13/1997 Sb. je nutné si požádat vlastníka místní komunikace. 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 
280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 81509/22-Tv 
o Z hlediska nakládání s odpady: 

 Nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude 
nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Upozorňujeme, že zemina 
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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 odpadů vzniklých 
v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění 
(potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém 
množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, 
IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad 
prokazující zákonné nakládání s odpady.  

o Z hlediska vodoprávního úřadu: 
 Nemáme námitky. 

o Z hlediska ochrany ovzduší:  
 Nemáme námitky. 

o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
 Nemáme námitek. 

o Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 nemáme námitek. 

o Z hlediska státní správy lesů a myslivosti: 
 Nemáme námitky. 

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 01011706655 
o V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona 

zakázáno: 
 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,  
 provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,  
 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,  
 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením,  
 vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.  

o V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou 
komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
 Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení 

a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na 
odchylky od výkresové dokumentace. 

 Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 
 Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  

 Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, 
ČSN 736005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

 Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení 
prací minimálně 3 pracovní dny předem.  

 Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo 
mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti 
mechanickému poškození. 

 Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. 
Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE 
apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolenou osobou.  

 Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky 
vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, 
vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu 
odkrýt.  

 Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 
krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace 
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budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložení musí být řádně 
upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. 
Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním 
a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného 
společností ČEZ Distribuce, a.s.. 

 Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelem.  

 Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě 
nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

 Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému pracovnímu útvaru.  
 Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením 

ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce 
v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo 
rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na 
výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.  

o Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

  pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 
31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného 
data činí 7 metrů), 

 pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
 pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
 pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 

31. 12. 1994), 
 pro vodiče s izolací základní 5 metrů; 

 u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení. 
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným 
pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet 
vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.  

o V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona 
zakázáno: 
 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
 provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením, 
 vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 
§ 46 odst. 8 a 11 energetického zákona. 

o V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou 
komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
 Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, 

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže 
než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), 
pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

 Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

 Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 
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 Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 

podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů). 
 Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 
 Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká 

s ČSN EN 50110-1. 
 Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu 
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí 
a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky 
již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

 V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 
požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého 
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

 Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena 
nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci. 

 Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci 
nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, 
prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného 
zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci. 

o Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti: 
 u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 

20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího 
líce obvodového zdiva, 

  u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější 
hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 

 u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 

 u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění. 
o V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona 

zakázáno: 
 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
 provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 
§ 46 odst. 8 a 11 energetického zákona. 

o V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly 
mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či 
podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 
 provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého 

napětí nebo stabilitu stavební 
 části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení), 
 skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo 

k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí, 
 umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 
 zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 587329/22 
o Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti 

CETIN a.s.. 
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o Společnost CETIN a.s. souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem 

v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené 
příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona. 

o Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. 

• Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, 
zn.: 1596/2022 
o Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu 

oznámeni@uappsc.cz) 
o Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich 

realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz). 
o Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný 

základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce 
spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky 
a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další 
výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny 
archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen 
investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít s oprávněnou 
archeologickou organizací.  

o Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické 
památkové péče.  
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02  Děčín 
 

Odůvodnění: 

Dne 15.6.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OD 26307/22-noj 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 26308/22-TV 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 01011706655 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700524322 

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201386290 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 587329/22 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002577902 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, 
zn.: 1596/2022 

- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, č.j.: 133986/2022 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Tomáš Hanák, Městys Plaňany, Jiří Kruliš, Ladislav Drahňovský, Milan Drahňovský, Lenka 
Drahňovská, Ivan Drahňovský, Ing. Zdeněk Smrž, Ing. Lea Smržová 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci nepodali návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Středočeského kraje Praha podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Hoznauerová 
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) 
Maděra a Šípek spol.s r.o., IDDS: p4wjpti 
 sídlo: Bílkova č.p. 116, Kluk, 290 01  Poděbrady 
 zastoupení pro: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02  Děčín 
Tomáš Hanák, Josefa Lady č.p. 1210, 250 82  Úvaly 
Městys Plaňany, IDDS: e5cbtvj 
 sídlo: Tyršova č.p. 72, 281 04  Plaňany 
Jiří Kruliš, Kosmická č.p. 743/13, Háje, 149 00  Praha 415 
Ladislav Drahňovský, Na Dubince č.p. 242, 281 66  Jevany 
Milan Drahňovský, Dobřichov č.p. 250, 289 11  Pečky 
Lenka Drahňovská, Pod Loretou č.p. 370, 503 51  Chlumec nad Cidlinou IV 
Ivan Drahňovský, Levín č.p. 6, Olešnice, 503 51  Chlumec nad Cidlinou 
Ing. Zdeněk Smrž, Hradenín č.p. 23, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
Ing. Lea Smržová, Hradenín č.p. 23, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
  
dotčené správní úřady 
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 
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10 
 


		2022-09-14T11:29:49+0200
	Marie Hoznauerová
	referent odboru




