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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 20.6.2022 podali 

Ing. Michal Štosek, nar. 22.2.1967, Chotutice 53, 281 03  Chotutice, 
Kateřina Štosková, nar. 31.3.1971, Komenského 340, 282 01  Český Brod 

(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 

Kanalizační přípojka 
Chotutice, Průběžná č.p. 53 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 273 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 354/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 354/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Chotutice. 

 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Tlaková část: 

Napojení tlakové části kanalizační přípojky na stávající tlakovou přípojku pro č.p. 103 v ulici Průběžná 
bude provedeno vysazením tzv. kalhotového kusu "Y", za kterým bude osazeno šoupě, zemní souprava 
a uliční poklop (hnědá barva). Uzavírací šoupě bude osazeno také na přípojce č.p. 103. Tlaková přípojka 
bude zhotovena z materiálu PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP 50 x 4,6, případně 40 x 3,7 SDR 11 
návin v celkové délce 14,3 m.  

Gravitační část: 

Gravitační část kanalizační přípojky bude provedena z PVC KGEM DN 150 SN 4 a bude napojena do 
DČŠ na hrdlo DN 150. Délka potrubí od napojení na DČŠ až po stávající vývod z nemovitosti, bude 
1,5 m. 
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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 „Kanalizační 

přípojka, Chotutice č.p. 53, p.č. 273“, kterou vypracovala Alena Trnková, ověřené v územním řízení 
a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a příslušných bezpečnostních 
předpisů a platných ČSN.  

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 14 dnů před vlastním 
zahájením stavby.  

4. Před zahájením prací investor zajistí vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a v průběhu 
stavby budou dodržovány podmínky správců těchto sítí.  

5. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu oprávněnou osobu zhotovitele nejméně 14 dnů před zahájením 
stavby.  

7. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
8. 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. 

9. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině.  
10. 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. 

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

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 893186/21 
o Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

CETIN a.s.; 
o Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření 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 a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

o Pro případ, že bude nezbytné přeložení sek, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 
17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení; 

o Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
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• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001123679539 

o Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální 
vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým 
vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče 
trasy podzemních vedení.  

o Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní 
značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony atd.) musí být umístěny tak, nejbližší hrana bude ve 
vzdálenosti minimálně 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. 

o Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení je nutné před započetím výkopových prací zažádat 
o vytyčení distribučního vedení v místě stavby. 

o Vytyčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto 
seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze 
ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich 
pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání 
místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy 
opravu poškozeného zařízení na základě žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu 
kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní 
služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle 
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu 
s ČSN 73 6005 se zápisem o provedené kontrole do stavebního deníku.  

o Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa 
poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu 
poškozeného zařízení na základy žadatele.  

o Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro 
výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto 
vyjádření.  

o V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 
souhlasu a činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci 
stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení 
podané žádosti.  

o Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpis, 
zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 
a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

o V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

o Při realizaci stavby a/nebo  provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nezabezpečenému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem 
pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m 
od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud 
není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že 
nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.  

o Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele 
prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost 
za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržených výše uvedených podmínek.  
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o Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemní vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 
soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.  

o V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace 
viditelně označen výstražnou cedulí.  

o Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při případné úpravě 
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.  

o Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 
znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. 

o Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související 
nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám 
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací 
nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených 
případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ ICT Services, a.s.. 

o Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnostíČEZ ICT Services, a.s., 
a Telco Pro Services, a.s.. 

o Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.  
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001123679539 

o Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální 
vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým 
vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče 
trasy podzemních vedení.  

o Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kNN, kVN dodržet 
minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, 
nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé 
roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  

o Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní 
značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí mít umístěny tak, že nejbližší hrana bude 
ve vzdálenosti minimálně 0,60 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  

o Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení je nutné před započetím výkopových prací zažádat 
o vytyčení distribučního vedení v místě stavby. 

o Vytyčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto 
seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze 
ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich 
pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání 
místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy 
opravu poškozeného zařízení na základě žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu 
kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní 
služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle 
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 
6005 se zápisem o provedené kontrole do stavebního deníku.  

o Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa 
poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu 
poškozeného zařízení na základy žadatele.  

o Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro 
výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto 
vyjádření.  
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o V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 

souhlasu a činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci 
stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení 
podané žádosti.  

o Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpis, 
zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 
a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

o V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

o Při realizaci stavby a/nebo  provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nezabezpečenému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem 
pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m 
od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud 
není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že 
nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.  

o Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele 
prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost 
za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržených výše uvedených podmínek.  

o Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemní vedení ani statika podpěrných bodů. 
Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 
soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.  

o V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace 
viditelně označen výstražnou cedulí.  

o Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při případné úpravě 
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.  

o Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 
znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. 

o Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související 
nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám 
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací 
nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených 
případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ ICT Services, a.s.. 

o Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnostíČEZ ICT Services, a.s., 
a Telco Pro Services, a.s.. 

o Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.  
• Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 00 Kolín, č.j.: O22070168923 

o Tlaková kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PE 100 RC DN 40-50 mm. Napojení 
nové tlakové kanalizační přípojky na stávající tlakovou přípojku pro č.p. 103 bude provedeno 
vysazením, tzv. kalhotového kusu „Y“, za kterým bude osazeno litinové šoupě se zemní 
soupravou s teleskopickou tyčí. Uzavírací šoupě se zemní soupravou s teleskopickou tyčí 
bude také osazeno na stávající přípojce pro č.p. 103. Osazení čerpací jímky, čerpadla, 
ovládání a elektroinstalaci musí provádět odborná firma. K tlakové části kanalizační přípojky 
předloží investor protokol o tlakové zkoušce. 



Č.j. PEC/3006/2022 str. 6 

 
o Samotnou realizaci přípojky je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s vedoucím 

provozu kanalizací Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz.  
o Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005. 
o Podmínkou připojení kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím je sjednání Smlouvy 

o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte na zákaznickém oddělení 
(Orebitská 885, Kolín, tel: 321 737 171, 607 070 071) na základě podané Přihlášky 
odběratele.  

o Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie 
AG Kolín a.s.. Vytyčení vodohospodářských sítí provede Energie AG Kolín a.s. – pro 
vytyčení kanalizačních stok Mgr. Pavel Konývka, tel. 603 557 122, 
pavel.konyvka@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).  

o Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem 
pracovníka provozu Energie AG Kolín a.s. – Mgr. Pavel Konývka, tel.: 603 557 122, 
pavel.konyvka@energiekolin.cz. Připojení bude provedeno po investorově podpisu smlouvy. 
Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem 
Energie AG Kolín a.s.. 

o Kanalizační stoka je vedena na ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV 
je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení 
odpadních vod je nutné striktně dodržet.  

o Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) 
bude společností Energie AG Kolín a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení 
vodovodní přípojky a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic 
(upřednostňujeme digitální formu dat).  

• GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002523964 
o Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na 
http://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto 
stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na 
svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní 
stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném 
a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce. 

o Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do 
stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni 
s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.  

o Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných 
TGP 702 01, TGP 702 04 a TGP 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.  

o Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

o V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie 
musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo 
výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou 
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být 
tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.  

o Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti 
jejich poškození.  

o Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.  

o Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
o Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných 

vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) 
na telefon 1239. 
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o Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast 
(formulář a kontakt naleznete na http://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, 
který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které 
byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.  

o O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.  

o PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno 
zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory 
České republiky registrovaných TGP 702 01 a TGP 702 04.  

o Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky PZ.  

o Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ 
a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.  

• Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
zn.: 260/22/KSÚS/KHT/SOM 
o Napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno otevřeným výkopem v chodníku 

přiléhajícímu k silnici. Těleso III/3292 nebude stavbou nijak dotčeno. 
o Po uložení přípojky dojde k zásypu výkopu. Zásyp musí být řádně hutněn po vrstvách, max. 

po 20 cm. Povrch chodníku bude uveden do stavu dle požadavků dle majitele chodníku, 
tj. obce Chotutice. 

o Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce.  
o Investor stavby je povinný zajistit, aby stavbou nedocházelo ke znečišťování či poškozování 

silnice III/3292. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně odstraněno.  
o Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem 

– zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku. 

o Do zahájení stavebních prací bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 
smyslu zákona č. 131997 Sb., směrnice kraje a ceníku.  

o Před zahájením stavebních prací dojde k protokolárnímu předání pozemku silnice III/3292 po 
ukončení stavebních prací bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK. 
Investor vyzve k předání zástupce KSÚS SK, o.p. pí Somolíkovou. Záruční doba na povrch 
pozemku silnice bude stanovena v délce 60 měsíců od dne předání.  

o Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného 
Odborem dopravy MěÚ Kolín.  

• Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OD 123762/21-noj 
o Napojení kanalizační přípojky na hlavní stoku bude provedeno mimo těleso silnice III/3292 

v chodníku. Hrana výkopu musí být co nejvíce vzdálena od zpevněné hrany vozovky (co 
nejblíže k oplocení sousedního pozemku, zástavbě).  

o Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu – výkop po vrstvách řádně 
hutněn.  

o Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikace nebo následně po jejich 
skončení k sesednutí její krajnice. Na komunikaci nebude ukládán výkopový ani stavební 
materiál. Případně znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.  

o V případě, že realizace stavby kanalizační přípojky bude vyžadovat dočasné omezení 
plynulosti silničního provozu na silnici III/3292, je nutné s ohledem na ustanovení zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 
nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací podat zdejšímu odboru dopravy žádost 
o stanovení přechodné úpravy dopravního značení s návrhem přechodné úpravy provozu.  

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 
I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 2541/22-Tv 
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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 
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 námitky. 

o Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 nemáme námitky. 

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

• Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice, č.j.: OúCh/6/2022 
o bude dodrženo vše, tak je uvedeno v zaslané Technické zprávě a v Technických podmínkách 
o budou dodrženy požadavky na stavební připravenost od Fi. Presskan, a.s. 
o veškerá použití technologie (čerpadlo, jímka, spínací sondy, rozvaděč…) bude od Fi. 

Presskan a.s. 
o montážní práce (připojení do výtlačného potrubí od vedlejší nemovitosti a připojení 

a odzkoušení čerpadla) bude provedeno pracovníky Fi. Presskan, a.s. 
o práce, které budou prováděné v oblasti přilehlého chodníku (zejména připojení na sousední 

výtlačný řád) proběhnou před zahájením plánované rekonstrukce tohoto chodníku v r. 2022, 
přesný termín bude obec znát po provedení výběrového řízení na dodavatele, cca v průběhu I. 
až II. čtvrtletí 2022 

o termín provedení výkopu před vjezdem do č.p. 103, bude předem projednán s majitelem této 
nemovitosti 

o Neprodleně po uvedení do provozu bude uzavřena smlouva mezi Fi. Energie AG. a.s. Kolín 
a p. Štoskem, za účelem připojení ke splaškové kanalizaci a zpoplatnění 

• Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, 
zn.: 3465/2022 
o Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu 

oznameni@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 smlouvu 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: 
Ing. Michal Štosek, nar. 22.2.1967, Chotutice 53, 281 03  Chotutice 
Kateřina Štosková, nar. 31.3.1971, Komenského 340, 282 01  Český Brod 
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Odůvodnění: 

Dne 20.6.2022 podal žadatel žádost o územního souhlasu. Stavební úřad došel k závěru, že nejde 
o případ, pro který postačí územní souhlas podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, proto stavební úřad 
usnesením č.j. PEC/2639/2022 ze dne 27.6.2022 rozhodl o projednání záměru v územním řízení.  

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: 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 893186/21 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 010165305, 
001123679539, 001122759111 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700483484 

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201345110 

- Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 00 Kolín, č.j.: O22070168923 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002523964 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
zn.: 260/22/KSÚS/KHT/SOM 

- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OD 123762/21-noj 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 2541/22-Tv 

- Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice, č.j.: OúCh/6/2022 

- PRESSKAN system a.s., Vápenice 2974/13, 796 00 Prostějov, vyjádření ze dne 15.11.2017 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, 
zn.: 246/2022 

 

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: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Arpád Ikri, Hana Ikriová, Obec Chotutice,  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci nepodali návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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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. c) ve výši 500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Michal Štosek, Chotutice č.p. 53, 281 03  Radim u Kolína 
Kateřina Štosková, Komenského č.p. 340, 282 01  Český Brod 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00  Praha 5 
Arpád Ikri, Průběžná č.p. 103, Chotutice, 281 03  Radim u Kolína 
Hana Ikriová, Průběžná č.p. 103, Chotutice, 281 03  Radim u Kolína 
Obec Chotutice, IDDS: arybuvt 
 sídlo: Průběžná č.p. 107, Chotutice, 281 03  Radim u Kolína 
  
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 
  
ostatní 
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 
Energie AG Kolín a.s., IDDS: 7tdtvte 
 sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III. 
GasNet Služby,, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno-město 
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