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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 1.4.2022 podal a dne 21.7.2022 doplnil 

 

David Bernátek, nar. 24.3.1976, Rudolfa Holeky 635, 198 00  Praha, 
kterého zastupuje 

KFJ s.r.o., IČO 06295533, Komenského 527, 281 63  Kostelec nad Černými lesy 

(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 

Výstavba oplocení a vjezdové brány na pozemku parc. č. 29/2 v k.ú. Poboří 
Plaňany, Poboří 

 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 29/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Poboří. 

 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o výstavbu vjezdové brány na pozemek parc. č. 29/2 v k.ú. Poboří z pozemku parc.č. 625/3 
(silnice KSÚS SČK), která je součástí oplocení. Brána bude provedena ocelová s drátěnou výplní, 
oplocení bude provedeno z betonových dílců osazených mezi betonové sloupky. Sloupky budou usazené 
do betonového základu. Součástí bude výstavba oplocení pozemku parc. č. 29/2 v k.ú. Poboří. 
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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 „Oplocení, p.č. 29/2, 
k.ú. Poboří“, kterou vypracoval Aleš Němec a autorizoval Ing. Karel Fousek, ČKAIT 0009817, 
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. Při provádění stavby budou splněny požadavky těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a správců technické infrastruktury: 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 
Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 74687/22-Tv 
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o Z hlediska nakládání s odpady: 

 platí naše vyjádření č.j. MUKOLIN/OZPZ 3042/22 ze dne 24.1.2022. 

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: 

 K realizaci stavby máme následující podmínky: 

 Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby upozorňujeme na 
ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném 
znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, 
pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné 
rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Prokázané poškození dřevin je 
postižitelné dle ust. § 87, resp. § 88, zákona o ochraně přírody a krajiny.  

 Z tohoto důvodu požadujeme, aby ve společném povolení byla uvedena tato 
podmínka: 

 Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Je nutné rozpracovat podrobně jednotlivé body týkající se 
konkrétních dřevin ve vztahu k hrozícímu poškození. 

 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 odkopávce půdy, při výkopech rýh nebo stavebních jam, při zřizování 
základů stavebních prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí povrchu. 

o Z hlediska státní správy lesů a myslivosti: 

 Nemáme námitky. 

• Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát, 
Václavská 11, 280 13 Kolín 3, č.j.: KRPS-8939-2/ČJ-2022-010406 

o Připojení pozemku na pozemní komunikaci bude v šíři odpovídající vjezdu i jeho způsobu 
využití a musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům 
bezpečného užívání, bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci 
a musí splňovat podmínky stanovené správcem komunikace.  

o V místě samotného sjezdu musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry, Rozhledová 
pole musí být prostá překážek (oplocení pozemku, vegetace, popelnice, kontejnery aj) 
vyšších než 0,7 m nad úrovní jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu na přilehlou 
pozemní komunikaci.  

o Připojení bude provedeno vjezdem tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou 
pozemní komunikaci a tím narušovaly její odtokové poměry. Odvodnění bude mimo silniční 
těleso a jeho příslušenství.  

o Vrata ani jiné součásti stavby nesmí a to ani krátkodobě, zasahovat do průjezdného profilu 
přilehlé komunikace, případně průchozího profilu přilehlého chodníku. Otevírání vrat bude 
do pozemku stavitele.  

o Firma, která bude stavbu realizovat, v případě zásahu do pozemní komunikace anebo do části 
přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát 
Kolín o stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení 
projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu se 
Zásadami pro přechodné dopravní značení TP 66. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá 
a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.  
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o Stavbou nesmí dojít k negativnímu omezení rozhledů v přilehlé křižovatce, je li tato 

v bezprostřední blízkosti.  

• Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
zn.: 297/22/KSÚS/KHT/SOM 

o Sjezd na parc. č. st. 29/2 bude mít zpevněný, bezprašný povrch (beton, živice, zámková 
dlažba pod.). Odvodnění sjezdu, zpevněných ploch a nové místní komunikace bude mimo 
silniční těleso a jeho příslušenství. Dešťová voda ze sjezdu a přilehlých zpevněných ploch 
nesmí stékat na silnici III/33412 a opačně. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění 
silnice III/33412. 

o Při výstavbě nesmí dojít k narušení provozu na přilehlé komunikaci.  

o Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření (např. 
vyrovnání výškové nivelety) tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního 
provozu.  

o Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.  

o Majitel stavby je povinný udržovat sjezd v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování 
či poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí být 
neprodleně odstraněno. 

o Rozhodnutí o zřízení sjezdu vydá příslušný MěÚ, odbor dopravy po doložení stanoviska 
Policie ČR DI.  

o Oplocení bude provedeno dle předložené projektové dokumentace na hranici pozemku parc. 
č. 29/2 s tím, že vrata se budou otevírat směrem do pozemku parc. č. 29/2. 

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001123181625 
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 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 V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 
stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních 
zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení 
(kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být 
znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.  

o Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče 
trasy podzemních vedení. V případě bezzákladového oplocení nebudou sloupky oplocení 
umístěny blíže než 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Oplocení 
(základ oplocení) nebude umístěno nad trasou podzemních vedení (mimo kolmého křížení). 
V případě kolmého křížení základu oplocení s podzemním vedením bude provedena 
mechanická ochrana stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). 
Veškeré části vedení, přípojek musejí být přístupné. V případě, že se v místě budoucího 
oplocení nachází kabelová skříň. 



Č.j. PEC/3542/2022 str. 5 

 
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.  

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 společností ČEZ ICT Services, a.s., 
a Telco Pro Services, a.s.. 

o Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.  
• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 764504/22 

o Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 
CETIN a.s.; Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření 
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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 
 dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen 

ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
 Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle 

obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí 
pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. 
Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 
(CETIN, a.s.) provádějte r u č n ě s maximální opatrností za dodržení uvedených 
výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou. 
Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ( p.Křivka, mob. 720 752 243), ke 
kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší 
trasy.  
Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, 
pracoviště Českomoravská 2510/19, Praha 9, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 
724227906, email.: jan.sulc@cetin.cz. 

 Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy 
 V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. 

Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly 
alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy. 

 V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 
 Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 
 Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou 

byl rozebíratelný. 
 Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou 

trasou byl rozebíratelný. 
 Oplocení 
 Základy oplocení umístěte nejméně 0,5m od krajního prvku kabelové trasy SEK. 
 Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou 
 V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/ly do 

chráničky. Současně založte chráničku.; a 
 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. 

 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

David Bernátek, nar. 24.3.1976, Rudolfa Holeky 635, 198 00  Praha 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 1.4.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 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.  
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Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností 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 životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 74687/22-Tv 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát, 
Václavská 11, 280 13 Kolín 3, č.j.: KRPS-8939-2/ČJ-2022-010406 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
zn.: 297/22/KSÚS/KHT/SOM 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001123181625 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 764504/22 

 
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: 

Městys Plaňany, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, DB 
fond s.r.o., Miloslav Drobný, Zoltán Keszeg, Pavel Klečka, Veronika Váradiová, Společenství 
vlastníků jednotek Poboří 35 
  

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 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
KFJ s.r.o., IDDS: bwfnhp2 
 sídlo: Komenského č.p. 527, Kostelec nad Černými lesy, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
 zastoupení pro: David Bernátek, Rudolfa Holeky 635, 198 00  Praha 
Městys Plaňany, IDDS: e5cbtvj 
 sídlo: Tyršova č.p. 72, 281 04  Plaňany 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00  Praha 5 
DB fond s.r.o., IDDS: dr9tw8n 
 sídlo: Poděbradská č.p. 88/55, Hloubětín, 198 00  Praha 98 
Miloslav Drobný, Kovanice č.p. 11, 288 02  Nymburk 2 
Zoltán Keszeg, Libodřice č.p. 82, 280 02  Kolín 2 
Pavel Klečka, U školního pole č.p. 520, Běchovice, 190 11  Praha 911 
Veronika Váradiová, Poboří č.p. 35, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
Společenství vlastníků jednotek Poboří 35, Poboří č.p. 35, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
  
dotčené správní úřady 
KSÚS Středočeského kraje, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 21  Praha 5 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Václavská č.p. 11, 280 16  Kolín 3 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
  
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 
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