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Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 
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Oprávněná úřední osoba: Marie Hoznauerová 

 

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"), ve společném územním a 
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání 
společného povolení, kterou dne 15.7.2022 podal 

MVDr. Ivana Svobodová, nar. 7.12.1981, Jaselská 1635, 792 01  Bruntál, 
kterého zastupuje Hampejs projekty s.r.o., IČO 09195726, 417 71  Všechlapy 111 

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

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Veterinární klinika 
Pečky, Velké Chvalovice, Ke Hřišti č.p. 183 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 47/3 (ostatní plocha), parc. č. 47/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 323 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Velké Chvalovice. 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o stavební úpravy jednopodlažního objektu č.p. 183 ve Velkých Chvalovicích vedoucích ke 
vzniku veterinární kliniky.  

Vstup do objektu bude z ulice Ke Hřišti, kde v přední části bude vchod do vstupní haly s recepcí. Tento 
prostor bude rozdělen na čekárnu pro psy a kočky. Z čekárny bude vstup do 4 ordinací a na WC pro 
klienty, které bude přístupné přes odvětranou předsíň vybavenou umyvadlem s tekoucí teplou a studenou 
vodou. V zadní části objektu budou dvě pracovny, 2 technické místnosti, 2 sklady, 2 hospitalizace, RTG, 
USG, 2 ošetřovny, laboratoř, úklidová komora a zázemí pro zaměstnance - denní místnost, šatna, 
koupelna a 2 WC přístupné přes odvětranou místnost. 

Nové svislé nosné konstrukce budou tvořeny zdivem Porotherm 38 T profi dryfix na zdící pěnu, nové 
příčky budou z pórobetonu Porfix š. 100/150 mm na maltu.  

Objekt bude napojen na stávající vodovodní, kanalizační a elektrickou inženýrskou síť. Zdrojem tepla 
bude plynový kondenzační kotel. Ohřev teplé vody bude zajištěn zásobníkovým ohřívačem Vitocell 
100-W. Vytápění bude provedeno v souladu s průkazem energetické náročnosti budovy, který vypracoval 
Ing. Jan Škoda (osvědčení č. 1559). Nucené větrání objektu bude zajišťovat rekuperační jednotka 
Duovent Compact DV 1800 DI KL F7/M5 DVAV BP IP55, která bude osazena na střeše objektu. 

V objektu budou umístěny 2 hadicové systémy pro 1. hasební zásah a 2 přenosné hasicí přístroje 
s minimální hasicí schopností 27A. Stavba bude provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením 
stavby, které je součástí projektové dokumentace.   
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním schématem: 

 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace “Veterinární klinika“, kterou vypracoval 
a autorizoval Ing. Ondřej Hampejs, ČKAIT 0402305; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

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

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

• závěrečná kontrolní prohlídka. 

4. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba k provedení stavebních nebo montážních prací 
jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení realizace stavby bude 
vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů. Stavebník sdělí jméno 
či název oprávněné osoby stavebnímu úřadu 14 dní před zahájením prací.  

5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

6. Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před 
započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit 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.  

7. 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 dle Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.  

8. Při provádění stavby budou splněny požadavky těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a správců technické infrastruktury: 
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• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 

Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 193222022 

o Stavebník musí zajistit měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu instalované 
venkovní rekuperační jednotky v nejbližším chráněném venkovním prostoru a venkovním 
prostoru stavby v denní a noční době v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 nařízení 
a měření předložit orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), který vydá stavebníkovi závazné 
stanovisko, zda byly splněny hlukové limity stanovené právními předpisy. Stavbu bude 
možno užívat až po obdržení kladného závazného stanoviska KHS. 

• Město Pečky, Masarykovo náměstí 76, 289 11 Pečky, č.j.: PEC/2621/2022 

o Město Pečky podmiňuje svůj souhlas splněním následujících podmínek: 

 vodovodní přípojka bude řešena protlakem přes místní komunikaci 

 odvodnění střech a zpevněných ploch bude svedeno na pozemek stavitele do retenční 
nádrže o objemu 6 m3 a dvou vsakovacích zařízení 2,4 x 4 x 1 m 

 povrch prostoru pro parkovací stání bude vytvořen ze zatravňovacích dlaždic 

 napojení stávajícího chodníku zůstane beze změny 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 
I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 35235/22-Tv 

o Z hlediska nakládání s odpady: 

 S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zák. 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, budou přímo 
na staveništi soustřeďovány odděleně a tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz 
vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před odcizením nebo 
únikem a budou zajištěny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které 
by zhoršilo možnost nakládání s danými odpady v souladu s § 3 zákona o odpadech. 
Přednostně bude zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním.  

 V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je 
povinen je za tímto účelem předat osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.  

 V případě stavebních a demoličních odpadů, které původce sám nezpracuje, musí mít 
jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením 
určeným k nakládání s takovými odpady před jejich vznikem.  

 Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními 
materiály určenými pro opětovné použití a stavebními a demoličními odpady tak, aby 
byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.  

 Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se 
stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.  

 O odpadech vznikajícíh v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena průběžná evidence.  

 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 dokladu 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.  

 Dále požadujeme doložit doklady o způsobu nakládání s odpady z provozu veterinární 
kliniky.  

o Z hlediska vodoprávního úřadu: 

 nemáme námitky 

o Z hlediska ochrany ovzduší: 

 ve věci bylo na základě žádosti investora podle §11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v úplném znění, vydáno dne 25.4.2022 naše závazné stanovisko 
č.j. MUKOLIN/OZPZ 35232/22-Ch.  

o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
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 nemáme námitek 

o Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

 nemáme námitek 

o Z hlediska státní správy lesů a myslivosti: 

 nemáme námitky 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 
I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 35232/22-Ch 
o Při provádění zemních nebo stavebních prací a nebo jakýchkoliv činností prováděných přímo 

nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují a nebo by mohly znečišťovat ovzduší), 
které jsou a nebo mohou být zdrojem zvýšené prašností, se ve smyslu zákona o ochraně 
ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle kterého 
je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět 
taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby 
touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani okolí realizace záměru (např. 
zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista 
automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, 
oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené 
shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební 
odpad, apod.). 

o Pro zjednodušení a urychlení řízení a pro omezení administrativní a ekonomické náročnosti 
toto závazné stanovisko platí i pro zahájení užívání zdroje za předpokladu, že budou 
dodrženy jeho výše uvedené technické parametry a paliva, tzn., že uvedený původní zdroj je 
nutno chápat jako minimální technický standard. Při případných následných jednání 
z hlediska ochrany ovzduší na MěÚ Kolín, OŽPZ ve věci realizace tohoto záměru vždy 
uvádějte i č.j. tohoto stanoviska.  

 

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101596938 
o V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona 

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

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé 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., o 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 zařízeními 
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 73 6005 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.  
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 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 nepovolanou 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 
budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením 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 provoznímu 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 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 21.12.1994, 
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. 
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, zdravá 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.  

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 nemají povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže 
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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.  

 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 pro 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.  

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

 u stožárových elektronických 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.  

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:  

 provádet výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého 
napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnost v ochranných 
pásmech podzemního vedení),  
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 skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo rozvaděčům 

vysokého nebo nízkého napětí,  

 umisťování antény, reklamy, ukazatele apod.,  

 zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.  

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001125205233 

o Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře. 

o Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NT L) v místě křížení s podzemním 
kabelovým vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kNN dodržet 
minimální vzdálenost 0,4 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Při 
budování plynovodu do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním kabelovým 
vedením kVN dodržet minimální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kVN dodržet minimální 
vzdálenost 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Kabely kNN, 
kVN uložit do chrániček přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Při souběhu 
s kNN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. Křížené kNN, kVN při výkopové práci nutno 
vyvěsit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NT L 
plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 
1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500mm. 
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.  
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 0,40m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé 
roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  
Vytýčení 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 náklady 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 provedené kontrole do stavebního deníku. 
Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní 
značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude 
ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  
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.  
Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního 
vodiče trasy podzemních vedení. V případě bezzákladového oplocení nebudou sloupky 
oplocení umístěny blíže než 0,6 metru 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.  

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 Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektován) 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 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 nebezpečnému 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 nedodržením výše uvedených 
podmínek.  

o Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení 
distribuční soustavy ve smyslu S 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 Distribuce, a. s.  

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

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001125203195 

o Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře. 

o Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NT L) v místě křížení s podzemním 
kabelovým vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kNN dodržet 
minimální vzdálenost 0,4 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Při 
budování plynovodu do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním kabelovým 
vedením kVN dodržet minimální vzdálenost 0,2 m, při souběhu s kVN dodržet minimální 
vzdálenost 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Kabely kNN, 
kVN uložit do chrániček přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Při souběhu 
s kNN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. Křížené kNN, kVN při výkopové práci nutno 
vyvěsit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NT L 
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plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 
1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500mm. 
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.  
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 0,40m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé 
roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  
Vytýčení 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 náklady 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 provedené kontrole do stavebního deníku. 
Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní 
značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude 
ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  
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.  
Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního 
vodiče trasy podzemních vedení. V případě bezzákladového oplocení nebudou sloupky 
oplocení umístěny blíže než 0,6 metru 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.  

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 s 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 vyprojektován) 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 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 nebezpečnému 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 
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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 nedodržením výše uvedených 
podmínek.  

o Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení 
distribuční soustavy ve smyslu S 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 Distribuce, a. s.  

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

• Pečecké služby s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 27.6.2022 

o Existence provozovaného zařízení (sítí) v předmětném zájmovém území se nachází zařízení 
provozované naší společností a jeho ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Vytýčení 
skutečného provedení ve správě společnosti je třeba telefonicky objednat na: 737 282 715, 
737 282 718. 

o Veškeré práce v ochranném pásmu provádět ručním způsobem, strojní zařízení používat až 
po nalezení zařízení poocí ručně kopaných sond. Práce v bezprostřední blízkosti zařízení 
provádět tak, aby nedošlo k jeho porušení. V případě terénních úprav je nutné zachovat 
stávající armatury a poklopy. 

o Vodoměr dodá provozovatel, přípojku po dohodě s investorem. Dle standardů provozovatele 
bude osazen vodoměr DN 32, přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí 
v zemi podle ČSN 73 6005. 

o Kanalizační přípojka bude realizována dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.  

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 612033/22 

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; 
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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. 

• GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002593001 
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. 

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.  
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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.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

MVDr. Ivana Svobodová, nar. 7.12.1981, Jaselská 1635, 792 01  Bruntál 
 

Odůvodnění: 

Dne 15.7.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 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 přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 193222022 

- Město Pečky, Masarykovo náměstí 76, 289 11 Pečky, č.j.: PEC/2621/2022 

- Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/SU 35233/22-vys 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 35235/22-Tv, MUKOLIN/OZPZ 35232/22-Ch 

- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, sídlo: Černoleská č.p. 1929, 
256 38 Benešov, č.j.: SVS/2022/053171-S 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 
ev.č.: HSKL-3710-2/2022-KO 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101596938, 
001125205233, 001125203195,  

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700437505 

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201298672 

- Pečecké služby s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 27.6.2022 

- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: MW9910182123335143 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 784296/21,612033/22 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002457706, 5002593001 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E45538/21 

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn.: 7983/2021/CEPS 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Pečky, Mgr. František Axamit, Bc. Jana Axamitová, Ing. Jiří Barták,  

  

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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 
30000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Hampejs projekty s.r.o., IDDS: snz8ad8 
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 sídlo: Všechlapy č.p. 111, 417 71  Zabrušany 
 zastoupení pro: MVDr. Ivana Svobodová, Jaselská 1635, 792 01  Bruntál 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
Mgr. František Axamit, Ke Hřišti č.p. 33, Velké Chvalovice, 289 11  Pečky 
Bc. Jana Axamitová, Ke Hřišti č.p. 33, Velké Chvalovice, 289 11  Pečky 
Ing. Jiří Barták, IDDS: 63jg59c 
 trvalý pobyt: L. Dostalové č.p. 773, 290 01  Poděbrady II 
  
dotčené správní úřady 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby,, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno-město 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12  Kolín 1 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Karlovo náměstí 44, Kolín I, 280 02  Kolín 2 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, IDDS: wx98b5p 
 sídlo: Černoleská č.p. 1929, 256 01  Benešov u Prahy 
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj 
 sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11  Pečky 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor kolín, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
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