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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 8.9.2022 podal 

Obec Dobřichov, IČO 00235342, Dobřichov 206, 289 11  Dobřichov, 
kterého zastupuje Ing. arch. Vojtěch Janda, IČO 88819540, T. G. Masaryka 782, 538 21  Slatiňany 

(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: 

Multifunkční centrum Dobřichov 
Dobřichov č.p. 191 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 245 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 415, parc. č. 95/17, 
parc. č. 97 (ostatní plocha), parc. č. 99/35 (ostatní plocha), parc. č. 100/9 (ostatní plocha), parc. č. 100/36, 
parc. č. 100/37 v katastrálním území Dobřichov. 
 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu (sportovní kabiny) č.p. 191 v obci Dobřichov. Přístavbou 
bude rozšířena kapacita a možnosti objektu, který bude možné využívat pro sportovní i kulturní akce.  

Stavba bude obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 11,27 x 62,12 m. Dispozičně se stavba stává 
ze dvou částí, které jsou vzájemně propojeny zastřešeným průchodem. U stávajícího objektu je z jižní 
strany zachován venkovní zastřešený ochoz, z kterého se vstupuje do fotbalových šaten s hygienickým 
zázemím a skladem a šaten rozhodčích s ošetřovnou. Z propojovacího průchodu se vstupuje do skladu 
a ze severní strany po nově vybudovaném zastřešeném ochozu na WC a zázemí tenistů. Společný 
průchod slouží zároveň jako venkovní posezení pro občerstvení, které se nachází v nově zbudované části 
objektu. Do průchodu je také orientováno výdejní okénko. Na prostor občerstvení navazuje jeho zázemí 
pro zaměstnance, sklad a úklid. Občerstvení je propojeno přes vstupní foyer s víceúčelovým sálem. 
Z foyer je přístup k šatnám a k hygienickému zázemí, které je společné pro všechny aktivity v MC. 
Hlavní vstup do foyer sálu je přímo z jižní strany objektu. Šatny slouží jako oddělené samoobslužné. 
U objektu bude 24 parkovacích míst, z nichž 2 místa budou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Navrhované parametry stavby: 

zastavěná plocha:   741 m2 

obestavěný prostor:   2732 m3 
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Obvodové nosné konstrukce budou provedeny z keramických cihelných bloků tl. 300 mm, vnitřní nosné 
konstrukce budou provedeny z cihelných bloků tl. 200 mm. Vytápění bude zajištěno dvěma samostatnými 
systémy. Pravá část vytápěna tepelným čerpadlem systému vzduch-voda, druhá část bude vytápěna 
kompaktní jednotkou s tepelným čerpadlem. Vytápění bude provedeno v souladu s průkazem energetické 
náročnosti budovy, který vypracoval Ing. Michal Havrlík, Ph.D. (osvědčení č. 1747). Objekt bude 
chráněn bleskosvodem.  

Objekt bude napojen na inženýrské sítě (elektro, vodovod, kanalizace).  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačními výkresy, které jsou součástí ověřené projektové 

dokumentace. 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Multifunkční centrum Dobřichov“, kterou 
vypracovali I a Ing arch. Petr Horský a autorizoval Ing. Zdeněk Vašák ČKAIT 0700797; 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. Před zahájením prací investor zajistí vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a v průběhu stavby 
budou dodržovány podmínky správců těchto sítí.  

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

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

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 107718/22-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 povinnosti původců odpadů, tj. odpady 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 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 vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena průběžná evidence.  
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 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:  
 Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných 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 prašnosti, 
je ve smyslu zákona o ochraně ovzduší třeba dodržet technickou podmínku pro tyto 
činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které 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 v 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 (oplachtované) kontejnery pro stavební odpad, 
apod.).  

 Upozorňujeme však, že pokud bude součástí záměru (stavby) i nový spalovací 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příl. č. 2 k zákonu č. 210/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, je třeba k řízením vedeným podle jiného právního předpisu (např. 
podle stavebního zákona, zákona o vodách, ap.) k umístění provedení  a užívání stavby 
zdroje k těmto řízením doložit i závazné stanovisko podle § 11 odst. 3) zákona o ochraně 
ovzduší a § 11 odst. 1) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, které na základě žádosti 
stavebníka – investora vydává místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností 
(V tomto případě MěÚ Kolín, OŽPZ). K žádosti je potřeba doložit i informaci 
s technickými parametry zdroje.  

o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
 Před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní 

vrstvy půdy do hloubky v průměru asi 33 cm na celé ploše trvale odnímané ze ZPF. 
Ornice o objemu asi 37 m3 bude na náklady investora přemístěna a následně rozprostřena 
na zbylé (nezastavěné) části poz. parc. dle KN č. 572 v k.ú. Dobřichov za účelem 
vylepšení půdních poměrů budoucí zahrady. 

 Realizací výše uvedené stavby budou narušeny hydrogeologické a odtokové poměry 
v území. 

 Investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy.  
 Nejpozději 15 dnů před započetím realizace záměru (před zahájením prací spojených se 

skrývkou kulturní vrstvy půdy) stavebník písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ 
Kolín časový harmonogram těchto prací, včetně uvedení jména a kontaktu odpovědného 
pracovníka za provádění skrývky a následného jejího využití.  

 Investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřením povede písemné 
záznamy (např. ve stavebním deníku).  

 Nejpozději 30 dnů před započetím užívání obdrží orgán ZPF MěÚ Kolín doklady 
o využití kulturní vrstvy půdy.  

 Dešťové vody z multifunkčního centra a ze zpevněných ploch budou svedeny do jímky 
dešťových vod a použity na zálivku okolní zeleně.  

 V souladu s ustanovením § 11 odst. 1) písm. a) zákona, bude za trvalé odnětí půdy ze 
ZPF předepsán finanční odvod, jehož výše bude stanovena na základě BPEJ (tj. v tomto 
případě 26000) a základního hodnotového ukazatele tj. 17,03 Kč za 1 m2 – Příloha č. 4 
k vyhlášce č. 441/2013 Sb., provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška) - zák. č. 151/1997 Sb., oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 
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znění zákona 303/2013 Sb., který bude vynásoben koeficientem ochrany půdy 9 (devíti) 
– I. třída ochrany. 

 Povinný k platbě odvodů (žadatel) je dle § 11 odst. 4 písm. a) povinen orgánu ochrany 
ZPF MěÚ Kolín doručit kopii pravomocného rozhodnutí (povolení, souhlasu) vydaného 
stavebním úřadem, na jehož základě bude stavba prováděna a to do 6 měsíců ode dne 
nabytí právní moci. V tomto smyslu bude prvoinstančním orgánem ochrany ZPF MěÚ 
Kolín vydáno samostatné rozhodnutí, ve kterém bude výše finančního odvodu upřesněna.  

 Nejpozději 30 dnů před započetím užívání stavby předloží investor odboru ŽP a Z MěÚ 
Kolín – orgánu ochrany ZPF – geometrický plán oddělující skutečně zastavěnou a ostatní 
nezemědělskou plochu.  

o Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 nemáme námitek. 

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

• NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, zn.: 118220028 
o S odkazem na bod 2.1.1. příl. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb. požadujeme, aby bezbariérová 

rampa měla podélný sklon nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 
1:100 (1,0 %). 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 
280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 49999/22-Po 

 Před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní 
vrstvy půdy do hloubky v průměru asi 33 cm na celé ploše trvale odnímané ze ZPF. 
Ornice o objemu asi 37 m3 bude na náklady investora přemístěna a následně rozprostřena 
na zbylé (nezastavěné) části poz. parc. dle KN č. 572 v k.ú. Dobřichov za účelem 
vylepšení půdních poměrů budoucí zahrady. 

 Realizací výše uvedené stavby budou narušeny hydrogeologické a odtokové poměry 
v území. 

 Investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy.  
 Nejpozději 15 dnů před započetím realizace záměru (před zahájením prací spojených se 

skrývkou kulturní vrstvy půdy) stavebník písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ 
Kolín časový harmonogram těchto prací, včetně uvedení jména a kontaktu odpovědného 
pracovníka za provádění skrývky a následného jejího využití.  

 Investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřením povede písemné 
záznamy (např. ve stavebním deníku).  

 Nejpozději 30 dnů před započetím užívání obdrží orgán ZPF MěÚ Kolín doklady 
o využití kulturní vrstvy půdy.  

 Dešťové vody z multifunkčního centra a ze zpevněných ploch budou svedeny do jímky 
dešťových vod a použity na zálivku okolní zeleně.  

 V souladu s ustanovením § 11 odst. 1) písm. a) zákona, bude za trvalé odnětí půdy ze 
ZPF předepsán finanční odvod, jehož výše bude stanovena na základě BPEJ (tj. v tomto 
případě 26000) a základního hodnotového ukazatele tj. 17,03 Kč za 1 m2 – Příloha č. 4 
k vyhlášce č. 441/2013 Sb., provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška) - zák. č. 151/1997 Sb., oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 
znění zákona 303/2013 Sb., který bude vynásoben koeficientem ochrany půdy 9 (devíti) 
– I. třída ochrany. 

 Povinný k platbě odvodů (žadatel) je dle § 11 odst. 4 písm. a) povinen orgánu ochrany 
ZPF MěÚ Kolín doručit kopii pravomocného rozhodnutí (povolení, souhlasu) vydaného 
stavebním úřadem, na jehož základě bude stavba prováděna a to do 6 měsíců ode dne 
nabytí právní moci. V tomto smyslu bude prvoinstančním orgánem ochrany ZPF MěÚ 
Kolín vydáno samostatné rozhodnutí, ve kterém bude výše finančního odvodu upřesněna.  

 Nejpozději 30 dnů před započetím užívání stavby předloží investor odboru ŽP a Z MěÚ 
Kolin – orgánu ochrany ZPF – geometrický plán oddělující skutečně zastavěnou a ostatní 
nezemědělskou plochu.  

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 595860/22 
o Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

CETIN a.s.,  
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o Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodi (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 

 dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen 
ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

 (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); 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.  

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001126698498 

o Bude realizována přeložka kabelového vedení a dodrženy podmínky ze žádosti 
č. 8120085209. 

 V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající 
nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení.  

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

 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 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 
0,40 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  

 Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NTL) v místě křížení s podzemním 
kabelovým vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,10 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 
kabelový 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 NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křížení 
STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm.  

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

 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 
provedení 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 o provedené kontrole do 
stavebního deníku.  
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 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 provedení 
ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční 
soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele.  

 Základy všech stavebních a doplňkových objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, 
svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve 
vzdálenosti minimálně 0,6 m 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 blízkosti budoucího oplocení nachází kabelová skříň. 

 Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího 
nadzemního vedení VN 22 kV a VVN 110 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability 
nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru. Hranu výkopu 
doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 4 m od základové části podpěrného bodu.  

 V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV a VV 110 kV nesmí být skladovány 
žádné výbušné a hořlavé látky! 

 Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí 
„POZOR – ochranné pásmo vedení VN a VVN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto 
pásma. 

 V ochranném pásmu el. vedení nebude vysazena doprovodná zeleň – porosty přesahující 
(i časem) výšku 3 m! 

 Stavba včetně všech součástí bude realizována tak, že nejbližší hrana stavby (okap, 
zádveří, terasa, přesah střechy, přístřešku, atd. – měřeno od svislé roviny nejbližší hrany 
stavby) bude od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče venkovního vedení 22 kV, 
vzdálena min. 7m měřeno kolmo od svislé roviny krajního vodiče (NE od osy vedení VN 
22 kV).  

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 
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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 § 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 21.6.2022 
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 pomocí ručně kopaných sond. Práce v bezprostřední blízkosti zařízení 
provádět tak, aby nedošlo k porušení. V případě terénních úprav je nutné zachovat stávající 
armatury a poklopy.  

• Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín, č.j.: 192/2022/AR 
o upozornění na zamýšlený počátek zemních prací dva týdny předem – mailem 

(archeologie@muzeumkolin.cz) nebo telefonicky: 734 312 030, oznámení přesného termínu 
počátku výkopových prací nejpozději 3 dny předem ověřitelným způsobem (SMS, mail) 

o umožnění kontroly výkopů 
o v případě zajištěného narušení archeologické terénní situace umožnění dokumentace či 

záchranného archeologického výzkumu a také ohlášení náhodných archeologických nálezů 
zjištěných v průběhu stavby v nepřítomnosti archeologa (např. mince, kamenné, kovové či 
kostěné nástroje, keramika, staré zdivo, tmavá či vypálená místa v podložní zemině) 

o při oznámení výkopových prací uvádějte prosím naše číslo jednací 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11  Dobřichov 
 

Odůvodnění: 

Dne 8.9.2022 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: 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, zn.: 118220028 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 37879/22-Tv, MUKOLIN/OZPZ 49999/22-Po, 
MUKOLIN/OZPZ 50000/22-Mu 

- Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OIÚP 36899/22-kra 

- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: 
MUKOLIN/OD 36900/22-noj 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 28423/2022 

- Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 25.4.2022 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 
ev.č.: HSKL-6832-2/2022-KO 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 595860/22 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001126698498, 
8120085209 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700570506 

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201432889 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002475092 

- Pečecké služby s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 21.6.2022 

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
č.j.: PLa/2022/003485 

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, zn.: 220121_16 

- Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín, č.j.: 192/2022/AR 

 

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. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Sportovní klub Dobřichov, z.s., Římskokatolická farnost Pečky,  

 

 
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. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. arch. Vojtěch Janda, IDDS: r3854tn 
 místo podnikání: T. G. Masaryka č.p. 782, 538 21  Slatiňany 
 zastoupení pro: Obec Dobřichov, Dobřichov 206, 289 11  Dobřichov 
Sportovní klub Dobřichov, z.s., Dobřichov č.p. 191, 289 11  Pečky 
Římskokatolická farnost Pečky, Tř. Jana Švermy č.p. 50, 289 11  Pečky 
  
dotčené správní úřady 
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, Odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 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 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor kolín, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
  
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 
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj 
 sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11  Pečky 
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