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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

S T A V E B N Í    P O V O L E N Í 

 
    
        MěÚ Kolín, odbor dopravy obdržel dne 13.4.2018 žádost stavebníka Středočeského kraje se 
sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891085 zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic 
Stř. kraje, p.o. se sídlem na stejné adrese, IČ 00066001, dále zastoupenou Mott Mac Donald CZ, spol. 
s r.o. se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733 o vydání stavebního povolení na 
stavbu „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice, PD“ na pozemcích (trvalý i dočasný zábor) parc. č. 308/2, 
512/3, 1935/1, 1992/3, 19, 25/1, 26, 27, 28, 68, 69, 107, 108, 109, 143, 144, 248/1, 993, 1010, 1011/3, 
1637, 1638, 1680, 1851, 1852, 1853, 1883, 1884, 1885, 1973/3, 1990, 1991/1, 1991/2, 1992/19, 
2007/1, 2008/3, 2169/6, 2179/1, 2179/2 a 2200 v k.ú. Pečky.    
       Územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu vydáno nebylo. Na podkladě skutečnosti, že 
provedenou stavbou rekonstrukce stávající silnice nedochází ke změně využití nebo prostorového 
uspořádání stavby, nejedná se o změnu v území, nebylo třeba ani vydání závazného stanoviska 
orgánu územního pánování ve smyslu ust. § 96b  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

        Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení MěÚ Kolín odbor dopravy, jako 
speciální stavební úřad podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 stavebního zákona rozhodl takto: 
 
       Stavba „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice, PD“ na pozemcích (trvalý i dočasný zábor) parc. č. 
308/2, 512/3, 1935/1, 1992/3, 19, 25/1, 26, 27, 28, 68, 69, 107, 108, 109, 143, 144, 248/1, 993, 1010, 
1011/3, 1637, 1638, 1680, 1851, 1852, 1853, 1883, 1884, 1885, 1973/3, 1990, 1991/1, 1991/2, 
1992/19, 2007/1, 2008/3, 2169/6, 2179/1, 2179/2 a 2200 v k.ú. Pečky.    
se podle § 115 stavebního zákona  
 

p o v o l u j e . 
 
 
      Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 
 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Mott MacDonald CZ, spol. 

s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, autorizace – ing. Martin Daniel, autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby, č. autorizované osoby dle seznamu ČKAIT - 0010679, která byla ověřena ve 
stavebním řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí (pouze pro stavebníka a obec v místě stavby). 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení  speciálního stavebního úřadu. 

      Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice č. II/329 v části průtahu města Pečky  
      (od křižovatky s ulicí Chvalovickou po konec zastavění směr Poděbrady) o celkové délce  
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      úpravy 1,134 66 km a o proměnné šíři komunikace 10 – 11 m. Po výměně konstrukčních vrstev  
      vozovky bude kryt nové silnice z asfaltového koberce, kryt přilehlých odstavných či parkovacích  
      stání včetně zálivů autobusových zastávek bude z kamenné dlažby  Součástí stavby je úprava  
      dvou úrovňových křižovatek na Masarykově náměstí stejně jako úprava navazujících křižovatek na  
      předmětné silnici (ulici J. Švermy), vybudování středového ostrůvku jakožto zpomalovacího prvku  
      v přímém úseku silnice a úprava dopravního značení. Niveleta nové komunikace bude  
      přizpůsobena stávajícími stavu, který neumožňuje výrazné změny výškového uspořádání  
      komunikace vzhledem k charakteru průjezdního úseku silnice v husté městské zástavbě  
      s přilehlými komunikacemi a vstupy do objektů a na pozemky, výškové řešení tudíž vychází ze  
      stávajícího stavu s přihlédnutím k požadavkům odstranění např. bodových závad či potřeb řešení  
      náležitého podélného odvodnění. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných i příčných  
      sklonů  do uličních vpustí, případně v úsecích s malým podélným spádem do liniových žlabů.  
      Stavba bude probíhat za přechodné úpravy provozu po jednotlivých etapách, přičemž po většinu  
      stavby bude provoz řešen po polovinách pouze s jeho omezením, jen u první etapy je navržena  
      úplná uzavírka křižovatky ulic J.A. Komenského x Chvalovická, kdy bude provoz řešen s využitím  
      náhradních objížďkových tras včetně pro vozidla nad 3,5 t.       
 
      Konstrukce vozovky silnice II/329 – hlavní trasa: 
       Asf. koberec mastixový    SMA 11+ PMB 45/80-60   40 mm            ČSN EN 13108-5 
       s posypem drtí 2/4                                                      1,5 kg/m2      ČSN 73 6121 
       Spojovací postřik modif.   PS-CP                                0,35 kg/m2    ČSN 736129 
       Asf. beton ložný mod.       ACL 16+  PMB 25/55-60    60 mm           ČSN EN 13108-1 
       Spojovací postřik modif.   PS-CP                                 0,35 kg/m2    ČSN 73 6129 
       Asf. beton podkladní         ACP 16+  B 50/70               60 mm           ČSN EN 13108-1   
       Posyp drtě 4/8                                                              3 kg/m2 
       Infiltrační postřik                PI C                                    0,60 kg/m2     ČSN 73 6129 
       Mech. zpev. kamenivo      MZK 0/32 GA                            200 mm         ČSN 73 6185 
                                                                                                                   ČSN 73 6121-1 
       Štěrkodrť                           ŠD GE                                        250 mm          ČSN 736185 
                                                                                                                   ČSN 73 6121-1 
        ………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                celkem                 610 mm                     
 
      Konstrukce vozovky parkovacích pruhů: 
      Kamenná dlažba                DL                                        100 mm         TP 192 
      Ložní vrstva                        ŠP                                        50 mm           TP 192 
      Štěrkodrť                             ŠDB  0/32                                    200 mm         ČSN 73 6185 
                                                                                                                     ČSN 73 6121-1 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                celkem                  350 mm  
 
      
       Konstrukce vozovky autobusových zálivů a křižovatka před autobusovým nádražím: 
       Kamenná dlažba                DL                                       100 mm           TP 192 
       Ložní vrstva                        ŠP                                       50 mm             TP 192 
       Posyp drtě 4/8                                                                3 kg/m2 
       Infiltrační postřik                PI C                                      0,60 kg/m2     ČSN 73 6129 
       Mech. zpev. kamenivo      MZK 0/32 GA                              210 mm         ČSN 73 6185 
                                                                                                                     ČSN 73 6121-1 
       Štěrkodrť                           ŠD GE                                           250 mm          ČSN 736185 
        ………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                celkem                  610 mm                     
                                                                                                            
       Konstrukce vozovky v místě napojení na místní komunikace – dlážděný kryt: 
       Kamenná dlažba                DL                                        100 mm            TP 192 
       Ložní vrstva                        ŠP                                        50 mm             TP 192 
       Štěrkodrť                            ŠDB  0/32                                    200 mm           ČSN 73 6185 
       ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                celkem                  350 mm  
      
 
      Konstrukce vozovky v místě napojení na místní komunikace – asfaltový kryt: 
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       Asf. beton obrusný           ACO 11+ PMB 45/80-60   40 mm            ČSN EN 13108-5 
       Spojovací postřik modif.   PS-CP                                0,35 kg/m2    ČSN 736129 
       Asf. beton ložný mod.       ACL 16+  PMB 25/55-60    60 mm           ČSN EN 13108-1 
       Spojovací postřik modif.   PS-CP                                 0,35 kg/m2    ČSN 73 6129 
       Asf. beton podkladní         ACP 16+  B 50/70               50 mm          ČSN EN 13108-1   
       Štěrkodrť                           ŠD GE 0/32                                200 mm        ČSN 736185 
                                                                                                                   ČSN 73 6121-1 
        ………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                  celkem                350 mm                     
 
      Konstrukce chodníků (v případě úprav nároží křižovatek): 
      Kamenná mozaika (bet. Dlažba) DL                              40 – 60 mm    TP 192 
      Ložní vrstva                        ŠP                                       40 mm            TP 192 
      Štěrkodrť                           ŠDB  0/32                                     150 mm          ČSN 73 6185 
                                                                                                                    ČSN 73 6121-1  
       ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                celkem                  230 mm  
      
     
 
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy stavby oprávněným zeměměřičem.  
 
3.   Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
      zařízení a zajistit ochranu zdraví  a života osob na staveništi. 
 
3. Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečisťování silniční sítě staveništní  

dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění  
komunikací, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických  podmínkách, bude neprodleně 
zajištěna jejich očista.     

 
4. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo  

montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Dodavatel stavby, včetně 
jeho oprávnění, bude speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámen ještě do jejího zahájení, a 
to na základě výsledu výběrového řízení. Odborné vedení realizace stavby bude vykonávat 
osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.   
 

5. Osoba zajišťující stavební dozor stavby, která vzejde na podkladě výběrového řízení, bude  
speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámena do zahájení stavby.   

 
6. Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu pro realizaci stavby podá stavebník (zhotovitel)  

MěÚ Kolín, odboru dopravy v dostatečném časovém předstihu před jejím zahájením (cca 30 dní  
předem) stejně jako žádost o stanovení místní úpravy provozu (trvalé dopravní značení). Jejich 
součástmi budou návrhy přechodné i místní úpravy provozu doložené písemným i vyjádřeními 
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín.     

 
8.  Před zahájením stavebních prací požádá investor správce inž. sítí o vytýčení jejich zařízení. 
 
9.  Při provádění stavby musí být zajištěn přístup (nikoli příjezd) k pozemkům sousedícím se stavbou. 
 
10. Stavba bude označena tabulkou s uvedením údajů dle § 115 stavebního zákona a jeho prováděcí 
      vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s uvedením názvu stavby, stavebníka  
      (investora), zhotovitel stavby, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, č.j. stavebního  
      povolení a datum nabytí jeho právní moci a stanovený termín dokončení stavby.     
 
11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky stanovisek: 

 
- MěÚ Kolín – odbor  životního prostředí a zemědělství ze dne 5.6.2018 vydaném pod č.j. 
MUKOLIN/OZPZ 49662/18-Tv 
a) Z hlediska nakládání s odpady: 
S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v 
souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny 
povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a 
kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím 
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znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. 
V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen 
je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
oprávněna k jejich převzetí. 
Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají 
odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. 
Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v úplném znění. 
Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu 
realizace akce a doložit způsob jejich odstranění. 
b) Z hlediska ochrany ovzduší: 
nemáme námitky za podmínky, že 
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 anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo 
mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická 
podmínka 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 (zaplachtované) kontejnery pro stavební 
odpad, apod.). 
c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K realizaci stavby máme následující připomínky: 
Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby u p o z o r ň u j e m e 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 p o ž a d u j e m e, aby v projektové dokumentaci bylo uvedeno, že 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. 
V případě, že výše uvedený požadavek nebude uveden v projektové dokumentaci, musí být 
podmínka postupu dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích uvedena v rozhodnutí nebo jiném opatření 
stavebního úřadu. 
Plánované kácení 2 ks dřevin může být provedeno pouze, pokud bude v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
a navazujícími prováděcími předpisy. 

 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.9.2017 vydaném pod  č.j. 721986/17 a ze dne 
20.3.2018     
        která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. 
       
- ČEZ  Distribuce, a.s. ze dne 25.9.2017 vydaném pod č.j. 0100810704  
          V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních  
          vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma  
          podzemních vedení, je nutná písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas  
          s činností v ochranném pásmu (formulář k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláre /  
          Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).  
          Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých  
          prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku  

http://www.cezdistribuce.cz/
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         zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém  
         území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ  
         Distribuce, a.s..  
         V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní  
         před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti   
         naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.  
         Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste  
         nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800850860.   
 
- ČEZ  Distribuce, a.s. ze dne 26.3.2018 vydaném pod č.j. 1097524018  
    které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. 
 
- SŽDC, s.o. ze dne 21.6.2018 – č.j. S 9444/S-24501/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Ska, 
     které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. 
 
-Kabelová televize CZ s.r.o. ze dne 16.10.2017 - č.j. 20171016_5-LK, 
     které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. 
 
- Pečecké služby s.r.o. ze dne 30.11.2017 (bez č.j.) 
      Požadujeme výměnu všech vodovodních a kanalizačních přípojek vstupujících do stavby. Nové 
vodovodní přípojky uložit do chrániček s přesahem cca 50 cm za silniční obrubu. 
Stávající vedení VO a veřejného rozhlasu, které kříží v některých místech rekonstruovanou 
komunikaci (především na přechodech) může být dožilé a žádáme jeho výměnu. Doplnění vedení 
rozhlasu, tam kde není dostupné. 
V rámci stavby požadujeme řešení srážkových vod, dle novelizovaného zákona č. 254/2001 Sb. se 
založením povinnosti uplatňující hospodaření s dešťovými vodami. Zde se nabízí možnost 
regulovaného oddílného odvádění dešťovky mimo kmenovou stoku do stávajícího vyústění 
z oddělovací nádrže, do vod povrchových. Bude Vám předán kamerový monitoring zmíněné 
infrastruktury.   
 
- Pečecké služby s.r.o. ze dne 7.3.2018 (bez č.j.) 
    Při stavbě dojde ke křížení se všemi podzemními sítěmi v naší správě. Při výkopových pracích je 
třeba postupovat s náležitou opatrností a dodržet normy pro křížení vedení. 
Po dobu výstavby požadujeme součinnost se stavbou, přístup k armaturám stávajícího vodovodního 
řadu za účelem údržby a opravy. 
Stejně tak i v případě poškozeného kanalizačního řadu využijeme skrytí komunikace k případné 
opravě. 
Před kolaudací požadujeme provedení kontroly, zde nedošlo k poškození poklopů a zemních souprav, 
popř. k jejich zaasfaltování či znečištění armaturních šachet. 
Upozorňujeme, že dešťové vpusti jsou součástí komunikačních staveb a nemáme je ve správě.   
 
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 20.9.2017 – č.j. MW000006938356309 
     Ve vámi zadaném zájmovém území se nachází infrastruktura základnové stanice naší společnosti 
uvedená níže. Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a 
k omezení funkčnosti naší základnové stanice či jinému zásahu do zařízení základnové stanice.   
 
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, úz. odbor Kolín zde ne 8.2.2018 – č.j. KO-172-2/2018/PD 
     V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečné únosné můstky  
pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se  
v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám 
inženýrských sítí. 
Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na 
komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras na HZS Stř. kraje, územní 
odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem. 
      
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.1.2018 – č.j. 228/18-12110 
   - na dálničních velkoplošných značkách žádáme nepoužívat  symboly B 4; kombinace dopravních 
značek IP 22 a IS 11b je zcela dostačující, 
- v případě že by došlo ke kolizi stavby „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice“ se opravou dálnice, má 
přednost oprava pozemní komunikace vyšší kategorie, 
- rozhodnutí Krajského úřadu k objízdné trase zašlete prosím ŘSD ČR – odd. dohledu a kvality el. 
mýta – e-mail:petr.vaculik@rsd.cz, 

http://www.cezdistribuce.cz/
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- údržba, kontrola a provedení přechodného dopravního značení musí být provedena dle směrnice 
ŘSD ČR – PPK-PRE (dostupná na www.rsd.cz v sekci Technické předpisy), 
- pracovníci zajišťující dopravně inženýrská opatření na D 11 musí bezpodmínečně dodržovat 
směrnici generálního ředitele ŘSD ČR č. 4/2007 S „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích“, musí být dle této směrnice proškoleni, vybaveni OOP a musí splňovat její další požadavky a 
ustanovení, pokud by se pohybovali v blízkosti dálniční vozovky (více na www.rsd.cz v sekci 
Organizace ŘSD/Bezpečnost), 
- pro umístění přechodného dopravního značení na dálnici D 11 musí zhotovitel požádat Ministerstvo 
dopravy – odbor pozemních komunikací – o stanovení přechodné úpravy provozu, 
- umístění a odstranění přechodného dopravního značení na dálnici D 11 ohlásí zhotovitel min. 3 dny 
předem na SSÚD 13 Poříčany, tel. 325594471-2, 
- vyjádření k objízdné trase na silnicích I. třídy vydá na základě Vaší žádosti ŘSD ČR – Závod Praha – 
samostatně.  
   
- GridServices, s.r.o. ze dne 17.1.2018 – č.j. 5001640986 
     které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. 
 
 - Město Pečky ze dne 7.3.2018 – č.j. PEC/925/2018 
   Pokud se jedná o zásah do komunikace, žádáme, aby zahrnoval opravu všech narušených povrchů 
a podkladových vrstev, které budou výstavbou zasáhnuté a to zpět do odpovídající kvality. 
 
- Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 11.4.2018 – č.j. KRPS-87349-1/ČJ-2018-010406-DOŽ, 
     které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. 
 
 
12.  Stavba bude dokončena do 31. prosince 2021. 
 
13.  K provedení kontrolní prohlídky stavby (§ 133 stavebního zákona) vyzve stavebník  
       písemně zdejší speciální stavební úřad po provedení pokládky asfaltového souvrství. 
                   
14. Alespoň 30 dní před dokončením stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas.       
       V žádosti (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) uvede m.j. identifikační údaje o stavbě,  
      identifikační údaje stavebníka a předpokládaný termín dokončení stavby.   

Po obdržení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebník do 15-ti dnů uvědomen o 
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.      

O d ů v o d n ě n í 

      
       Speciální stavební úřad opatřením ze dne 28.5.2018 oznámil zahájení stavebního řízení ve věci 
veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního  
šetření a ústního jednání. Ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, t.j. do 
25.6.2018 uplatnili stanovisko MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství podáním dne 
7.6.2018 (ze dne 5.6.2018) vydané pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 49662/18-Tv a SŽDC, s.o. dne 
22.6.2018 (ze dne 21.6.2018) vydané pod č.j. S 9444/S-24501/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Ska, kterým 
stejně jako ostatním požadavkům dotčených orgánů a organizací či jiných subjektů uplatněných ve 
stavebním řízení, bylo tímto rozhodnutím vyhověno nebo jejich požadavky byly zohledněny již v 
projektové dokumentaci stavby.  
       V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111, odst. 1 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. 
Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky  
na výstavbu, a že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 
či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. 
 
        Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.  
 
        Žádost o stavební povolení byla doložena těmito stanovisky, souhlasy, rozhodnutími či jinými 
opatřeními:  

- MěÚ Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.6.2018 – č.j.  
          MUKOLIN/OZPZ 49662/18-Tv 

- MěÚ Kolín – odbor výstavby-stavební úřad ze dne 6.3.2018 - č.j. MUKOLIN/SU      

http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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          8602/18-zak     
- MěÚ Kolín – odbor dopravy ze dne 5.3.2018 – č.j. MUKOLIN/OD 10042/18-vol  
- Město Pečky ze dne 27.11.2017 – č.j. 981/2017/MLo a ze dne 7.3.2018 – č.j.  

           PEC/925/2018   
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem ze dne 3.4.2018 – č.j.  

           3137/68418/2018-1150-OÚZ-PCE 
     -      Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková ze dne 16.10.2017 – č.j.  
                        9528/65936/2017-8201-OÚZ-PCE  

- SŽDC, s.o. ze dne 21.6.2018 – č.j. S 9444/S-24501/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Ska 
- Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 11.4.2018 – č.j. KRPS-87349-1/ČJ-2018-  

           010406-DOŽ   
- ČD-Telematika a.s. ze dne 25.9.2017 – č.j. 1201714923, ze dne 25.9.2017 – č.j.  

           1201714922 a ze dne 6.2.2018 – č.j. 1857/2018-O  
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 20.9.2017 – č.j. 721986/17 a ze dne  

           20.3.2018 (bez č.j.)  
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 3.10.2017 – č.j. UPTS/OS/178639/2017  
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.9.2017 – č.j. 0100810704 a ze dne 26.3.2018 – č.j.  

           1097524018 
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 25.9.2017 – č.j. 0200655184 
- GridServices, s.r.o. ze dne 11.10.2017 – č.j. 5001590323 a ze dne 17.1.2018 – č.j.  

           5001640986  
- Kabelová Televize CZ s.r.o. ze dne 16.10.2017 – č.j. 20171016_5-LK  
- NEGAS, s.r.o. ze dne 25.9.2017 – č.j. 8060/17/OVP/NT 
- Pečecké služby, s.r.o. ze dne 30.11.2017 (bez č.j.) a ze dne 7.3.2018 (bez č.j.) 
- T Mobile Czech Republic a.s. ze dne 22.9.2017 – č.j. E33102/17 
- Vodafone ČR a.s. ze dne 20.9.2017 – č.j. MW000006938356309 
- Krajská hyg. stanice Stř. kraje, Úz. prac. Kolín ze dne 30.1.2018 – č.j.  
-            KHSSC 03960/2018 
- Hasičský záchr. sbor Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor Kolín ze dne 30.1.2018  
-             – č.j. HSKL-422-2/2018-KO a ze dne 8.2.2018 – č.j. KO-172-2/2018/PD   
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.1.2017 – č.j. 1185/21/18-21200-Ny a ze dne  
-             22.1.2018 – č.j. 228/18-12110  
- OAD Kolín s.r.o. ze dne 8.2.2018 (bez č.j.) 
- Ropid ze dne 2.2.2018 – č.j. OPD/075/18/MH 
 

P o u č e n í 

 
      Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u zdejšího 
odboru dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 
      Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
      Stavební povolení pozbývá platnosti,  jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. 
 
 

otisk úředního razítka 
 Ing. František Pospíšil                                                                                              Vladimír Volf 

 vedoucí odboru dopravy                                                                                  oprávněná úřední osoba 
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Příloha: 
Ověřená dokumentace stavby (paré č. 1 ) a štítek  obsahující identifikační údaje o povolené stavbě 
bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci rozhodnutí. 
 
Ověřená dokumentace stavby bude ve smyslu § 167 odst. 2 stavebního zákona předána obecnímu 
úřadu v místě stavby (OÚ Žiželice) po nabytí právní moci rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
 
Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou  
 
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: p.č. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17/1, 18, 20, 21, 22, 24, 
29, 31/1, 31/2, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 67, 91, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 103, 104, 106, 110, 
111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 145, 146, 147, 148, 152, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 
248/3, 248/4, 248/5, 481/23, 481/24, 484/1, 492, 494, 514/1, 514/21, 519/3, 994, 995, 996, 997, 998, 
1000/2, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/2, 1009, 1011/1, 1012, 1013, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 
1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1651, 1653, 1655/1, 1656/1, 1657, 1660/1, 1670/1, 1679, 1681, 1682, 
1683, 1684, 1685, 1698/2, 1698/3, 1700, 1702/1, 1704, 1705/1, 1705/3, 1707, 1854, 1855, 1856, 
1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1882, 1886/1, 1886/2, 1887, 1888, 1891, 
1892, 1895, 1896, 1936/4, 1936/5, 1973/4, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992/4, 1992/5, 
1993, 2007/2, 2007/8, 2007/9, 2007/11, 2007/14, 2008/1, 2008/2, 2110, 2157/24, 2157/25, 2157/26, 
2158/1, 2159, 2161, 2163, 2168, 2169/1, 2169/3, 2169/5, 2169/7, 2169/8, 2169/9, 2169/13, 2169/23, 
2170, 2171, 2172, 2173/2, 2180, 2181/1, 2181/2, 2182/2, 2182/3, 2183, 2185, 2187, 2188, 2189, 
2191, 2192/1, 2193, 2196, 2197, 2198, 2201, 2226/3, 2226/5, 2226/6, 2226/8, 2226/39, 2226/49, 
2226/64, 2226/66  v k.ú. Pečky  
 
Navrhovatel: 
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
   zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
                  dále zastoupenou Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
                                                                                                                      – do vlastních rukou 
 
Dále obdrží: 
MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
MěÚ Kolín, odbor výstavby-stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor se sídlem v Kolíně, Polepská 634, Kolín IV 
KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, úz. prac. v Kolíně, Karlovo nám. 44, 280 02 Kolín I 
Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI, Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
ČEZ  Distribuce, a.s., Guldenova 2577/19, 303 03 Plzeň 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice 
ČD- telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8,  101 00 Praha 10 
Pečecké služby, s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 
Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín 
Ropid, Rytířská 10, 110 00 Praha 1 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1 – Nové Město 
 
Se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce: 
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky   
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů: 
 
 
Vyvěšeno dne: ..................................            Sejmuto dne: ........................................                       
          (Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí) 
 
 
 
 
         Toto rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku za vydání stavebního povolení dle 
sazebníku správních poplatků položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb. o správních 
poplatcích ve znění pozdějších předpisů, neboť žadatelem je v případě stavby pozemní komunikace 
územní samosprávní celek (viz. osvobození od poplatku).  
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