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Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 
tel.: 321 785 556, mail: martina.machackova@pecky.cz 

Č.j.: PEC/2729/2022 SZ /2658/2022/ Pečky, dne 11.7.2022 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Macháčková 

 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 
 

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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 
a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 29.6.2022 oznámil 

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín, 
kterého zastupuje ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IČO 28167325, Polepská 667, 280 02  Kolín 

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu 

v y d á v á   ú z e m n í   s o u h l a s 

s umístěním stavby 

Kabelové vedení 1kV - ÚPRAVA, Pečky, Petra Bezruče, kNN, p.č. 832/54 
IZ-12-6003048 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 547/5 (ostatní plocha), parc. č. 547/6 (ostatní plocha), 
parc. č.547/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 700/1 (ostatní plocha), parc. č. 832/54 (orná půda) 
v katastrálním území Pečky. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Stávající zděný pilíř s kabelovou skříní SR402/R78 bude demontován a zrušen. Bude nahrazen novým 
plastovým pilířem s kabelovou skříní SR402/NKW2 (R78), která bude umístěna mimo rozhledové 
trojúhelníky budoucí křižovatky – vjezdu do nové lokality napojené na ul. Petra Bezruče. Dojde k úpravě 
stávajícího kabelového vedení 1kV. 

Stávající kabelový vývod 04 z TS KO_1299 směr R78 bude po odpojení z rušené R78 odkopán-otočen-
naspojkován novým kabelem 1-AYKY 3x240+120 a zapojen do nové kabelové skříně SR402/R78. Z této 
nové skříně R78 bude vytažen nový kabel 1-AYKY 3x240+120, který bude veden v trase stávávajícího 
kNN na druhou stranu budoucího vjezdu do lokality. Kabel 1kV bude v místě budoucí komunikace (vjezd 
do lokality) uložen do hloubky min. 1,0 m s uložením do kabelové chráničky DVR 110. Kabel 1kV bude 
naspojkován na stávající kabel (za budoucím chodníkem) odpojený z R78 a pokračující do R48. Stávající 
kabelový vývod 03 z TS KO_1299 směr R48 bude v místě budoucí komunikace odkopán a za budoucími 
chodníky přerušen - konec bude naspojkován na nový kabel 1-AYKY 3x240+120, který bude přes 
budoucí komunikaci (vjezd do lokality) uložen do hloubky min. 1,0 m s uložením do kabelové chráničky 
DVR 110. 

Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace "Kabelové vedení 1kV - 
ÚPRAVA, Pečky, Petra Bezruče, kNN, p.č. 832/54, IZ-12-6003048", kterou vypracoval a autorizoval 
Petr Havlík, ČKAIT 0014840, ověřené v územním řízení a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených 
orgánů státní správy a příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. 

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

Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby je nutno dodržet 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. památný stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Při 
realizaci stavby je nezbytné dodržet dále uvedené podmínky: dodržet ustanovení normy ČSN 
839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. Především pak: 

- Provede se ochrana všech zachovaných dřevin v záboru a v blízkosti stavby před poškozením 
stavební činností. V kořenové zóně ponechávaných stromů, resp. ve stromových mísách nebude 
skladován žádný stavební materiál, zemina ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny 
před hutněním (pojezdem) mechanizace a strojů.  

- Ochrana kmenů stromů – kmeny stromů v bezprostřední blízkosti stavby a v manipulačním prostoru 
mechanizace je nutno obednit do výšky 2 m. Bednění se musí vůči kmenu vypolštářovat a nesmí být 
nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  

- Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se nesmí větve překážející pohybu 
mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem např. jutovou 
bandáží. 

- Ochrana kořenového porostu – při hloubení výkopů v blízkosti dřevin je třeba tyto práce provádět 
ručně. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny a průměru větším než 3 cm. Případná 
poranění je nutno neprodleně ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem. Konec kořenů 
o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit různými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm 
je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. 

- Ochrana kořenů – v případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno 
kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnější termín pro provádění 
výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů 
větších než -5°C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. Toto opatření 
bude třeba provést, zůstane-li výkop dlouhodobě odkrytý chránit kořeny před vysycháním. 

- V případě, že kabelová trasa je v zóně do 2,5 m od kmene stromů budou kabely uloženy technologií 
podvlečení kořenového systému v hloubce 1200 mm a chráněny ochrannou trubkou. 

Nezpevněné venkovní plochy a pozemky (zelené plochy), které budou dotčeny výkopovými 
pracemi, se po jejich ukončení uvedou do původního stavu; tj. upraví rozprostřením původní 
zeminy (nejlépe sejmutá vrchní část půdy do 20 cm nebo ornice), osejí se travním semenem a zajistí 
dodatečnou údržbu a péči o zeleň – trávníky (sečení, zavlažování a hnojení). Plochy staveniště se po 
skončení veškerých prací uvedou do původního stavu. 
Před započetím prací zašle žadatel na e-mail: jana.zindrova@pecky.cz fotodokumentaci stávajícího stavu. 
Po dokončení a úpravě povrchů bude dílo předáno paní Janě Zindrové z Odboru výstavby, zemědělství, 
životního prostředí a dopravy Měú Pečky, která provede závěrečnou prohlídku na základě písemného 
vyzvání. Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na 
místních komunikacích či chodníku, veřejné zeleni a inženýrských sítích. Při nutnosti zásahu do 
stávajících povrchů chodníku, veřejné zeleně či komunikace na pozemcích ve vlastnictví města zajistí 
žadatel jejich navrácení do původního nebo lepšího stavu. V místě okapové linie stromů nesmí být povrch 
terénu narušen. V blízkosti kořenů stromů budou povrchové práce prováděny výhradně ručně, bez použití 
těžké techniky. Při zásahu do vlásečnicového systému kořenů stromů zajistí žadatel udržení vlhkého 
prostředí a přikrytí kořenů vlhkou geotextilií nebo fólií. Pokud dojde k poškození kořenů, zajistí žadatel 
jejich ošetření fungicidními prostředky, případně voskem, a následné prokypření zeminy.  

S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během 
stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po 
ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadu vzniklých v průběhu realizace 
akce (průběžnou evidenci odpadu) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). 
Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly tříděny a dále přednostně nabídnuty 
k využití. Pokud nebude možné je předat k recyklaci, je nutno zajistit jejich řádné odstranění (např. na 
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povolené skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy na úseku hospodaření s odpady. 
Upozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak na pozemku, tak v lokálních topeništích. Po 
ukončení prací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při stavebních pracích 
(např. stavební suť - úlomky cihel, zbytky betonu, plastové fólie, papírové pytle, kovový odpad, odpadní 
dřevo apod.), k recyklaci na povolenou skládku odpadů, příp. jiné oprávněné osobě.  

 

Souhlas je platný za dodržení podmínek uvedených ve stanoviscích a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí technické a dopravní infrastruktury: 

- Město Pečky, Masarykovo náměstí 76, 289 11 Pečky, č.j.: PEC 2234/2022 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 686775/22 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 01017517797 
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700559743 
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201422002 
- Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 00 Kolín, č.j.: 022070180780 
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 

č.j.: MUKOLIM/OZPZ 50739/22-tv 
- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OD 

50740/22-noj 
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, zn.: 

2842/2022 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát, 

Václavská 11, 280 13 Kolín 3, č.j.: KRPS-140932-2/ČJ-2022-010406 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zn.: 

4527/22/KSÚS/KHT/SOM 
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, č.j.: 

Pla/2022/026348 
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j.: 1202211481 
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 220531-1114432665 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E29336/22 
- Pečecké služby s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky, vyjádření ze dne 28.6.2022 

 

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona. 

 

Poučení: 

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje 
vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být 
umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 
Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá 
platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IDDS: mgc3k23 
 sídlo: Polepská č.p. 667, Kolín IV, 280 02  Kolín 2 

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Václavská č.p. 11, 280 16  Kolín 3 
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj 
 sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11  Pečky 
 
ostatní: 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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