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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil 
podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.7.2022 podal 

Městys Plaňany, IČO 00235636, Tyršova 72, 281 04  Plaňany, 

kterého zastupuje 

AZ PROJECT spol. s r.o., Ing. Jiří Kadleček, IČO 27210341, Plynárenská 830, Kollín 

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

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Učebny polytechnické výchovy ZŠ Plaňany 
Plaňany, Pražská 28 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 13/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 529 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 530 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 59 
(zahrada), parc. č. 61/1 (zahrada), parc. č. 61/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Plaňany. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o změnu dokončené stavby, která spočívá v provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby 
stávajícího objektu bývalé kotelny v areálu ZŠ Plaňany za účelem vybudování nových učeben 
polytechnické výchovy. Objekt původní kotelny po plynofikaci ZŠ Plaňany neslouží původnímu účelu, 
v současnosti je využíván jako skladové zázemí ZŠ. V objektu se nacházejí prostory využívané 
společností CETIN a.s., tyto prostory budou zachovány, bude pro ně vytvořen nový přístup. Stávající 
kapacita 400 žáků a počet zaměstnanců ZŠ Plaňany nebudou provedením záměru dotčeny. 

Dotčený objekt bývalé kotelny je situován ve dvorní části areálu ZŠ Plaňany. Stavba je situována 
ve svažitém terénu. Upravovaný objekt má 2 nadzemní podlaží, je nepodsklepený, zastřešen je plochou 
střechou.  

V upravovaném objektu budou ve II. NP vybudovány 3 učebny pro polytechnickou výchovu se zázemím. 
Doplňkovými stavbami budou objekty označené jako SO-01.2 Venkovní učebna a SO-02 Přístřešek na 
popelnice, souvisejícími stavbami budou úpravy zpevněných ploch, areálové rozvody inženýrských sítí a 
úprava zeleně. 

Celkový popis stavby: 

- SO - 01.1 Učebny polytechnické výchovy - změna dokončené stavby 
Stávající zastavěná plocha - 277 m2, navržená zastavěná plocha - 542 m2 
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Učebny polytechnické výchovy se zázemím jsou navrženy ve II. NP 
Učebna 1 - cvičná kuchyň 
Učebna 2 – „art“ dílna, robotická učebna 
Učebna 3 - pracovní činnosti pro práci se dřevem a kovem 
Kapacita každé učebny je 16 žáků. Pro tuto kapacitu jsou navrženy šatny v I. NP, sociální zázemí 
oddělené pro dívky, chlapce, učitele a osoby ZTP (slouží zároveň jako hygienická kabina pro dívky 
vybavená bidetovou sprškou). Ke každé učebně přiléhá kabinet. V I. NP se nachází přípravná dílna 
a sklady materiálu pro výuku. Pro bezbariérový přístup do II. NP je navržen výtah navazující na 
centrální chodbu, ze které je také přístup na schodiště. 
Dále jsou v objektu řešeny prostory sociálního zázemí, které bude sloužit pro výuku na venkovních 
pozemcích. Toto pohotovostní sociální zázemí oddělené pro dívky a chlapce bude přístupné 
z venkovního prostoru ze severozápadní strany. Pro výuku na pozemcích je navržen sklad 
zahradního nářadí přístupný z venkovního prostoru na severovýchodní straně navrženého objektu. 
V každé učebně je navrženo umyvadlo s tekoucí vodou. Na okna učeben bude instalováno stínící 
zařízení. Vybavení učeben (ve cvičné kuchyni - kuchyňské linky se dřezy, sporáky s odsavači par, 
lednice, stoly, židle; v učebně „art“ dílny, robotické učebně - pracovní stoly, v učebně pracovních 
činností pro práce se dřevem ponky) bude podrobně řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 
V obou podlažích je situována úklidová místnost vybavená výlevkou a baterií s teplou a studenou 
vodou. 

- SO - 01.2 Venkovní učebna - nová stavba 
Na východní straně je navržena venkovní učebna ze zahradních sklopných modulů š. 2000 mm 
výšky 1800 mm, tl. 300 mm se sklopnými lavicemi a tabulí (6 stolů á 4 žáci), modulem s tabulí, 
modulem s umyvadlem, modulem s truhlíky. Učebna bude napojena na pitnou vodu a kanalizaci 
z objektu SO-01.1. Přístup k venkovní učebně bude proveden chodníkem z betonové dlažby. 
Zastavěná plocha venkovní učebny:  32 m2 

- SO - 02 Přístřešek na popelnice 
Přístřešek na popelnice bude situován na nezastavěném pozemku v západní části řešené lokality 
u vjezdu do dvorního traktu školy. Přístřešek na popelnice je navržen jako zděný objekt s pultovou 
střechou, střešní krytina bude plechová. Objekt bude založen na základových pasech, obvodové 
zdivo bude provedeno z betonových tvárnic EKO-B 25. Zdivo bude opatřeno štukovou omítkou. 
Střecha bude odvodněna na přilehlý terén. 
Zastavěná plocha přístřešku na popelnice:  38 m2 

- SO - 03 Komunikace, zpevněné plochy  
Stávající zpevněné plochy SO-03.1 ze zámkové dlažby budou v místě nových nebo upravovaných 
areálových sítí rozebrány a po provedení nových rozvodů budou uvedeny do původního stavu 
s povrchem ze zámkové dlažby. Stávající příjezdová komunikace s živičným povrchem SO-03.2 
bude sanována - v části (v místech porušení komunikace trhlinami) bude provedeno odtěžení 
původních vrstev komunikace v celé tloušťce a bude nahrazeno novou skladbou konstrukce těžké 
vozovky, v části budou nahrazeny pouze vrchní pojezdové vrstvy. Povrch komunikace a zpevněných 
ploch bude proveden ze zámkové betonové dlažby (těžká vozovka). Komunikace bude po okrajích 
ukončena silničními obrubníky. Přístupové chodníky okolo objektu SO-01.1 budou provedeny 
z betonové velkoformátové dlažby. 

- SO - 04 Areálové rozvody vody 
Napojení objektu SO-04.1 bude nový plastovým potrubím z objektu školy. Areálová přípojka 
vodovodu pro objekt SO-01.1 bude provedena v délce cca 30 m z potrubí PE 63 a bude napojena na 
stávající potrubí. 
Napojení objektu SO-01.2 bude novým plastovým potrubím z objektu učeben SO-01.1. Přípojka 
vodovodu pro objekt SO-01.2 bude provedena v délce cca 10 m z potrubí PE 36 a bude napojena na 
nové potrubí v objektu SO-01.1. 

- SO - 05.1, SO -05.2 Areálové kanalizační rozvody pro objekt SO-01.1 a SO-01.2 
Napojení splaškové kanalizace a dešťové kanalizace objektu SO-01.1 bude provedeno v délce 
cca 15 m z potrubí PP 150 a bude napojena na stávající potrubí kde je osazena stávající betonová 
šachta. V objektu SO-01.1 jsou provedeny dešťová (svody z ploché střechy) a splašková kanalizace, 
každá samostatně a jsou zaústěny do nové společné šachty před objektem učeben. Z této šachty je 
navrženo jedno potrubí DN 150 jednotné kanalizace s napojením nastávající kanalizační potrubí přes 
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stávající betonovou šachtu. Stavební objekt SO-01.2 Venkovní učebna bude napojena (délka  
cca 10 m) na kanalizační rozvody v objektu SO-01.1. 

- SO - 06.1, SO-06.2 Areálové rozvody elektro NN pro objekt SO-01.1, SO-01.2 
Stávající objekt kotelny bude napojen na areálové rozvody elektro z hlavní budovy školy. Tato 
přípojka elektro NN s kabely AYKY 4x35 bude zachována cca 25 m a budou na ni napojeny nové 
rozvody elektro v objektu SO-01.1. Pro nové tepelné čerpadlo bude do objektu SO-01.1 přiveden 
nový kabel CYKY- J 4 x 35 z objektu hlavní budovy školy z elektroměrového rozvaděče 
k tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo bude napojeno přes nový samostatný fakturační elektroměr. 
Objekt SO-01.2 Venkovní učebna - bude napojen samostatným přívodem z objektu SO-01.1 
kabelem CYKY-J 4x35. 

- SO - 07 Areálové slaboproudé rozvody 
Přípojka sítě elektronických komunikací (SEK) pro objekt SO-01.1 a SO-01.2 bude provedena 
v délce 30 m z připojovacího bodu v objektu hlavní budovy školy. Připojovací kabeláž bude vedena 
v ochranné trubce Kopoflex v terénu a v objektu kabelovým vedením. 

- SO - 08 Zeleň úprava 
Po dokončení stavebních prací bude provedeno rozprostření zeminy na výstavbou dotčené ploše. Pro 
terénní úpravy bude využita zemina z výkopových prací na pozemku stavby, která bude po dobu 
výstavby deponována na nezastavěných částech dotčených pozemků. Na plochách určených pro 
zeleň bude rozprostřena kulturní vrstva, provedeno osetí trávníkem. 

Umístění stavby na pozemku: 

 
 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Řešené území zasahuje na parcely: st. p. č. 13/1, st. p. č. 14, st. p. č. 529, st. p. č. 530, parc. č. 59, 
parc. č. 61/1, parc. č. 61/3 v katastrálním území Plaňany. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Hranice území dotčeného vlivem stavby je určena shodně s mezní hranicí pozemků řešeného území. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací ověřenou v územním řízení, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci zpracoval AZ Projekt spol. s. r.o. v 06/2022, autorizace 
ČKAIT 0003958 - Ing. Jiří Kadleček. 

2. Při provádění stavby budou splněny požadavky těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců technické infrastruktury: 

• Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, 
zn.: 3773/2022 

o Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu 
oznameni@uappsc.cz). 

o Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací 
(prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz). 

o Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní 
výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené 
s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně 
dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, 
kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). 
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj 
v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.  

o Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické 
památkové péče. 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 
I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 78789/22-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,  
tj. odpady budou přímo na stanovišti soustřeďovány odděleně a tříděny podle 
jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou 
zabezpečeny před odcizením nebo úniku, a budou zajištěny takovým způsobem, aby 
nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s danými 
odpadem 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 takovým odpadem před jejich vznikem. 

 Při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 
materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními 
a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného 
použití a recyklace v souladu s § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb.,  
o podrobnostech nakládání s odpady. 

 O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobů 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 dokladů musí výt patrné, jaký 
odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby 
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(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 

 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 by mohly být zdrojem zvýšené 
prašnosti, 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 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.) 

 Upozorňujeme však, že pokud bude součástí záměru (stavby) i nový spalovací 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příl. č. 2 k zákonu č. 01/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, (spalovací zdroj s tepelným příkonem ≤ 300 kW, např. kotel, 
kamna, krb, Sahara, zářiče, teplovzdušný agregát, …, apod.), je třeba k řízení 
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 § 11odst. 1) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, které na 
základě žádosti stavebníka – investora vydává místně příslušný úřad obce s rozšířenou 
působností.  

o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

 V souladu s ust. § 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů, vydal orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín dne 26.7.2022 pod č.j. 
MUKOLIN/OZPZ 73194/22-Po souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF, ve kterém 
stanovil následující podmínky odnětí: 

o Povinnost skrývky kulturní vrstvy půdy se nestanoví (skrývka již byla 
realizována v minulosti). 

o Realizací výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrologické a odtokové 
poměry v území. 

o Investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci 
půdy. 

o Dešťové vody z učeben a ze zpevněných ploch budou svedeny a vsakovány 
na nezastavěných částech pozemků v areálu ZŠ Plaňany (v místech, kde je 
umístěna zeleň). 

o 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 20110) a základního hodnotového ukazatele tj. 
 5,43  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 č. 303/2013 Sb., který 
bude vynásoben koeficientem ochrany půdy, tj. v tomto případě 6 (šesti) – 
II. třída ochrany. 
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o Povinný k platbě odvodů (žadatel) je dle § 11 odst. 4 písm. a) povinen orgánu 

ochrany ZPF MěÚ Kolín doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je 
souhlas s odnětím podkladem 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. 

o Nejpozději do 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  

 Nemáme námitek 

o Z hlediska státní správy lesů a myslivosti 

 Nemáme námitek 

• Energie AG Kolín a.s., Orebitská 886, 280 00 Kolín IV, č.j.: 022070182688 

o Nové rozvody vody budou napojeny na stávající vodovodní přípojku za stávajícím 
fakturačním měřidlem. 

o Nové kanalizační svody budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. 

o Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení vodovodní přípojky včetně vodoměrné 
sestavy proti poškození a zabezpečení kanalizační přípojky proti vniknutí stavební suti do 
stokové sítě. 

o Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace (dokumentaci pro 
stavební povolení). 

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 693751/22 

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

 Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK CETIN a. s.  na 
terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK 
prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou práce provádět. 

 Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN, 
a. s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových 
podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou. 

 Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ke kontrole. 

 Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a. s. je nutné projednat s Divizí Provoz, 
pracoviště Českomoravská 2510/19, Praha 9, kontaktní osoba p. Šulc, mob. 
724227906, e-mail.: jan.sulc@cetin.cz. 

 V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. 
Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly 
alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy. 

 V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 

 Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 

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

trasou byl rozebíratelný. 

 Základy oplocení umístěte nejméně 0,5 m od krajního prvku kabelové trasy SEK. 

 Oplocení nesmí být umístěno podélně nad kabelovou trasou. 

 V místě křížení kabelové trasy s betonovým základem oplocení, uložte kabel/ly do 
chráničky. Současně založte chráničku a (ii) řídit se všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření. 

 Pro případ, že 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. 

 Pro účely přeložení SEK 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.: 5002642075 

o V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou veškeré práce prováděny 
výhradně ručním způsobem. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby v žádném případě 
nenarušily bezpečný provoz plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

o Pro realizaci stavby stanovujeme následující podmínky: 

 Při výstavbě zpevněných ploch požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1. 

 Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských 
zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem. 

 V ochranném pásmu plynovodu (1 m na obě strany) nebude realizována žádná pevná 
ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány 
stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou. 

 Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem 
stavby. 

 Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

 Stávající STL plynovod nesmí být během stavebních prací poškozen a mechanicky či 
jinak namáhán. 

o PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI: 

 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 https://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 BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ 
POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM 
A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 
MĚSÍCE. 

 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. 
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 Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 

č. 458/2000 Sb., věznění pozdějších předpisů, případně další předpisy související 
s uvedenou stavbou. 

 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 nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí. 

 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. 

 Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 
proti jejich poškození. 

 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. 

 Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

 Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. 
drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné 
fólie, markéru atd.) na telefon 1239. 

 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 
https://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. 

 0 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. 

  Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro 
projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, 
TPG 702 01, TPG 702 04. 

 Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 
a nadzemní prvky PZ. 

 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: 

Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04  Plaňany 
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Odůvodnění: 

Dne 15.7.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou následně doplnil ke dni 
5.8.2022. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, 
zn.: 3773/2022 

- Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OIÚP 68473/22-kra 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: S - KHSSC 34154/2022 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 
ev.č.: HSKL- 5747-6/2022-KO 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 78789/22-Tv 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 73194/22-Po 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, zn.: 118220065 
- Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 280 00 Kolín, č.j.: 022070182688 
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 693751/22 
- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002642075 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101766125 
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201433280 
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700570895 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E39094/22 
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 220728-1436452271 
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 CETIN a.s. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Nikdo z účastníků nevznesl 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. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
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 byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
AZ PROJECT spol. s r.o., IDDS: 4wup6q3, sídlo: Plynárenská č.p. 830, Kolín IV-Kollín 

v zastoupení pro: Městys Plaňany, IDDS: e5cbtvj, sídlo: Tyršova č.p. 72, 281 04  Plaňany 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
  
dotčené správní úřady 
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 
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 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: Náměstí Junkových č.p. 2, 155 00  Praha 5 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor kolín, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
Energie AG Kolín a.s., IDDS: 7tdtvte 
 sídlo: Orebitská č.p. 885, Kolín IV., 280 02  Kolín 2 
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10 
  
ostatní 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy,  sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc, sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i, sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53  Praha 4 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 9, 149 00  Praha 415 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr,  sídlo: Náměstí Junkových č.p. 2, 155 00  Praha 5 
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