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ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Kolín, odbor dopravy obdržel dne 6.5.2021 žádost stavebníka Města Pečky se
sídlem Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, IČ 00239607 v zastoupení plné moci Centrum služeb
Staré Město – Atelier M.A.A.T. se sídlem Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ 28145968 o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce místních
komunikací v části Bačov v Pečkách“ na poz. parc. č. 1719, 1725, 1746, 1747/2, 1783, 1784, 1785,
1801, 1832, 1833, 1841/3, 1843/1, 1844/2, 1851, 1852, 1853, 1857, 1883, 1935/3, 1935/4, 1958/4,
1958/14, 1936/13, 1730/2, 1737/7, 1935/5, 1948/9, 1992/3 a 1935/1 v k.ú. Pečky.
Na základě výsledku projednání žádosti ve společném územním a stavebním řízení odbor
dopravy MěÚ v Kolíně, 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 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“)
přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle §
94p odst. 2 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:
I. Vydává společné povolení.
Stavba obsahuje:
Předmětem stavebního záměru jsou stavební úpravy stávajících ulic Bačovská, Jeronýmova,
Jungmannova, Přemyslova a Mlýnská v zastavěné části města Pečky sever. Dopravní režim
dotčených místních komunikací je nově koncipován jako obytná zóna se společným dopravním
prostorem pro chodce, cyklisty i motorová vozidla (bez chodníků) s cílem zklidnění dopravy v lokalitě
s převahou pobytové funkce nad funkcí dopravní. Stávající kryt komunikací z betonových panelů a
asfaltobetonu bude nahrazen krytem novým z kamenné dlažby a asfaltového betonu tak, že
asfaltobetonový kryt bude pouze v mezikřižovatkových úsecích komunikací. Součástí stavby je dále
vybudování sjezdů, parkovacích stání a ploch pro TDO a slepé části ulic, jejichž kryt bude shodně
z kamenné dlažby. Zpomalovací prahy a parkovací stání budou vizuálně odděleny od ostatní dlažby.
Vjezdy do obytné zóny budou opatřeny zpomalovacími prahy. Dalšími zpomalovacími prvky budou
zpomalovací polštáře v křižovatkách některých ulic. Komunikace jsou s proměnnou šíří od 3,5 m.
Odvodnění komunikací je řešeno pomocí podélného a příčného spádu do přilehlé zeleně, uličních
vpustí,
příčných žlabů a dalších podélných odvodňovacích žlabů umístěných po stranách
komunikace. Všechny odvodňovací prvky budou přípojkami zaústěny do nově budované gravitační
dešťové kanalizace. Zakončení dešťové kanalizace je řešeno výústním objektem - kanalizační stokou
zaústěnou do recipientu – náhonu řeky Výrovky, tzv. Mlýnského ramene. Dno a břehy recipientu
v místě vyústění budou opevněny záhozem z lomového kamene. Součástí stavby je dále instalace
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nového dopravního značení, veřejné osvětlení, překládka inž, sítí (SEK a VN), oprava části stávajícího
chodníku v ul. Jeronýmova a provedení závěrečných vegetačních úprav zahrnujících i výsadbu
keřového porostu a stromoví. Stavba bude realizována za přechodné úpravy provozu. Dle uvedeného
je stavba členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 Komunikace – kamenná dlažba
SO 102 Komunikace – asfalt
SO 103 Sjezdy
SO 104 Parkovací stání
SO 105 Plocha pro směsný odpad
SO 106 Chodník
SO 301 Odvodnění komunikace
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Přeložení vedení SEK
SO 403 Přeložení vedení NN
SO 801 Vegetační úpravy
II. Podmínky pro umístění stavby:
1 Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. č. 1719, 1725, 1746, 1747/2, 1783, 1784, 1785, 1801,
1832, 1833, 1841/3, 1843/1, 1844/2, 1851, 1852, 1853, 1857, 1883, 1935/3, 1935/4, 1958/4, 1958/14,
1936/13, 1730/2, 1737/7, 1935/5, 1948/9, 1992/3 a 1935/1 v k.ú. Pečky
a provedena podle projektové dokumentace zpracované v prosinci 2019 Atelier M.A.A.T., Centrum
služeb Staré město, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, autorizované Robertem Juřinou, autorizovaným
inženýrem pro dopravní stavby - číslo autorizované osoby dle seznamu ČKAIT – 0012735, která byla
ověřena ve společném řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí (pouze pro stavebníka).
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
III. Podmínky pro provedení stavby:
1) Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy stavby oprávněným zeměměřičem.
2) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3) Zhotovitel stavby bude vybrán na podkladě výběrového řízení. Stavebník před zahájením
stavebních prací oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu název stavebního podnikatele,
adresu jeho sídla a předloží jeho oprávnění a každou změnu.
4) Před zahájením stavebních prací požádá investor správce inž. sítí o vytýčení jejich zařízení.
5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečisťování veřejných komunikací
staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli
znečištění komunikací, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách (déšť), bude
neprodleně zajištěna jejich očista.
6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení
realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních
předpisů.
7) Při provádění stavby musí být zajištěn přístup (nikoli příjezd) k pozemkům či nemovitostem
sousedících se stavbou.
8) Stavba bude označena tabulkou s uvedením údajů dle § 115 stavebního zákona a jeho prováděcí
vyhlášky č. 503/2006 Sb. (§18d) ve znění pozdějších předpisů s uvedením názvu stavby,
stavebníka (investora), zhotovitele stavby, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, č.j.
stavebního povolení a datum nabytí jeho právní moci a stanovený termín dokončení stavby.
9) Stavba bude prováděna za přechodné úpravy provozu, o jejíž stanovení požádá zhotovitel MěÚ
Kolín, odbor dopravy včas předem, nejlépe alespoň 30 dní před požadovaným omezením
provozu s doložením návrhu přechodné úpravy provozu. Povolení uzavírek místních komunikací
po dobu provádění stavby je v kompetenci silničního správního úřadu MěÚ Pečky.
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10) K provedení kontrolní prohlídky stavby (§ 133 stavebního zákona) vyzve stavebník písemně
zdejší speciální stavební úřad před pokládkou závěrečného krytu vozovky.
11) Stavba bude dokončena do 12/2025.
12) 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, předpokládaný termín dokončení stavby, dokumentaci skutečného
provedení stavby, pokud došlo ke změně, popis a zdůvodnění provedených odchylek od
stavebního povolení, geometrický plán zaměření stavby, stavební deník se záznamy pravidelných
kontrolních prohlídek stavby a výsledky předepsaných zkoušek.
Po obdržení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebník do 15-ti dnů uvědomen o
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
13) Při provádění stavby budou splněny požadavky vyjádření, závazných stanovisek či jiných opatření
dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí:
Městský úřad v Kolíně - odbor životního prostředí a zemědělství
MUKOLIN/OZPZ 51712/21-Tv

ze dne 11.6.2021 - č.j.

a) Z hlediska nakládání s odpady:
- S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. 541/2020 Sb., o
odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny
podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP Katalog odpadů), budou zabezpečeny před
nežádoucím 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 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 jeho vznikem.
- Při provádění stavby je nutné dodržet 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.
- Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena
firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště
a stavby.
- Zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud
nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí Vyhláškou MŽP č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – v tomto případě je třeba
doložit rozbory od akreditované laboratoře.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena
průběžná evidence.
- Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu
realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od
oprávněných osob). Z 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.
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, deponovaných sypkých
materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení
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opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při
převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace
spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad,
apod.).
c) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
1) Před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklad na části poz. parc. č. 1719 v k. ú. Pečky
provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky v průměru asi 30 cm na celé ploše trvale odnímané
ze ZPF. Skrývka ornice o objemu asi 27 m3 bude na náklady investora přemístěna a následně
rozprostřena na nezastavěné části poz. parc. dle KN č. 1719 v k. ú. Pečky za účelem vylepšení
půdních poměrů zahrady.
2) Povinnost skrývky kulturní vrstvy půdy z části poz. parc. č. 1730/2 (o výměře 0,0007 ha) a č. 1737/7
(o výměře 0,0008 ha) v k. ú. Pečky se nestanoví – jelikož se na předmětných částech již ornice
nenachází.
3) Realizací výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území.
4) Investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy.
5) Nejpozději 15 dnů před započetím realizace záměru (před zahájením prací spojených se skrývkou
kulturní vrstvy půdy) investor 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.
6) Investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřením povede písemné záznamy
(např. ve stavebním deníku).
7) Nejpozději 30 dnů před započetím užívání obdrží orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín doklady o využití
kulturní vrstvy půdy.
8) Investor – Město Pečky – zajistí, aby zbylé části pozemku p. č. 1719 a č. 1730/2 v k. ú. Pečky,
přilehlé ke stavbě komunikace – byly využívány a v evidenci katastru nemovitostí stále zapsány jako
druh pozemku zahrada.
9) 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., k
provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) – zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., který bude vynásoben
koeficientem ochrany půdy tj. v tomto případě 9 (devíti) – I. třída ochrany.
10) 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.
11) 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.
d) Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
vzhledem k tomu, že se na pozemcích stavby nachází dřeviny rostoucí mimo les, upozorňujeme na
povinnosti vyplývající z ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, konkrétně se jedná o povinnost požádat příslušný obecní (městský) úřad
o povolení ke kácení stromů o obvodu kmene větším než 80 cm, měřeno 130 cm nad zemí,
v případě keřů se jedná o zapojené porosty dřevin nad celkovou plochu 40 m2.
Zároveň upozorňujeme na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, 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 nacházejících se v
bezprostředním okolí stavby je postižitelné dle ustanovení § 87, resp. § 88, zákona o ochraně přírody
a krajiny.
Z tohoto důvodu požadujeme při realizaci stavby postupovat v souladu i s ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích –
jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.1.2020 – č.j. 503147/20 a ze dne 9.3.2021 – č.j.
579117/21,
která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.3.2021 - zn. 0101479643 a ze dne 3.5.2021 – zn. 001114948585,
která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.
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- Kabelová Televize CZ s.r.o. ze dne 30.3.2021 – zn. 210330_3-LK a ze dne 30.3.2021 – zn.
210330_4-LK ,
která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.
- GridServices, s.r.o. ze dne 5.11.2019 – zn. 5002026676 a ze dne 9.3.2021 – zn. 5002330163,
která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. ze dne 23.3.2021 - zn. 1956/21/KSÚS/KHT/SOM
a) Napojení místních komunikací bude mít zpevněný, bezprašný povrch (beton, živice, zámková
dlažba apod.), napojený pevně na přilehlou komunikaci. Spára bude zatřena modifikovanou zálivkou.
b) Stavbou nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění silnic II/329 a III/32914. Investor bude zajišťovat
funkčnost odtokových žlabů a udržovat je v dobrém technickém stavu.
c) Zásah do tělesa silnice III/32914 pro uložení dešťové kanalizace bude proveden protlakem bez
poškození povrchu komunikace. Potrubí bude v místě křížení uloženo min. 1,2 m pod stávající
niveletou vozovky. Startovací (kontrolní) jámy budou umístěny mimo těleso komunikace v přilehlých
zelených pásech, chodnících, místní komunikaci.
d) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce.
e) Při výstavbě nesmí dojít k narušení provozu na přilehlé komunikaci.
f) Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření (např. vyrovnání
výškové nivelety) tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
g) Investor stavby je povinný udržovat místní komunikaci v takovém stavu, aby nedocházelo ke
znečišťování či poškozování přilehlých komunikací. Případné poškození nebo znečištění musí být
neprodleně odstraněno.
h) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským kraje –
zastoupeným KSÚS SK smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
ch) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti
inženýrské sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
i) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po
ukončení stavebních prací bude dotčená část protokolárně předána zpět KSÚS SK. Po dokončení
stavby vyzve zhotovitel stavby zástupce KSÚS (pí. Somolíková) k provedení kontrolní prohlídky.
j) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
k) Záruční doba na těleso silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání.
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, úz. odbor Kolín zde ne 21.4.2020 – č.j. KO-288-2/2020/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.
- Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 6.12.2019 – č.j. KRPS-302402-1/ČJ-2019-010406-DOŽ,
které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, IČ 00239607
v zastoupení plné moci Centrum služeb Staré Město - Ateliér M.A.A.T., s.r.o.,
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ 28145968

Odůvodnění
Dne 6.5.2021 podal stavebník Město Pečky, se sídlem Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, v
zastoupení
Centrum
služeb
Staré
Město
Ateliér
M.A.A.T.,
s.r.o.,
Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v části Bačov v Pečkách“ na poz. parc. č.
Městský úřad Kolín
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1719, 1725, 1746, 1747/2, 1783, 1784, 1785, 1801, 1832, 1833, 1841/3, 1843/1, 1844/2, 1851, 1852,
1853, 1857, 1883, 1935/3, 1935/4, 1958/4, 1958/14, 1936/13, 1730/2, 1737/7, 1935/5, 1948/9, 1992/3
a 1935/1 v k.ú. Pečky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše
uvedené věci. Závazné stanovisko orgánu územního plánování – MěÚ Kolín odboru investic a
územního plánování ke stavbě ve smyslu ust. § 96b stavebního zákona vydáno nebylo. Uvedený
orgán ve svém vyjádření ze dne 1.11.2019 vydaném pod č.j. MUKOLIN/OIÚP 109339/19-kra pouze
uvedl, že rozsah stavby nevyžaduje vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, neboť
nedojde ke změně v území. Speciální stavební úřad opatřením ze dne 3.6.2021 vydaném pod č.j.
MUKOLIN/OD 41190/21-vol oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění, upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených
orgánů a námitek účastníků řízení do 7.7.2021. Ve stanoveném termínu byl spis doplněn o připomínku
Martina Vaníčka, Jeronýmova 1043, Pečky, týkající se upozornění, aby stavbou bylo náležitě řešeno
odvodnění komunikace při jeho nemovitosti podáním dne 10.6.2021, a dále o vyjádření MěÚ Kolín
odbor životního prostředí a zemědělství podáním dne 14.6.2021 (ze dne 11.6.2021) – č.j.
MUKOLIN/OZPZ 51712/21-Tv, kterým bylo stejně jako ostatním podáním uplatněných v průběhu
řízení, tímto rozhodnutím vyhověno nebo takové požadavky již byly zohledněny v projektové
dokumentaci stavby, zpracované oprávněnou osobou, které je zodpovědná za její technické řešení.
Speciální stavební úřad v provedeném společném 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.
Speciální stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil
její soulad s požadavky:
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími
vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky, závaznými stanovisky dotčených
orgánů či vyjádřeními správců inženýrských sítí a účastníků řízení::
- MěÚ Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 24.3.2021 –
MUKOLIN/OZPZ 6234/21-Po, ze dne 30.3.2021 – č.j. MUKOLIN/OZPZ
21836/21-Tv a ze dne 11.6.2021 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 51712/21-Tv
- MěÚ Kolín – odbor investic a ÚP ze dne 1.11.2019 – č.j. MUKOLIN/OIÚP 109339/19kra
- MěÚ Kolín – odbor dopravy ze dne 14.11.2019 – č.j. MUKOLIN/OD 109338/19-vol
- Krajská hyg. stanice Stř. kraje, úz. pracoviště v Kolíně ze dne 27.11.2019 – č.j. KHSSC
61340/2019
- Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI Kolín ze dne 6.12.2019 – č.j. KRPS-3024021/ČJ-2019-010406-DOŽ
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, úz. odbor Kolín ze dne 21.4.2020 – č.j. KO-2882/2020/PD
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.3.2021 – zn. 0101479643 a ze dne 3.5.2021 – zn.
001114948585
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 9.1.2020 – č.j. 503147/20 a ze dne
9.3.2021 – č.j. 579117/21
- GridServices, s.r.o. ze dne 5.11.2019 – zn. 5002026676 a ze dne 9.3.221 – zn.
5002330163
- Kabelová Televize CZ s.r.o. ze dne 30.3.2021 – zn. 210330_3-LK a ze dne 30.3.2021 –
zn. 210330_4-LK
- Pečecké služby, s.r.o. ze dne 19.2.2021 (bez č.j.)
- KSÚS SK, p.o. ze dne 23.3.2021 – zn. 1956/21/KSÚS/KHT/SOM
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a
podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Městský úřad Kolín
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Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou
lhůtu.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Účastníci územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona jsou:
Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
v zastoupení plné moci Milan Kypta, Centrum služeb Staré Město - Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor
Ivo Kára, Za Mototechnou 2653/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Ing. Michal Kára, T.G. Masaryka 737/27, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Marie Kárová, Sladkovského 90, 289 11 Pečky
Jiří Košík, Hálkova 981, 289 11 Pečky
Ludmila Košíková, Hálkova 981, 289 11 Pečky
Martin Vaníček, Jeronýmova 1043, 289 11 Pečky
Ing. Jana Vaníčková, Jeronýmova 1043, 289 11 Pečky
Jana Kusá, Jeronýmova 1127, 289 11 Pečky
Petr Kusý, Jeronýmova 1127, 289 11 Pečky
Pavel Krejčí, Sladkovského 940, 289 11 Pečky
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u zdejšího
odboru dopravy. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno,
v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává 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). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka řízení.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, nebo důkazy, které
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom,
že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
otisk úředního razítka
Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru dopravy
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Vladimír Volf
oprávněná úřední osoba
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Přílohy:
Ověřená dokumentace stavby a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě budou
stavebníkovi předány po nabytí právní moci rozhodnutí.
Toto rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku za vydání společného povolení dle
sazebníku správních poplatků položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích ve znění pozdějších, neboť žadatelem je v případě stavby pozemní komunikace územní
samosprávní celek. (viz. osvobození od poplatku).

Obdrží:
Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: poz. p.č. 1587/9, 615, 651, 1584, 1680, 1708, 1709,
1710, 1711, 1712, 1715, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1731, 1732,
1738, 1739, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1749, 1751, 1752, 1755, 1756, 1758, 1759, 1760,
1761, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1798, 1799, 1800, 1801,
1802, 1803, 1805, 1808, 1810, 1811, 1814, 1820, 1821, 1823, 1824, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831,
1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1845, 1846, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853,
1854, 1855, 1856, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1869, 1872, 1873, 1874,
1875, 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1899, 1953, 1954, 1587/10, 1587/11, 1702/3,
1702/5, 1702/6, 1702/7, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1722/1, 1727/1, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1735/2,
1735/3, 1737/5, 1737/7, 1741/2, 1747/1, 1747/2, 1748/2, 1793/2, 1812/1, 1812/2, 1813/1, 1813/2,
1816/1, 1816/2, 1816/3, 1841/2, 1841/3, 1841/4, 1842/1, 1842/2, 1843/1, 1843/2, 1844/1, 1844/2,
1858/1, 1858/2, 1871/1, 1876/1, 1876/3, 1916/1, 1916/2, 1934/1, 1934/2, 1934/3, 1934/4, 1934/6,
1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1936/12, 1936/13, 1936/14, 1944/2, 1948/1, 1948/11,
1948/2, 1948/4, 1948/5, 1948/6, 1948/7, 1948/8, 1948/9, 1957/10, 1957/16, 1957/8, 1957/9, 1958/11,
1958/12, 1958/13, 1958/14, 1958/15, 1958/16, 1958/17, 1958/18, 1958/19, 1958/20, 1958/21,
1958/22, 1958/23, 1958/24, 1958/25, 1958/26, 1958/27, 1958/28, 1958/29, 1958/4, 1958/5, 1958/6,
1958/7, 1958/8, 1958/9, 196/1, 1992/3, 2023/1, 2023/3, 2178/1 a 2178/4 v k.ú. Pečky
Navrhovatel: Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
v zastoupení Centrum služeb Staré Město – Ateliér M.A.A.T., Převrátilská
330/15, 390
01 Tábor – do vlastních rukou
Dále obdrží:
Ivo Kára, Za Mototechnou 2653/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Ing. Michal Kára, T.G. Masaryka 737/27, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Marie Kárová, Sladkovského 90, 289 11 Pečky
Jiří Košík, Hálkova 981, 289 11 Pečky
Ludmila Košíková, Hálkova 981, 289 11 Pečky
Martin Vaníček, Jeronýmova 1043, 289 11 Pečky
Ing. Jana Vaníčková, Jeronýmova 1043, 289 11 Pečky
Jana Kusá, Jeronýmova 1127, 289 11 Pečky
Petr Kusý, Jeronýmova 1127, 289 11 Pečky
Pavel Krejčí, Sladkovského 940, 289 11 Pečky
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10
Dotčené orgány:
MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín IV
Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI, Václavská 11, 280 16 Kolín III
MěÚ Kolín – odbor dopravy (vlastní)
Městský úřad Kolín
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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

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů:
Vyvěšeno dne: ..................................
Sejmuto dne: ........................................
(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí)
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