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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

 

Výroková část: 

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 91 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

17.8.2017 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, 

kterého zastupuje Jan Kukačka s.r.o., IČO 28943244, Sázavská 508, 257 22  Čerčany 

(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 

Babice, U Výmoly - kVN, TS, kNN - parc.č. 93/3... 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 89/8 (lesní pozemek), parc. č. 89/34 (lesní pozemek), parc. č. 90/4 

(zahrada), parc. č. 90/11, parc. č. 90/12, parc. č. 91/3 (trvalý travní porost), parc. č. 95/92 (orná půda), 

parc. č. 95/94 (orná půda), parc. č. 95/97 (orná půda), parc. č. 365/5 (ostatní plocha), parc. č. 369/6 

(ostatní plocha), parc. č. 377 (ostatní plocha), parc. č. 379 (ostatní plocha) v katastrálním území Babice. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 01 – Venkovní vedení VN 

- SO 02 – Kabelové vedení VN 

- SO 03 – Kabelové vedení NN 

- SO 04 – Venkovní vedení NN – demontáž 

- SO 05 – Trafostanice – stavební část 

- PS 01 - Trafostanice – technologie 

- PS 02 - Transformátor 

 

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební 

řízení. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna s projektovou, 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. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval Jan Kukačka, ČKAIT 0008699; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

povolení stavebního úřadu. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní účinnosti tohoto opatření. 

6. Před zahájením prací zajistí stavebník provedení vytýčení stavby. Výsledky vytýčení musí být 

ověřeny oprávněným zeměměřičem. 

7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních 

sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých majitelů, příp. 

správců sítí. 

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích, zejména NV č. 591/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. a dbát o ochranu 

zdraví osob na staveništi 

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení všech prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, které 

upravují požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy – zejména jejich závazné části. 

10. Po výkopových pracích budou pozemky uvedeny do původního stavu. 

11. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. 

Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. 

zpevnit štěrkem nebo panely. Vzniklé škody budou hrazeny na náklady stavebníka. 

12. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení 

termínu dokončení stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu nový termín pro dokončení 

stavby. 

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska (souhlas podle § 17odst. 2 vodního zákona) MěÚ 

Říčany, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ze dne 30.6.2017, č.j.. 34957/2017-

MURI/OVÚ/726 

 Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky od vydání tohoto stanoviska 

 Křížení vodního toku Výmola IDVT 10100135 bude provedeno dle předložené dokumentace 

 Bude zachována stávající niveleta terénu. 

 Veškerý stavební materiál a vytěžená zemina bude skladována tak, aby při zvýšených 

povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. 

 V průběhu stavby nebude docházet ke zmenšení průtočného profilu. 

 Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody. 

 Veškeré objekty vybudované v rámci této akce zůstanou ve správě investora stavby, nebo jeho 

právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla. 

 Křížení vodního toku bude provedeno min. 0,7m pod niveletou dna. Souběh vedení NN s vodním 

tokem na pozemku parc.č. 90/11 nebude vedeno po břehové hraně, ale min. ve vzdálenosti 2m od 

břehové hrany z důvodu možných činností spojených s provozní údržbou. Křížení vodního toku 

na pozemku parc.č. 369/6 bude proveden obdobným způsobem. 

 Zahájení a ukončení akce bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní 

středisko Lysá nad Labem (pracoviště Brandýs nad Labem, p. Petr Hrabánek, tel.: 725880383, 

hrabaneko@pla.cz. Případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora. 

 Před zahájením činností bude provedena pasportizace stavu dotčených míst (fotodokumentace) 

 Zásypy výkopů v okolí vodního toku musí být řádně zhutněny a veškeré nezpevněné použité 

plochy osety trávou. 

mailto:hrabaneko@pla.cz


Č.j. 56965/2017-MURI/OSÚ/00022 str. 3 

 
 Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude 

prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo jejich únikem dojít k ohrožení podzemních nebo 

povrchových vod. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

 Všechny použité stroje a mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů 

do terénu. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků 

olejů či pohonných hmot do terénu. 

 Koryto vodního toku nebude přejížděno žádnou mechanizací. 

 Při realizaci nedojde k poškození návazného koryta recipientu 

14. Před zahájením prací požádá investor o vyjádření společnost VINTEX s.r.o., jako majitele vodovodní 

a kanalizační sítě. 

15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, orgán 

státní správy lesů ze dne 2.6.2017, č.j.. 29589/2017-MURI/OŽP-00081 

 Pozemek určený k plnění funkcí lesa nebude sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, 

složiště materiálu nebo jako skládka odpadu nebi k umístění provizorních staveb 

 Nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části okolního porostu. 

 Na pozemek určený k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět žádné mechanismy. 

16. Budou dodrženy podmínky povodí Labe, státní podnik, obsažené ve vyjádření ze dne 21.6.2017, č.j.: 

PVZ/17/27123/Fa/0 

17. Budou dodrženy podmínky Krajské správa a údržby silnic Středočeského kraje obsažené ve vyjádření 

ze dne 28.4.2017, č.j.: 2754/17/KSÚS/KHT/PIC, ev.č. 20603/2017/KSÚS 

 Podmínkou vstupu do silničního tělesa a pozemku je povolení zvláštního užívání silnice vydané 

odborem dopravy Městského úřadu v Říčanech. 

 Před zahájením stavebních prací bude silnice na základě výzvy protokolárně předána 

stavebníkovi nebo zhotoviteli. Neprodleně po dokončení stavebních prací předá stavebník nebo 

zhotovitel dotčenou část silnice protokolárně zpět KSÚS Středočeského kraje. 

 Omezení silničního provozu během výstavby bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno 

dopravním inspektorátem Policie ČR a povoleno odborem dopravy Městského úřadu v Říčanech. 

 Stavební práce provede odborná firma. 

 Silnice bude v průběhu stavby udržována v čistotě, v případě znečištění vozovky zjedná 

zhotovitel neprodleně nápravu. 

 Křížení kabelu se silnicí III/10174 bude provedeno bezvýkopovou metodou ( protlak, podvrt ), 

kabel bude pod silničním tělesem uložen v chráničce kolmo k ose vozovky, krytí chráničky pod 

niveletou vozovky a pod úrovní terénu bude minimálně 1,2m, u příkopů nutno počítat s jejich 

obnovou dle příslušných norem. Startovací a cílová jáma bude umístěna ve vzdálenosti 

minimálně 1,0m od kraje vozovky. 

 S podélným uložením kabelu do vozovky silnice III/10176 v délce cca 30m souhlasíme za těchto 

podmínek: práce ve vozovce budou provedeny dle technických podmínek TP 146 „Povolování a 

provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, před 

zahájením výkopových prací se ve vozovce vytvoří svislý přímý okraj výkopu proříznutím a 

vybouráním nebo vyfrézováním asfaltových vrstev v šířce budoucího výkopu, krytí kabelu pod 

niveletou vozovky bude min. 1.2m, zhotovitel zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění a 

zabezpečení stability výkopu, k zásypu rýhy ve vozovce bude použita zemina, která vyhovuje 

požadavkům příslušných ČSN a TP (např. štěrkodrť frakce 0 – 32), zásyp rýhy bude hutněn po 

vrstvách o max. tl. 20 cm, na zemní pláni musí být dosaženo minimální únosnosti vyjádřené 

modulem přetvárnosti Edef2 min. 45 MPa, v konstrukčních vrstvách komunikace bude rýha 

rozšířena tak, aby obrusná a ložná vrstva přesahovaly hranu rýhy minimálně o 25 cm na obě 

strany, v takto rozšířené rýze bude obnovena konstrukce vozovky ve složení: 15 cm štěrkodrť ŠD 

0-32, 20 cm podkladový beton PD 1, 5cm asfaltový beton ACL 16+, 5cm asfaltový beton ACO 

11+, nový kryt vozovky bude plynule navazovat na stávající kryt, nerovnosti nového krytu 

vozovky nesmí převyšovat povolenou toleranci, pracovní spáry v místech napojení nového krytu 

vozovky na stávající kryt budou proříznuty do hloubky min. 20mm a zality modifikovanou 

asfaltovou zálivkou. 



Č.j. 56965/2017-MURI/OSÚ/00022 str. 4 

 
 S podélným uložením kabelu do zeleného pásu a chodníku podél silnice III/10176 a III/10174 

souhlasíme za těchto podmínek: krytí kabelu pod úrovní terénu bude minimálně 1,0m (u příkopu 

nutno počítat s jeho prohloubením dle příslušných bnorem), zhotovitel zodpovídá za zajištění 

soustavného odvodnění a zabezpečení stability výkopů, zásyp výkopů bude proveden vhodnou 

(dobře hutnitelnou) zeminou, hutnění zásypu bude provedeno po vrstvách o max. tl. 20 cm, aby 

nedošlo k následnému sedání provedené úpravy a narušení silničního tělesa. 

 Uložení kabelu do chodníku nutno předem projednat s vlastníkem této stavby. 

 Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na vozovce. 

 Všechny dotčené povrchy a okolní terén budou po dokončení stavebních prací uvedeny do 

původního stavu. 

 V záruční lhůtě v délce 60 měsíců ručí zhotovitel nebo investor za stav silničního tělesa a 

silničních pozemků v místě zásahu a jeho okolí a za provádění záručních oprav dle požadavků 

KSÚS Středočeského kraje. 

 Do 1 roku od ukončení stavby a protokolárního předání dotčeného silničního tělesa a silničních 

pozemků je investor povinen uzavřít na základě žádosti, vyplněných podkladů, geometrického 

plánu skutečného provedení stavby a výkazu délek uložení inženýrské sítě do jednotlivých 

silničních pozemků s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o zřízení věcného břemene. 

18. Budou dodrženy podmínky HZS Středočeského kraje, obsažené ve vyjádření ze dne 20.7.2017, č.j.: 

Ko – 1084 – 2/2017/PD 

Zástupce HZS bude přizván k řízení o povolení užívání stavby. 

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně 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 Středočeského kraje, 

územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem 

19. Před zahájením prací oznámí investor zahájení stavby na Obec Babice a bude respektovat případné 

požadavky a připomínky obce. 

20. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s., obsažené ve vyjádření ze dne 

29.3.2017 č.j.. 575433/16 

21. Budou dodrženy podmínky Lesů České republiky s.p. , obsažené ve vyjádření ze dne 26.5.2017, č.j.: 

LCR006/001003/2017 

22. Budou dodrženy podmínky MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, obsažené ve vyjádření ze dne 

25.4.2017, č.j.: 18087/2017-MURI/OŽP/00354 

23. Budou dodrženy podmínky Policie ČR DI Praha – venkov – Jih obsažené ve vyjádření ze dne 

21.4.2017, č.j.: KRPS-117785-2/ČJ-2016-011406 

 Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních 

komunikacích, požadujeme předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení. 

 Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, 

instalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66. 

24. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s., obsažené ve vyjádření ze dne 17.5.2017, č.j.. 

0100745589 

25. Budou dodrženy podmínky společnosti T – Mobile Czech Republic a.s., obsažené ve vyjádření ze 

dne 29.3.2017, č.j.: E11575/17 

26. Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices s.r.o., obsažené ve stanovisku ze dne 

13.4.2016, č.j.: 5001485239 

 Přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením. 

 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 

 Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče 
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 V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) budou práce prováděny výhradně 

ručním způsobem. 

 Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, 

bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

 V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany) nebude skladován materiál, 

prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou technikou. 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 

 Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti 

mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

 Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržených podmínek výše uvedeného stanoviska 

společnosti GridServices s.r.o.. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti 

považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů považovány za 

činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 

navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně 

 Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní 

oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 

800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 

stanoviska. O provedení vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebním na svůj náklad. 

Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

 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 

 Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

 Při provádění stavební činnosti, včetně přesného uložení plynárenského zařízení je stavebník 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 

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

motorových nářadí. 

 Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 

činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

 V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 

křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 

bezvýkopová technologie. 

 Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 

nebo plynovodních přípojek (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na 

telefon 1239 

 Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 

stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 

příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP 

zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou 

v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo 

odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 

plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 

uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení 

a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady 

kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

http://www.gridservices.cz/
http://www.gridservices.cz/
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 Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 

obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 

vše 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 plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně 

hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční 

po celou dobu trvání stavební činnosti. 

 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod., bude realizováno 

mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 

uvedeno jinak). 

 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 

stanovisku uvedeno jinak). 

 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 

plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 

zařízení. 

27. Při likvidaci všech při stavbě vzniklých odpadů bude postupováno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Čech Vratislav, Vocl Roman, Krajská správa a 

údržba silnic Středočeského kraje, Dmitriev Victor 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den, o jehož výsledku byl sepsán 

protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 

obecným požadavkům na využívání území. 

Stanoviska sdělili: 

- ČEZ Distribuce a.s. 

- Telco Pro Services, a.s. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- GridServices, s.r.o. 

- T – Mobile Czech Republik a.s. 

- 1. SčV, a.s. 

- HZS Středočeského kraje 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

- MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy 

- Lesy ČR s.p. 

- MO – SEM Praha 

- Policie ČR DI Praha – venkov – jih 

- Povodí Labe s.p. 

- MěÚ Říčany, OŽP 

-  

Rozhodnutí vydal: 

- MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy dne 24.4.2017, č.j.: 22138/2017-MURI/OSAD 
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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: 

Obec Babice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. Jindřich Pospíšil, o.č. 22 - opatřeno ověřeným elektronickým podpisem v. r. 

oprávněná úřední osoba 

  

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen ve výši 20 000,-Kč. 
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Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Jan Kukačka s.r.o., IDDS: q5djbpm 

Obec Babice, IDDS: vxtaugv 

  

dotčené orgány státní správy 

HZS Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 

MěÚ Říčany odbor správních agend a dopravy, Komenského nám. č.p. 1619/2, 251 01  Říčany u Prahy 
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