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ROZHODNUTÍ 

 

 

Výroková část: 

Odbor správních agend a dopravy 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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 

"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou 

dne 31.1.2019 podala 

Obec Babice, IČO 00240028, Na Návsi 6, 251 01  Babice, v řízení zastoupena 

Ing. Jiří Křepinský, Za Zrcadlem 149, 251 01  Babice 

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

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Obnova a výstavba chodníků v obci Babice - chodník v úseku Za Zrcadlem - Matějkova 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 48/8 (zahrada), parc. č. 67/23 (ostatní plocha), parc. č. 69/7 

(zahrada), parc. č. 365/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Babice. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 100 – Chodník 

- SO 300 – Odvodnění 

- SO 400 – Veřejné osvětlení 

- Vše podle projektové dokumentace akce „Obnova a výstavba chodníků v obci Babice – chodník 

v úseku Za Zrcadlem – Matějkova“. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem C.3 – SO 100 – Chodník: Zákres do katastrální mapy, 

dále s výkresem C.2 – SO 100 – Chodník: Koordinační situace a výkresem D.1.2 – SO 100 – 

Chodník - Situace, která obsahují 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 a jsou součástí dokumentace 

stavby ověřené správním orgánem. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval PRINKOM, zodpovědný 

projektant Ing. Jiří Křepinský; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

příslušného stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Po dokončení zemních (výkopových) prací 

b) Při zatěžovací zkoušce zemní pláně 

c) Po dokončení stavby 

4. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření KSÚS Středočeského kraje ze 

dne 02.11.2018, č.j.:7940/18/KÚSK/KHT/PIC, zejména: 

 

5. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v Souhrnném vyjádření MěÚ v Říčanech 

– odboru životního prostředí ze dne 11.09.2018, č.j.:92641/2018/MURI/OŽP/00354, zejména: 

- V plném rozsahu bude respektován zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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- Při nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány povinnosti dle 

platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, t,j, zákona o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění. 

6. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce vodovodních a 

kanalizačních sítí VODA CZ service s r.o., ze dne 20.03.2018, č.j.:20.3.18, zejména: 

- Před zahájením prací požádá investor nebo provádějící firma o protokolární vytyčení podzemního 

vedení, resp. vyznačení povrchových bodů podzemního vedení ve správě správce. Bez tohoto 

vytyčení nelze provádět jakékoliv výkopové práce. 

- V ochranném pásmu vedení (min. 1,0 m na každou stranu od vnějšího límce potrubí) i mimo něj 

nebude prováděna činnost, která by ohrozila technický stav nebo plynulou provozuschopnost 

stávajícího podzemního vedení. 

- Pracovníky, kteří budou práce provádět, je nutné prokazatelně seznámit s polohou vedení a 

vyznačenými povrchovými body podzemního vedení. 

- V případě obnažení stávajících podzemních sítí bude vyzván provozovatel ke kontrole zařízení ve své 

správě a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

- Nesmí být poškozeno ani manipulováno s pomocnými zařízeními vedení (např. označníky, trasovací 

kabely, uliční poklopy….   

- Poškození vedení okamžitě hlásit pracovníkům správce vedení. 

- Odtok dešťových vod z chodníků a odtok z nového zatrubnění příkopu nesmí být napojen do stávající 

oddílné splaškové kanalizace. 

7. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze 

dne 07.08.2018, č.j.:684994/18, zejména: 

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK). Stavebník je povinen v místech 

nových vjezdů uložit kabelové vedení do chrániček včetně rezervní chráničky PE 110 mm. Chráničky 

je nutné uložit tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojízdné plochy. 

- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nesmí být zřízeny souvislé pojízdné plochy. 

- Nad kabelovou trasou nesmí být uloženy podélné obrubníky, ani jejich betonový základ. 

- CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky je nutné objednat u CETIN a po 

potvrzení objednávky CETIN zajistí provedení překládky SEK. 

- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je nutné provádět v takové vzdálenosti, 

aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability. 

8. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření POLICIE ČESK0 

REPUBLIKY ze dne 16.08.2018 č.j.:KRPS-235422-2/ČJ-2018-011406, zejména: 

- Chodníky budou řešeny jako bezbariérové a budou vybaveny prvky pro bezpečný a samostatný 

pohyb zrakově postižených. 

- Realizací chodníku nedode k zúžení stávajícího průjezdného profilu komunikace ul. Starobabická. 

- Na přechodu pro chodce bude dodržena podmínka dostatečného rozhledu chodců. 

9. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Hasičského záchranného 

sboru Středočekého kraje ze dne 17.08.2018, ev. Č.KO-999-2/2018/PD, zejména: 

- 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. 

10. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření NIPI – Bezbariérové 

prostředí, o.p.s., ze dne 09.08.2018, zn.:110180375. 

11. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Říčany, odboru 

správních agend a dopravy ze dne 15.08.2018, č.j.:91519/2018-MURI/OSAD, zejména: 

- Je nutné požádat o stanovení místní úpravy silničního provozu na nově budované pozemní 

komunikaci a přilehlých pozemních komunikacích (svislé a vodorovné dopravní značení) 

odsouhlasené Policií ČR a to nejpozději 30 dní před kolaudačním řízením. 

- V případě, že stavba ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, je nutné předložit návrh 

dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR. 
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12. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření GridServices, s r.o., ze dne 

24.08.2018 zn.:5001/768468, zejména: 

- V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení. Přesná poloha PZ bude před zahájení stavby 

upřesněna vytyčením. 

- Po odstranění stávajícího souvrství v úrovni zemní pláně se musí chránit plynovodní přípojky a 

plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění. 

- Musí být zachována stávající nivelita chodníku nad plynovody a přípojkami. 

- Dopravní značení a sloupy veřejného osvětlení včetně jejich základových konstrukcí musí být 

umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1,0m. 

- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5m od obrysu stávajícího PZ. 

- Pokud bude při realizaci stavby zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové 

nivelitě krytí menší jako 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného krytí. 

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a 

přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) 

přímo nad potrubím. 

13. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

14. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, bude vybrán ve výběrovém řízení.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Babice, Na Návsi 6, 251 01  Babice 

Ing. Jiří Křepinský, Za Zrcadlem 149, 251 01  Babice 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 31.1.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Příslušný stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 

dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené na 26.2.2019, o jehož výsledku byl sepsán 

protokol.  

Příslušný stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 

neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- Hana Králíková, Jiří Kaftan, Telco Pro Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., VODA CZ SERVICE 

s.r.o, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

Bezbariérové prostředí, o.p.s., GridServices, s.r.o, GasNet, s.r.o., SITEL, spol. s r.o., Ústav 

archeologické památkové péče středních Čech, MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy, MěÚ 

Říčany, odbor životního prostředí, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, 

Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát, Hasičský záchranný sbor Středočeského 

kraje, územní odbor Kolín, KHS Středočeského kraje,  

Příslušný stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Příslušný stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Babice, Ing. Jiří Křepinský, Středočeský kraj, správa 

nemovitostí, Jiří Polák, Táborská, Hana Králíková, Jiří Kaftan, Telco Pro Services, a.s., ČEZ Distribuce, 

a.s., VODA CZ SERVICE s.r.o, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, Bezbariérové prostředí, o.p.s., GridServices, s.r.o., GasNet, s.r.o., SITEL, spol. s 

r.o., Ústav archeologické památkové péče středních Čech,  

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Návrhy a námitky účastníků jsou součástí podmínek rozhodnutí o provedení stavby. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost se ústního jednání neúčastnila a nebyly uplatněny žádné návrhy a námitky 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Vyjádření účastníků a písemná vyjádření jsou součástí podmínek rozhodnutí o provedení stavby. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, odboru správních agend a dopravy  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. 

Příslušný stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí 

také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 

nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Příslušný stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

                                       „ otisk úředního razítka“ 

Ing. Vojtěch Voska, o.č. 410 – opatřeno elektronicky ověřeným podpisem 

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. 



Č.j. 54405/2019-MURI/OSHT/00410 str. 6 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

Obec Babice, IDDS: vxtaugv 

Ing. Jiří Křepinský, Za Zrcadlem č.p. 149, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

Středočeský kraj, správa nemovitostí, IDDS: keebyyf 

Jiří Polák, Táborská č.p. 748/13, Nusle, 140 00  Praha 4 

Hana Králíková, Klánova č.p. 331/33, 140 00  Praha 4 

Jiří Kaftan, Starobabická č.p. 375, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmoky, 405 02  Děčín 2 

VODA CZ SERVICE s.r.o, Pražská třída č.p. 47/151, Kukleny, 500 04  Hradec Králové 4 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx 

Bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd 

  

dotčené orgány státní správy 

MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy, odd. dopravy, Komenského náměstí č.p. 1619/2, 251 01  

Říčany u Prahy 

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

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní 

inspektorát, IDDS: 2dtai5u 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 

KHS Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e 
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