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Městský úřad v Sadské – odbor výstavby, územního 

plánování a životního prostředí 
Palackého náměstí l        PSČ 289 12          tel.č.325 546 614 
č.j. MUS/3932/19/163/2020/Sch 

Vyřizuje : Schön                                                                                                           V Sadské dne 15.1.2020 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Sadská, odbor VÚP a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 

odst. 1 písm. d)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) v platném znění, posoudil v územním řízení  žádost o vydání územního  rozhodnutí o 

umístění stavby „Písty, NN za kNN, obnova“ na pozemcích parc. č. 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 

112/1, 195/1, 79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 20/3, st.333, st.17/2, 188/7, 

74/1,  st.28, 34, st.27, st.25, 113/2, st.39, st.37, st.38, st.40, st.45, 23, st.29/1, st.59, 112/4, 

st.84, 79/10, st.77, st.78, st.85, st.76, 79/7, st.72, st.73, st.86, 78/3, 269, 9, st.6/1, 17, st.12, 

st.13, st.14, st.9, 42/2, st.11, st. 21/2, st.21/1, st.19/2, 37/1, st.18, 36, st.17/1, st.16/1, 270, 

st.16/3, 19/3, st.16/2, st.44, 261, st.17/3 v katastrálním území Písty u Nymburka. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno územní řízení.  Žádost podala dne 14.10.2020 spol. ČEZ Distribuce a.s.,  

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČO 24729035 -  zastoupena spol. AZ Elektrostav, a.s., 

se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IČ 45149909 (dále jen „stavebník"), a na základě 

toho vydává podle § 92  stavebního zákona  

 

ú z e m n í   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 

 

„Písty, NN za kNN, obnova“ na pozemcích parc. č. 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 112/1, 195/1, 

79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 20/3, st.333, st.17/2, 188/7, 74/1,  st.28, 34, 

st.27, st.25, 113/2, st.39, st.37, st.38, st.40, st.45, 23, st.29/1, st.59, 112/4, st.84, 79/10, st.77, 

st.78, st.85, st.76, 79/7, st.72, st.73, st.86, 78/3, 269, 9, st.6/1, 17, st.12, st.13, st.14, st.9, 42/2, 

st.11, st. 21/2, st.21/1, st.19/2, 37/1, st.18, 36, st.17/1, st.16/1, 270, st.16/3, 19/3, st.16/2, st.44, 

261, st.17/3 v katastrálním území Písty u Nymburka.  

 

Popis stavby: 

Jedná se o obnovu energetického kabelového vedení v obci Písty (demontáž venkovního 

vedení NN, které bude nahrazeno novým kabelovým vedením NN), obnova vedení zajistí 

nové připojení rodinných domů na energetickou distribuční síť spol. ČEZ Distribuce, a.s.,  

Délka trasy kabelového vedení bude 1105m.  

 

Podle zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) se jedná o distribuční soustavu, která  je 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu.  
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

 

         

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 112/1, 195/1, 

79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 20/3, st.333, st.17/2, 188/7, 74/1,  

st.28, 34, st.27, st.25, 113/2, st.39, st.37, st.38, st.40, st.45, 23, st.29/1, st.59, 112/4, 

st.84, 79/10, st.77, st.78, st.85, st.76, 79/7, st.72, st.73, st.86, 78/3, 269, 9, st.6/1, 17, 

st.12, st.13, st.14, st.9, 42/2, st.11, st. 21/2, st.21/1, st.19/2, 37/1, st.18, 36, st.17/1, 

st.16/1, 270, st.16/3, 19/3, st.16/2, st.44, 261, st.17/3 v katastrálním území Písty u 

Nymburka, dle výkresu situace, který je součástí projektové dokumentace 

k územnímu  řízení, vypracované Ing. Romanem Kloubcem - autorizovaní inženýr 

pro technologická zařízení staveb. Případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

2. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku MěÚ Nymburk odboru ŽP, č.j.   

MUNYM-100/69063/2019/Šan ze dne 26.8.2019. 

3. Budou dodrženy podmínky ve stanovisku MěÚ Nymburk odbor ŠkaPP, 

č.j.ŠkaPP/060/37250/2019/Mar  ze dne 9.5.2019. 

4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Archeologického ústavu 

Akademie věd České republiky. Praha, v. v. i.., Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá 

Strana, č.j. ARUP – 3561/2019 ze dne 15.5.2019. 

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku – Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., č.j. 711071/19 ze dne 5.8.2019.  

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce a.s., č.j. 

0101170318 ze dne 2.9.2019. 

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČŘ Dopravní inspektorát 

Nymburk č.j.KRPS-121237-1/ČJ-2019-010806-ZU ze dne 9.5.2019  

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje č.j. 3367/19/KSUS/KHT/RYG ze dne 13.5.2019  

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku GridServices s.r.o., č.j. 

5001976494 ze dne 21.8.2019. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Vodovody a kanalizace 

Nymburk, a.s., č.j. 1719/2019 ze dne 29.4.2019.  

11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Písty ze dne 6.9.2019 

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe, státní podnik č.j. 

PLa/2019/019546 ze dne 13.5.2019 

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření s.p. Lesy ČR č.j. 

LCR0024247/2019 ze dne 15.8.2019 

14. Stavbou dotčené pozemky musí být uvedeny do původního stavu.  
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Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu spol. ČEZ Distribuce a.s.,  se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV, IČO 24729035 -  zastoupena spol. AZ Elektrostav, a.s., se sídlem 

Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, IČ 45149909.                                

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Dne 14.10.2019 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené 

stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Usnesením č.j. 

MUS/3932/4082/2019/Sch ze dne 24.10.2019 bylo řízení přerušeno s výzvou k předložení 

požadovaných náležitostí. Po doložení chybějících náležitosti v souladu  s ustanoveními § 87 

stavebního zákona stavební úřad dne 4.12.2019 oznámil zahájení územního řízení účastníkům 

řízení § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům, zároveň stanovil lhůtu do 

6.1.2020, kdy mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 

námitky a důkazy. Námitky ani připomínky nebyly vzneseny. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací obce Písty a vyhovuje obecným požadavkům na 

výstavbu stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a 

vyhláškou 268/2009 Sb., ve znění   pozdějších  předpisů, která upravuje požadavky na 

provádění staveb, a příslušné technické normy.  

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

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Žádost byla doložena  souhlasnými  stanovisky a vyjádřeními:  

MěÚ Nymburk odboru ŽP, č.j.   MUNYM-100/69063/2019/Šan ze dne 26.8.2019, MěÚ 

Nymburk odbor ŠkaPP, č.j.ŠkaPP/060/37250/2019/Mar  ze dne 9.5.2019, Archeologického 

ústavu Akademie věd České republiky. Praha, v. v. i.., Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá 

Strana, č.j. ARUP – 3561/2019 ze dne 15.5.2019, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

č.j. 711071/19 ze dne 5.8.2019, ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0101170318 ze dne 2.9.2019, Policie 

ČŘ Dopravní inspektorát Nymburk č.j.KRPS-121237-1/ČJ-2019-010806-ZU ze dne 9.5.2019,  

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje č.j. 3367/19/KSUS/KHT/RYG ze dne 

13.5.2019, GridServices s.r.o., č.j. 5001976494 ze dne 21.8.2019, Vodovody a kanalizace 

Nymburk, a.s., č.j. 1719/2019 ze dne 29.4.2019, obce Písty ze dne 6.9.2019, Povodí Labe, 

státní podnik č.j. PLa/2019/019546 ze dne 13.5.2019, s.p. Lesy ČR č.j. LCR0024247/2019 ze 

dne 15.8.2019, rozhodnutí MěÚ Sadská odboru ŽP, č.j.MUS/3333/3639/2019/Va, rozhodnutí 

č.j. MěÚ Nymburk odbor SMM č.j. MUNYM-050/67460/2019/Jeř ze dne 8.8.2019 ze dne 

8.8.2019, ČEZ ICT Services, a.s., č. 0700098730, Telco Pro Services, a.s., č.j. 0200958019 

2.9.2019. 

 

Účastníci řízení podle §85 odst.2 stavebního zákona jsou:  vlastníci sousedních pozemků  

č. 183/2, 32/2, 26/1, 112/2, 112/1, 195/1, 79/1, 265, 78/4, st.123, 190, 184, 42/1, 41, 183/3, 

20/3, st.333, st.17/2, 188/7, 74/1,  st.28, 34, st.27, st.25, 113/2, st.39, st.37, st.38, st.40, st.45, 

23, st.29/1, st.59, 112/4, st.84, 79/10, st.77, st.78, st.85, st.76, 79/7, st.72, st.73, st.86, 78/3, 

269, 9, st.6/1, 17, st.12, st.13, st.14, st.9, 42/2, st.11, st. 21/2, st.21/1, st.19/2, 37/1, st.18, 36, 

st.17/1, st.16/1, 270, st.16/3, 19/3, st.16/2, st.44, 261, st.17/3 a dále  parc.č. 30, 26/7, 26/6, 

196/3, 112/11, 79/11, 79/14, 248, 79/6, 264, 5, 195/2, 6/1, 196/2, 20/6, 20/5, 20/4, 22/1, 
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183/1, 268, 37/2, 42/3, 18, 15/2, 14, 44, 61/6, 61/40, parc.č. st. 24, st. 26, st. 232 (bez č.p.), st. 

29/2, st. 57, st. 241 (bez č.p.), st. 242 (bez č.p.), st. 47 (bez č.p.), st. 8/1, st. 6/2, st. 3 v kat. 

území Písty u Nymburka. 

 

V průběhu územního řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky. 

 

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci.  

 

P o u č e n í  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 

jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání 

bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí. 

 

 

                                       

                                                                                        

                                                                             Vladimír Schön 

                                                                                                           Referent odboru VÚPaŽP 
 

 

 

 

Obdrží: 

 

Účastníci řízení : 

- AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 2020, 288 01 Nymburk (pověřená osoba Václav Radechovský) – zastupující 

žadatele ČEZ Distribuce a.s. 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5  

- Obec Písty 

- účastníci řízení dle § 85 odst.2 veřejnou vyhláškou 

 

Dotčené orgány : 

- Městský úřad  Nymburk, odbor výstavby 

- Městský úřad Nymburk, odbor ŽP 

- Městský úřad Nymburk, odbor  ŠKaPP 

- Městský úřad Nymburk, odbor  SMM 

- Policie ČR DI 

 

Dále obdrží : 

- Vak Nymburk a.s., Bobnická 712, 28802 Nymburk 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

- Spis SÚ 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů : 

Vyvěšeno dne                                                                                 Sejmuto dne   
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