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Městský úřad Kolín 
Odbor výstavby – stavební úřad 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz 
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz 
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I 

 

 Naše čj.: MUKOLIN/SU 19609/20-zak 
Obec Břežany I., IČO 00235270  
Břežany I  67  
280 02  Kolín 2 

Naše zn.: SU 4509/2020 
  
Počet listů: 3 
Příloh/listů: 0 
  
Vyřizuje: Tereza Žáková 
Telefon: 321 748 352 
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz 
  
Datum: 19. 02. 2020 

 

 Chocenice u Břežan I; optická síť v obci 

 stavbou přímo dotčené pozemky: st. p. č. 23/1, st. p. č. 34/2, p. č. 27/1, p. č. 27/2, p. č. 27/3, p. 
č. 27/4, p. č. 41/2, p. č. 100/9, p. č. 166/4, p. č. 167/1, p. č. 167/2, p. č. 257/1, p. č. 330/4, p. č. 
851/4, p. č. 854/1, p. č. 854/2, p. č. 855/1, p. č. 855/3, p. č. 855/4, p. č. 855/5, p. č. 855/6, p. č. 
855/9, p. č. 855/10, p. č. 855/11, p. č. 861/3, p. č. 864/6, p. č. 864/7 , p. č. 864/10, p. č. 866, p. č. 
869/2, p. č. 870/1, p. č. 870/3, p. č. 874/4, p. č. 888/2, p. č. 985/2 v katastrálním území 
Chocenice u Břežan I 

 

 
Oznámení o zahájení územního řízení 

 
Dne 17. 2. 2020 podala Obec Břežany I., IČO 00235270, Břežany I  67, 280 02 Kolín 2 (dále jen „žadatel“) 
žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: optická síť v obci Chocenice u Břežan I (pozemky 
přímo dotčené stavbou: st. p. č. 23/1, st. p. č. 34/2, p. č. 27/1, p. č. 27/2, p. č. 27/3, p. č. 27/4, p. č. 41/2, p. č. 
100/9, p. č. 166/4, p. č. 167/1, p. č. 167/2, p. č. 257/1, p. č. 330/4, p. č. 851/4, p. č. 854/1, p. č. 854/2, p. č. 
855/1, p. č. 855/3, p. č. 855/4, p. č. 855/5, p. č. 855/6, p. č. 855/9, p. č. 855/10, p. č. 855/11, p. č. 861/3, p. č. 
864/6, p. č. 864/7 , p. č. 864/10, p. č. 866, p. č. 869/2, p. č. 870/1, p. č. 870/3, p. č. 874/4, p. č. 888/2, p. č. 
985/2 v katastrálním území Chocenice u Břežan I). 
 
Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše 
uvedené věci. 
 
Popis záměru: 
připojení objektů na novou optickou síť, která bude sloužit pro provoz elektronických komunikací se službami 
vysokorychlostního internetu. Vlastník optická síť bude navržena pomocí ochranných trubek HDPE o 
průměru 40/33 mm, mikrotrubiček a svazků mikrotrubiček o průměru 5-12 mm. V páteřních trasách budou 
připoloženy i rezervní ochranné prvky, které bude možné využít pro plánovaný rozvod obce. Do 
předpoložených ochranných prvků budou následně zafouknuty optické kabely pro připojení jednotlivých 
objektů. 
Popis trasy: nová úložná trasa začíná u paty objektu hasičárny, kde bude zřízeno datové centrum. Odtud 
povedou páteční trasy do dvou směrů.  
První trasa povede od hasíčárny severovýchodním směrem – trasa připojí domy č. p. 53, 49, 50, 34, 32 a 
protlakem pod hlavní silnicí dojde k objektu Donerstag Trade. 
Druhá trasa povede od hasičárny jehozápadním směrem, obejde náves, kde připojí domy č. p. 26, 36, 60, 
28, 68, 37 a č. p. 66. U objektu č. p. 66 se trasa rozdělí, protlakem překříží asfaltovou vozovku a připojí 
objekty č. p. 1, 44 a kostel. Od objektu č. p. 66 pokračuje páteřní trasa dál okol objektu č. p. 31, 5, 33, 7, 9, 
4, 20, 40 a č. p. 15, kde dojde k rozdělení tras. Jedna trasa překříží protlakem asfaltovou vozovku, kde bude 
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umístěn nový nadzemní sloupkový rozvaděč. Tato část trasy dále připojuje objekty č. p. 59, halu, č. p. 57, 
77, 64, 10, 11, 12, 51, 57, 54 a č. p. 63. Od rozdělení trasy u č. p. 15 páteřní trasa pokračuje severním 
směrem, připojuje č. p. 55, 16, 58, 3, 2, protlakem podchází hlavní silnici a dále připojuje objekty č. p. 71, 65, 
42, 56, 72, 25, 35, 61, 62, 69 a č. p. 70. 
Převážná část křížení asfaltových vozovek je navržen bezvýkopovou technologií pomocí protlaku či podvrtu. 
V místech, kde není zpevněný povrch, nebo kde nebude možné z technických důvodů provést protlak, bude 
vozovka překopána po polovinách. 
 
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům. 
 
U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od 
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska 
uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. 
 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební 
úřad, úřední dny: Pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické dohodě). 
 
Poučení 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se v souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, 
se nepřihlíží.  
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může 
být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v 
jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
Tereza Žáková, v. r. 
referent 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení (doručováno jednotlivě): 
Jan Hurt, Jasmínová  147, Polabec, 290 01 Poděbrady 1 
Datová schránka: 
Obec Břežany I., Břežany I  67, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 9u9a9mi 
WinnerHorses, s.r.o., Chocenice  34, Břežany I, 280 02 Kolín 2, DS: PO, bpiz5wk 
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Účastníci řízení (doručováno veřejnou vyhláškou): 
ČEPRO, a.s., Dělnická  213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: PO, hk3cdqj 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská  81/11, Smíchov, 
150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx 
MERO ČR, a.s., Veltruská  748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1, DS: PO, a4we6rx 
CETIN a.s., Českomoravská  2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
Energie AG Kolín a.s., Legerova  21, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdtvte 
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova  502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 4hds44f 
vlastníci pozemků v katastrálním území Chocenice u Břežan I: st. p. č. 1, st. p. č. 23/3, st. p. č. 23/2, p. č. 48, 
st. p. č. 153, st. p. č. 25/1, st. p. č. 27, st. p. č. 26, st. p. č. 28/1, st. p. č. 29/1, st. p. č. 31/1, st. p. č. 32, st. p. 
č. 33, st. p. č. 193, st. p. č. 21, p. č. 47/1, st. p. č. 20/1, st. p. č. 19, st. p. č. 125, st. p. č. 37, st. p. č. 36, p. č. 
854/6, st. p. č. 150, p. č. 63/2, p. č. 895/3, st. p. č. 180, p. č. 895/1, st. p. č. 179, p. č. 856, p. č. 855/4, st. p. 
č. 3/3, st. p. č. 5, st. p. č. 6, st. p. č. 8, p. č. 13/1, st. p. č. 7/1. p. č. 14/4, p. č. 897, st. p. č. 21/1, st. p. č. 17 /3, 
st. p. č. 17/, st. p. č. 211/2, st. p. č. 135, st. p. č. 134, p. č. 902, p. ř. 864/8, st. p. č. 142/1, p. č. 317/9, p. č. 
324/5, st. p. č. 140, st. p. č. 133, p. č. 889, p. č. 24/1, st. p. č. 131, st. p. č. 126/1, p. č. 901, st. p. č. 17, st. p. 
č. 14, p. č. 855/2, st. p. č. 127, st. p. č. 44, st. p. č. 128, st. p. č. 43, st. p. č. 42, st. p. č. 46, st. p. č. 177, st. p. 
č. 47/2, p. č. 29/1, st. p. č. 48, p. č. 27/3, p. č. 100/1, p. č. 100/8, p. č. 100/3, st. p. č. 129, p. č. 98/10, st. p. č. 
174, p. č. 169/1, p. č. 169/2, p. č. 865/1, p. č. 98/28, st. p. č. 168/1, st. p. č. 173, st. p. č. 172, p. č. 98/15, p. 
č. 98/14, st. p. č. 171, p. č. 98/26, st. p. č. 170, st. p. č. 169, st. p. č. 40/1, st. p. č. 38, st. p. č. 39, p. č. 46, st.  
p. č. 142/2, p. č. 174/15, st. p. č. 191, st. p. č. 34/1, st. p. č. 167, p. č. 12, p. č. 199/21, p. č. 317/4, p. č. 854/3 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí  78, 280 12 Kolín I 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí  78, Kolín I, 280 12 Kolín 
Obecní úřad Břežany I, Břežany I  67, 280 02 Kolín 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: .......................................... 
 
 
.........................................................................   .................................................................. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
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