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SOUHLAS 
S ODSTRANĚNÍM STAVBY 

 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru 
odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 27.1.2022 podali a dne 6.4.2022 
doplnili vlastníci stavby 

Aleš Kovárňa, nar. 19.2.1991, Radim 60, 281 03  Radim a 
Jana Kašparová, nar. 15.11.1990, Radim 60, 281 03  Radim 

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 18o 
odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu 

v y d á v á   s o u h l a s 

s odstraněním stavby 

Jiná stavba u RD č.p. 60 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16/3 v katastrálním území Radim u Kolína. 

 

Údaje o účelu stavby: 

Jiná stavba slouží jako sklad u rodinného domu. Jedná se o zděný objekt, jednopodlažní, nepodsklepený o 
dvou místnostech. Svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel, střecha je pultová z dřevěného bednění a 
trapézového plechu. Založení objektu je na základových pasech z betonu, cihel a kameniva. V objektu se 
nachází vodoměr, který bude přesunut do šachty na hranici pozemku. 

- Zastavěná plocha 19,45 m2 

- Obestavěný prostor 49,5 m3 

 

Způsob provedení bouracích prací: 

- Objekt je napojen na domovní rozvody NN elektro, které bude před zahájením prací 
prokazatelně odpojeno. 

- Před započetím demoličních prací bude ukončen odběr zemního plynu a demontován 
plynoměr. 

- Demolice objektu bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o odstranění 
stavby, kterou vypracoval a autorizoval Bc. Aleš Kovárňa (ČKAIT 0014397) v březnu 2022. 

- S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během 
stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po 
ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadu vzniklých v průběhu 
realizace akce (průběžnou evidenci odpadu) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od 
oprávněných osob). 
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- 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, zametání nebo zkrápění 
komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo 
ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, 
uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (oplachtované) kontejnery pro stavební 
odpad, apod.) 

- Vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů po 
odstranění stavby příslušnému stavebnímu úřadu. K oznámení doloží doklady o naplnění podmínek 
závazných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k odstranění stavby. 

- Demolice objektu bude provedena za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy a příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. 

 

Stanoviska sdělili: 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001123798019 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002549884 

 

 

Poučení: 

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno 
stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník 
odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, 
zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle 
zvláštního právního předpisu. 

Souhlas se doručuje vlastníkovi spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. 
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi. 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Aleš Kovárňa, Radim č.p. 60, 281 03  Radim u Kolína 
Jana Kašparová, Radim č.p. 60, 281 03  Radim u Kolína 
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