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Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 
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Oprávněná úřední osoba: Mgr. Eva Hajlichová 

 

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 14.9.2022 podal vlastník stavby 

Vlastimil Drška, nar. 11.6.1962, Tyršova 264, 281 04  Plaňany, 
kterého zastupuje Ing. Lenka Hábová, IČO 49229931, nar. 1961, Konšelská 419, 180 00  Praha 

(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 

Demolice objektu kolny v k.ú. Plaňany parc. č. st. 286 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 286 v katastrálním území Plaňany. 

 

Údaje o účelu stavby: 

 

Způsob provedení bouracích prací: 

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt s pultovou střechou. Objekt sloužil jako kolna  
a příležitostná garáž. Rozměry objektu jsou 7,45 m x 5,80 m, výška stavby cca 4,0 m, zastavěná plocha 
cca 43,2 m2. Nosnou konstrukci krovu kolny tvoří krov s prkenným záklopem, krytina je z vlnitého 
plechu. Svislou nosnou konstrukci kolny tvoří  cihelná konstrukce. Na podlaze kolny se nachází betonová 
pochozí deska. Okna a dveře jsou dřevěné. Objekt není připojen na žádné inženýrské sítě. 

 

Způsob provedení bouracích prací: 

Bude provedena demolice objektu pomocí mechanizmů a ručního rozebíraní na úroveň terénu. V této 
etapě bude materiál tříděn a rozdělen na dřevěné prvky, kámen a část cihelného zdiva, které lze dále 
využít. Nakonec bude provedena demolice základů. 

Demolice objektu bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o demolici objektu, 
kterou vypracoval Ing. Jakub Hába a autorizoval Ing. Jakub Douděra (ČKAIT 0013236).  

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). 

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, 
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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.) 

Před započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných 
majitelů nebo správců. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle 
ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
bude základní hladina akustického tlaku ve venkovním prostředí (pro provádění povolených staveb)  
50 dB. Korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 
3 k nařízení vlády 272/2011 Sb. 

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: 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 77293/22-Ze, MUKOLIN/OZPZ 73797/22-Tv 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101802122 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700599066 

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201461709 

 

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. 
 
 
 

Mgr. Eva Hajlichová 
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) 
Vlastimil Drška, Tyršova č.p. 264, 281 04  Plaňany 
Ing. Lenka Hábová, IDDS: q9224j8 
 místo podnikání: Konšelská č.p. 419/23, 180 00  Praha 8 - Libeň 
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