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SPOLEČNÝ SOUHLAS 
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 

 

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 oznámení záměru 
podle § 96 stavebního zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen 
"společné oznámení"), které dne 29.8.2022 podal 

Jiří Žůrek, nar. 23.2.1974, Riegrova 369, 289 11  Pečky, 
Hana Žůrková, nar. 13.12.1974, Riegrova 369, 289 11  Pečky 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a 
§ 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu 

v y d á v á   s p o l e č n ý   s o u h l a s 

se stavebním záměrem 

Výstavba přístavku u rodinného domu čp. 268 v k.ú. Pečky 
 

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1219 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Pečky. 

 

Záměr obsahuje: 

Jedná se o výstavbu přístavku k rodinnému domu čp. 268 v k.ú. Pečky. Základová deska bude tvořena 
základovými pasy navazujícími na základovou desku z betonu a ocelové výztuže. Svislé konstrukce 
budou tvořeny tepelně izolačním systémem Ytong tl. 150 mm. Podlahová konstrukce bude s hydroizolací, 
pěnovým polystyrenem, separační vrstvou z PE a betonovou mazaninou. Střecha bude pultová opatřena 
plechovou krytinou. 

Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace "Výstavba přístavku", 
kterou vypracoval Christopher Jaroš a autorizoval Ing. ARCH. Jiří Kopecký, ČKAIT 0013702, ověřené  
v územním řízení a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a příslušných 
bezpečnostních předpisů a platných ČSN. 

Svépomocí může stavebník ohlášenou stavbu provádět, jestliže zabezpečí odborné vedení její realizace 
osobou, která má oprávnění k výkonu této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 158 a § 160 odst. 3 stavebního zákona. 

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). 

Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly tříděny a dále přednostně nabídnuty  
k využití. Pokud nebude možné je předat k recyklaci, je nutno zajistit jejich řádné odstranění (např. na 
povolené skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy na úseku hospodaření s odpady. 
Upozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak na pozemku, tak v lokálních topeništích.  
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Po ukončení prací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při stavebních pracích 
(např. stavební suť - úlomky cihel, zbytky betonu, plastové fólie, papírové pytle, kovový odpad, odpadní 
dřevo apod.), k recyklaci na povolenou skládku odpadů, příp. jiné oprávněné osobě.  

K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně 

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení 

- geometrický plán zaměření stavby 

 

Stanoviska sdělili: 

- Město Pečky, Masarykovo náměstí 76, 289 11 Pečky, č.j.: PEC/3557/2022 

 

Stavební úřad při posuzování záměru postupoval podle § 96a odst. 3, § 96 odst. 4 a § 106 stavebního 
zákona a zjistil, že společné oznámení splňuje požadavky § 96a odst. 2, § 96, § 104 odst. 1 a 2 a § 105 
stavebního zákona. 

 

Poučení: 

Společný souhlas spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací se doručuje stavebníkovi 
a vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi navíc se štítkem obsahujícím 
identifikační údaje o ohlašovaném stavebním záměru. Společný souhlas se doručuje dotčeným orgánům a 
osobám: 

- jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, 

- jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno, 
vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. 

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne 
vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. 
Platnost společného souhlasu nelze prodloužit. 
 
 
 
 

Mgr. Eva Hajlichová 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 1500 Kč byl 
zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Jiří Žůrek, Riegrova č.p. 369, 289 11  Pečky 
Hana Žůrková, Riegrova č.p. 369, 289 11  Pečky 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
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