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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 26.9.2022 podala a 29.9.2022 doplnila 

Zdeňka Stuchlíková, nar. 22.7.1979, Barákova 73, 250 83  Škvorec 

(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 

Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/6 v k.ú. Pečky 

 

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 2264/6 (orná půda) v katastrálním území Pečky. 

 

Záměr obsahuje: 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu, pravidelného obdélníkového půdorysu  
s předsazenou částí garáže a valbovou střechou umístěnou na pozemku parc. č. 2264/6 v k.ú. Pečky. 
Rodinný dům bude umístěn 9,3 m od hranice s pozemkem parc. č. 2264/46 v k.ú. Pečky. V rodinném 
domě bude jedna bytová jednotka o velikosti 6+kk. Obvodové zdivo bude provedeno z keramických 
cihelných bloků POROTHERM tl 380 mm. Rodinný dům bude připojen na inženýrské sítě (vodovod, 
kanalizace, elektro). Hlavním zdrojem tepla v rodinném domě bude tepelné čerpadlo. Vytápění bude 
provedeno v souladu s průkazem energetické náročnosti budovy, který vypracoval Ing. Bruno Vallance 
(osvědčení č. 093). Rodinný dům bude vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 
34 A a dvěma kusy zařízení autonomní detekce a signalizace. Garáž bude vybaven jedním hasicím 
přístrojem s hasicí schopností 183 B. Dešťové vody budou likvidovány napojením na akumulační nádrž. 
Parkování pro dva automobily je řešeno umístěním v prostoru garáže. 

Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace "Novostavba rodinného 
domu, pozemek parc. č. 2264/6, k.ú. Pečky", kterou vypracoval a autorizoval Ing. Martin Škorpík, 
ČKAIT 0001840, ověřené v územním řízení a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy a příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. 

 

Budou dodrženy zejména tyto podmínky stanovené Městem Pečky: 

• Napojením na veřejnou komunikaci bude provedeno vybudováním nového sjezdu jehož povrch 
bude zhotoven z betonových dlaždic se sníženou obrubou a nášlapem 2 cm, tak aby výškově 
navazoval a byl tak v souladu se stávajícím terénem, všechny betonové prvky pouze v šedých 
odstínech 
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• Odvodnění sjezdu bude řešeno napojením odtokovým krytým žlábkem aco drain na dešťovou 

kanalizaci a svedeno na pozemek žadatele 

• Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny na pozemek žadatele do plastové 
akumulační jímky o objemu 5,6 m3 s přepadem do vsakovací jímky a rozměrech 2,5x4x1,5 m, 
vyplněné štěrkem 

• Oplocení bude provedeno v souladu s vyhláškou o technických požadavcích na stavby  
č. 268/2009 Sb., § 7 a jeho výška nepřesáhne 2 m 

• Vrata ani jiné součásti oplocení nesmí, a to ani krátkodobě, zasahovat do průjezdného profilu 
přilehlé komunikace, případně průchozího profilu přilehlého chodníku, otvírání vrat bude do 
pozemku stavebníka a jejich výška nepřesáhne 2 m 

• Na pozemku stavebníka budou vybudovány dvě parkovací stání pro osobní automobil (řešenou 
umístěním v prostoru garáže) 

Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před 
započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytyčit od příslušných majitelů 
nebo správců. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle  
ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Staveniště musí být v souladu  
s platnými bezpečnostními předpisy zajištěno proti úrazu el. proudem. 

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. 

Stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění. Vzniká zde zákonná povinnost provedení záchranného archeologického 
výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu.  

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). 

 

Stanoviska sdělili: 

- Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky, č.j.: PEC/3527/2022 

- Pečské služby, s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky ze dne 29. 8. 2022 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 74498/22-Tv, MUKOLIN/OZPZ 75480/22-Po 

- Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I,  
č.j.: MUKOLIN/OIÚP 74497/22-kra 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 401605/2022 

- Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín, č.j.: 552/2022/AR 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101782859 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700584038 

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201446525 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002660338 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 724726/22 

 

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. 
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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 17 odst. 1 písm. c) ve výši 250 Kč, položky 18 odst. 
3 ve výši 1000 Kč, celkem 1750 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Zdeňka Stuchlíková, IDDS: khs9e82 
 trvalý pobyt: Barákova č.p. 73, 250 83  Škvorec 
Společenství pro dům č.p. 1073 v Pečkách, V Kaštánkách č.p. 1073, 289 11  Pečky 
Vít Šiler, Nymburská č.p. 1235, 289 11  Pečky 
Adéla Šilerová, Nymburská č.p. 1235, 289 11  Pečky 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
Kamil Kočárek, Nymburská č.p. 1167, 289 11  Pečky 
Adéla Kočárková, Nymburská č.p. 1167, 289 11  Pečky 
  
dotčené správní úřady 
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj 
 sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11  Pečky 
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., IDDS: 8ijk7gn 
 sídlo: Karlovo náměstí 8, 280 02  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Karlovo náměstí 44, Kolín I, 280 02  Kolín 2 
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
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 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53  Praha 4 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
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