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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 22.8.2022 podal 

Petr Bartoň, nar. 25.8.1986, Radim 15, 281 03  Radim, 
Bc. Romana Bartoňová, nar. 11.4.1991, Na Návrší 852, 350 02  Cheb 

(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 

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Radim čp. 15 
 

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 77 (zahrada) v katastrálním 
území Radim u Kolína. 

 

Záměr obsahuje: 
Jedná se o stavební úpravy a přístavbu rodinného domu čp. 15 v obci Radim. 
Rodinný dům je tvarově jednoduchý obdélník o rozměrech 12,25 x 10,1 m. Zastřešený šikmou střechou. 
Obvodové zdivo bude v některých částech vybouráno nebo doplněno. 
Založení přístavby rodinného domu bude provedeno pomocí betonových tvárnic ze ztraceného bednění, 
které budou uloženy na předem vybetonované podloží z prostého betonu. Mezi tvárnice ve svislém 
i vodorovném směru bude uložena výztuž. Takto připravené ztracené bedněné bude zalito spolu  
s podkladní deskou na zhutněné podloží z betonu C16/20. Obvodové zdivo bude provedeno  
z keramických cihelných bloků tl. 380 mm. Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny ze stejného 
materiálu tl. 240 mm. Strop nad částí suterénu bude proveden jako monolitický z ocelových "I" nosníků 
trapézového plechu. Strop nad 1. NP bude proveden z keramicko-betonových nosníků POT  
a keramických vložek MIAKO tl. 210 mm. Strop nad podkrovím bude proveden jako sádrokartonový. 
Vnitřní nenosné příčky budou provedeny z keramického zdiva tl. 14,5 mm a 11,5 mm. Nad stavbou bude 
provedena dřevěná konstrukce krovu z dřevěných trámů. Zateplení krovu bude provedeno uložením 
minerální vaty nad krokve o tl. 300 mm. Do konstrukce krovu bude vložena parozábrana a difuzní fólie. 
Konstrukce střechy bude ukončena latěmi a teplenou izolací se separační vrstvou a krytinou  
z keramických tašek. V interiéru je stávající komín pro krbová kamna. Ve stávající části domu bude 
částečně vybourána stropní konstrukce a bude zde provedeno nové železobetonové dvojramenné 
schodiště s dřevěnými nášlapy. Venkovní stěny budou opatřeny vrstvou minerální omítky. Zdroj vytápění 
zůstane stávající. Přípojka elektro, vody a plynu je stávající. Dešťová voda bude svedena do retenční 
nádrže s přepadem do vsakovací studny. Rodinný dům bude vybaven jedním přenosným hasicím 
přístrojem s hasicí schopností 34A a 3 zařízeními autonomní detekce a signalizace. RD bude vybaven 
bleskosvodem. 
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V rámci stavebních úprav RD bude vytvořeno nové parkovací stání. 
Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY a 
PŘÍSTAVBA RODINN0HO DOMU, RADIM ČO. 15“, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel 
Novák, ČKAIT 1102637, ověřené v územním řízení a za dodržení vyjádření správců sítí a dotčených 
orgánů státní správy a příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. 
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). 
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.  
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.  

 

 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Radim, Radim 6, 281 03 Radim u Kolína, ze dne 19. 5. 2022 

- Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I,  

- č.j.: MUKOLIN/SU 47441/22-vys 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 647083/22 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002613998 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10,  

- zn.: 2607/2022 

- ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 2249/9, 148 00 Praha 4, ze dne 21. 7. 2022  

- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: MW9910199750425565  

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E25850/22 

- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, zn.: 5648/22/OVP/N 

- JON.CZ s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5, vyjádření ze dne 11. 5. 2022 

- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, sp. zn.: 8403/22 

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117, 169 00 Praha 6 - Břevnov,  

- zn.: UPTS/OS/305108/2022 

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zn.: 04554/2022/CEPS 

- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j.: 1202213530 

- COPROSYS a.s., Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim ze dne 15. 8. 2022 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101740164 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700550660 
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- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201412846 

 

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) 
Petr Bartoň, Radim č.p. 15, 281 03  Radim u Kolína 
Bc. Romana Bartoňová, Na Návrší č.p. 852/18, 350 02  Cheb 2 
Obec Radim, IDDS: rvkbikc 
 sídlo: Radim č.p. 6, 281 03  Radim u Kolína 
Jaroslav Bělovský, Radim č.p. 14, 281 03  Radim u Kolína 
Ľudmila Bělovská, Radim č.p. 14, 281 03  Radim u Kolína 
MUDr. Jiří Lešovský, Radim č.p. 16, 281 03  Radim u Kolína 
Veronika Lešovská, Radim č.p. 16, 281 03  Radim u Kolína 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12  Kolín 2 
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10 
  
ostatní 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby,, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno-město 
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