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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 6. 6. 2022 podal a dne 15. 8. 2022 doplnil. 

Kristína Horáčková, nar. 13.6.1997, 280 02  Poboří 52, 
Pavel Štěpán, nar. 9.11.1994, 280 02  Poboří 52, 

které oba zastupuje Ing. Karel Vrátný, IČO 10251120, Zelená 910, 280 02  Kolín I 

(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 RODINNÉHO DOMU Poboří čp. 52, parc. č. st. 60 
obec Plaňany 

 

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Poboří. 

 

Záměr obsahuje: 

Jedná se o dispoziční stavební úpravy přízemí a půdní vestavbu v podkroví stávajícího RD. Odstraní se 
přízemní přístavky v zadní části RD. Zbourá se nepoužívaný komín na půdě až k úrovni stropu. Odstraní 
se stávající střešní krytina včetně laťování. Ve stropě se vytvoří otvor mezi stropními trámy pro prostor 
schodiště. Stávající konstrukce střechy je z trámových prvků hambalkové soustavy. Prověří se stav 
stávajících krokví a pozednice, provede se případná výměna nevyhovujících prvků. Doplní se část 
sedlové střechy v zadní části. Vytvoří se pultový vikýř směrem do dvora. Provede se nové laťování, 
pojistná izolace a střešní krytina z profilovaného plechu. Střešní okna budou osazena mezi krokve. 
Podbití okraje střechy palubkami. Stávající zdivo je cihelné a smíšené. Provede se vnější kontaktní 
zateplení obvodových stěn systémem ETICS s EPS tl. 60 mm. Nové zdivo části zádveří bude provedeno  
z keramických dutinových bloků, s kontaktním zateplením. Pod úrovní pozednice bude vytvořen 
železobetonový ztužující věnec, z vnější strany opatřený tepelnou izolací. V přízemí bude provedena 
úprava dispozice příčkami z keramických příčkovek nebo z pórobetonu. Po obvodě podkrovního prostoru 
bude zevnitř provedena předstěna z SDK. Příčky v podkroví budou sádrokartonové. Okna budou 
plastová, střešní okna typová. Vnitřní dveře dřevěné s ocelovou zárubní, alternativně s oboustrannou 
obložkovou zárubní. Vytvoří se nové interiérové schodiště do podkroví. Rodinný dům bude vybaven 
jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 34A a jedním kusem zařízení autonomní 
detekce a signalizace. Objekt bude vybaven bleskosvodem. Objekt je zásobován vodou ze studny na 
pozemku. Splašková kanalizace je svedena do stávající ČOV na pozemku stavebníka. Zdrojem tepla je 
elektrokotel s výkonem do 10 kW. Skladby a tepelně technické vlastnosti konstrukcí  SV5, SV6, SV7, 
SV8, KN1, ST2, VO5, VO8, VO9 budou provedeny v souladu s průkazem energetické náročnosti  
Ev. č. 444736.0, který zpracoval Ing. Jan Sladký dne 19. 7. 2022. Dešťové vody budou likvidovány 
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napojením na dešťovou kanalizaci. Parkování je zajištěno na pozemku stavebníka. Dopravní 
infrastruktura je stávající beze změn. 

 

Navrhované kapacity stavby: 

zastavěná plocha RD:    105 m2 

nové užitné plochy podkroví   72 m2 

obestavěný prostor půdní vestavby   155 m3 

počet bytových jednotek   1 

 

Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace "STAVEBNÍ ÚPRAVY 
RODINNÉHO DOMU Poboří čp. 52. parc. č. st. 60", kterou vypracoval Ing. M. Trpišovský a autorizoval 
Ing. Karel Vrátný, ČKAIT 0003320, ověřené ve společném 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). 

K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží stavebník zejména: 

Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, 

Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k  odchylkám proti povolení stavby), 

Doklad o naplnění podmínky odborného vedení stavby, 

Doklady stanovené ve Stavebním povolení (Ohlášení stavby), zejména 

• Doklady o množství a způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití 

není možné, a evidence odpadů ze stavby     

• Revizní zpráva elektro  

• Revizní zpráva hromosvod 

• Certifikáty použitých výrobků předepsaných požárně bezpečnostním řešením 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.:  MUKOLIN/OZPZ 46314/22-Tv 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 25868/2022 

 

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: 
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- 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) 
Ing. Karel Vrátný, Zelená 910, Kolín I, 280 02  Kolín 2, IDDS: u4dgwtv 
 zastoupení pro: Pavel Štěpán, 280 02  Poboří 52 
 zastoupení pro: Kristína Horáčková, 280 02  Poboří 52 
Marie Mašatová, Ke Hřišti č.p. 154, 281 04  Plaňany 
Josef Vaníček, Poboří č.p. 61, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
Dana Künlová, Poboří č.p. 54, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
Dana Künlová, Poboří č.p. 54, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
Josef Hovorka, Poboří č.p. 57, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
Libuše Hovorková, Poboří č.p. 57, Plaňany, 280 02  Kolín 2 
Městys Plaňany, IDDS: e5cbtvj 
 sídlo: Tyršova č.p. 72, 281 04  Plaňany 
  
dotčené správní úřady 
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 
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