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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

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"), ve společném územním a 
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání 
společného povolení, kterou dne 28.7.2022 podalo 

Město Pečky, IČO 00239607, Masarykovo nám. 78, 289 11  Pečky, 
které zastupuje 

Bianco architects s.r.o., IČO 03562077, U lužického semináře 97, 118 00  Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Změna zdroje tepla a přípravy TV 
ZŠ Pečky, Tř. Jana Švermy 342, 289 11 Pečky 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Pečky. 

 

Stavba obsahuje: 

Jako zdroj tepla pro vytápění bude použita kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o celkovém 
max výkonu 850 - 900 kW (při teplotním spádu 80/60), kotle musí být schopny modulovat svůj výkon 
maximálně od 15% svého max. výkonu. Kotle budou zapojeny do kaskády a na otopnou soustavu budou 
napojeny přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Ke stávajícímu zásobníku TV bude nově 
instalován zásobník TV o objemu 500 l, který bude sloužit jako předehřev pro stávající zásobník.  

Kotle budou umístěny v prostoru kotelny II. kategorie, která se umísťuje v samostatném skříňovém nebo 
stavebním objektu nebo v jeho části, která nemá vymezenou účelovou funkci. Kotelny musí být vybaveny 
bezpečnostním detekčním systémem s automatickým uzávěrem plynu, který samočinně uzavře přívod 
plynu do kotelny při překročení limitních parametrů identifikovaných detekčním systémem. Součástí 
bezpečnostního systému je i indikace překročení teploty vzduchu v kotelně. Detekční systém má 
dvoustupňovou funkci: 1. stupeň - optická a zvuková signalizace do místa obsluhy nebo dozoru, 2. stupeň 
- blokovací funkce (funkce automatického uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po osobním 
zásahu obsluhy nebo dozoru.  

Veškeré plynové potrubí v kotelně a armatury musí být uzemněny podle ČSN 34 1390. 

Kouřovody od jednotlivých kotlů budou vyvedeny potrubím DN 300 nad střechu kotelny a následně po 
fasádě nad střechu objektu. Veškeré potrubí otopné soustavy v kotelně bude provedeno z uhlíkové oceli. 
Pojištění kotle bude provedeno samostatnou pojistnou sestavou. Objemové změny v topné soustavě bude 
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vyrovnávat dle požadavků ČSN 06 0830 stávající vyrovnávací a doplňovací zařízení VDZ v kombinaci 
s vyrovnávací nádrží o objemu 500 l. Prostor kotelny musí být účinně větrán za všech provozních režimů. 

Součástí změny přípravy TV je instalace solárního zařízení. Kolektorové pole bude umístěno na rovné 
střeše budovy nad 2. NP. Vlastní strojovna bude umístěna ve 2. NP, ve stávající technické místnosti, ve 
které jsou stávající zdroje tepla a stávající nepřímotopný zásobník teplé vody. Solární kolektory budou 
upevněny pomocí originální nosné hliníkové konstrukce, zajištěny pomocí větrných pojistek v počtu 
4 kusů na kolektor. Potrubí je navrženo z Cu materiálu a nerezového vlnovce odpovídajícího průměru 
a ve vhodné izolaci. Potrubí bude vedeno do technické místnosti, kde bude osazen smaltovaný solární 
zásobník o objemu 500 l. Solární systém bude celoročně napuštěn nemrznoucí směsí. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna jako součást stávajícího objektu občanské vybavenosti č. p. 342 (základní 
škola) na pozemku parc. č. 20 v k. ú. Pečky v souladu s přílohovou částí dokumentace ověřené ve 
společném řízení, kterou vypracoval Bc. Michal Faltus v 06/2022, zodpovědný projektant Ing. Luděk 
Tóth, Ph.D. a autorizoval ing. arch. Vojtěch Pošmourný – ČKA 04752, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Před realizací bude vypracována „Projektová dokumentace pro provádění stavby“, součástí bude 
protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a provedeno stanovení rizik. 
V případě, že stavba splňuje podmínky vyhrazeného elektrického zařízení tř. I, bude žádáno 
o „Provedení prohlídky“ podle Nař. vl. 190/2022 Sb. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejpozději 14 dnů před zahájením prací. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Jméno dodavatele i jméno odborného dozoru 
(vedení) prováděné stavby stavebník sdělí stavebnímu úřadu před zahájením prací. 

5. Při provádění stavby budou splněny požadavky těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a správců technické infrastruktury: 

a) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 81, 
150 00 Praha 5 - Smíchov, č.j.: 076704/2022/KUSK 

o Jako zdroj tepla pro vytápění bude použita kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů 
o celkovém max. výkonu 850 – 900 kW. Instalovány budou dva kotle Varmax 450 o příkonu 
2 x 451 kW, tj. 902 kW celkem. 

o Kotelna o výše uvedeném celkovém jmenovitém tepelném příkonu je zařazena v souladu 
s kódem 1.1. „Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více 
než 0,3 MW do 5 MW včetně“ přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší jako vyjmenovaný 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. 

b) Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 
280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 60505/22-tv 

o Z hlediska nakládání s odpady 

 S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady 
budou přímo na staveništi soustřeďovány odděleně a tříděny podle jednotlivých druhů 
a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností 
odpadů), budou zabezpečeny před odcizením nebo únikem a budou zajištěny takovým 
způsobem, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání 
s danými odpady v souladu s § 3 zákona o odpadech. Přednostně bude zajištěno využití 
odpadu před jeho odstraněním. 
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 V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je 

povinen je za tímto účelem předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s danými 
druhy a kategoriemi odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 

 V případě stavebního a demoličního odpadu, který původce odpadu sám nezpracuje, mít 
jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením 
určeným k nakládání s takovým odpadem před jeho vznikem. 

 Při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály 
určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace 
v souladu s § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se 
stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. 

 O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena průběžná evidence. 

 Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně 
sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) 
v rámci zařízení staveniště a stavby. 

 Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v průběhu realizace stavby (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich 
odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad 
a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, 
sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako 
doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. 

o Z hlediska ochrany ovzduší: nemáme námitky za podmínky, že: 
 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, 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, 
deponovaných sypkých materiálů, 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, minimalizace spádové výšky při 
nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.). 

 Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen 
kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení 
prašnosti. Který bude rozsah a černost přijatých opatření zaznamenávat do stavebního 
deníku. 

6. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

7. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží doklad o povolení provozu 
vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. 

8. Stavba bude dokončena do2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11  Pečky 
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Odůvodnění: 

Dne 28.7.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní 
správy. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá závazná stanoviska. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 
ev.č.: HSKL- 5860-2/2022 – KO 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 60505/22-Tv 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81, 
150 00 Praha 5 - Smíchov, č.j.: 076704/2022/KUSK 

- Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, Ve Smečkách 599/29, 110 00 Praha, Nové Město, 
č.j.: 13159/4. 42/22-2 

- Technická inspekce České republiky, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8, č.j.: TICR/29686/2022 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci společného řízení nevznesli návrhy ani námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Středočeského kraje Praha podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Bianco architects s.r.o., IDDS: xdnss3x 
 sídlo: U lužického semináře č.p. 97/18, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
 zastoupení pro: Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11  Pečky 
  
dotčené správní úřady 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor kolín, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
Oblastní inspektorát práce Středočeského kraje, IDDS: nhtefdc 
 sídlo: Ve Smečkách č.p. 1596/25, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Technická inspekce České republiky, IDDS: yt499qv 
 sídlo: U Balabenky č.p. 1908/6, 180 00  Praha 8-Libeň 
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