
MĚ S T S K Ý   ÚŘAD  V  P EČK Á C H  

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 
tel.: 321 785 556, mail: martina.machackova@pecky.cz 

Č.j.: PEC/3939/2021 SZ /3298/2020/ Pečky, dne  4.11.2021 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Macháčková 

 

ROZHODNUTÍ 
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

 

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"), přezkoumal podle § 129 odst. 
2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 25.9.2020 podal 

LM Construction s.r.o., IČO 24820831, Vojtěšská 211, 110 00  Praha, 
kterého zastupuje ENVIOM s.r.o., Ing. Ondřej Zástěra, IČO 01717405, Bubenská 1477, 170 00  

Praha 7 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Přístavba administrativního objektu Petra Bezruče 1078, 289 11 Pečky, 

Pečky, ulice Petra Bezruče 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2286/2, 2287/1, 2287/2 v katastrálním území Pečky, kterým 
stavbu dodatečně povoluje. 

 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o přístavbu stávajícího administrativního objektu se skladovou částí, přičemž administrativa 
je součást výrobní činnosti stavebníka na pozemku. Stavba bude přízemní, stávající neměněná část se 
sedlovou střechou s nízkým sklonem, přístavba se střechou plochou. Navržená přístavba bude 
vzhledově přizpůsobena stávajícímu objektu - fasády budou omítnuté, v barvě stávající stavby, okna 
budou plastová bílá. Objekt bude složen ze dvou provozně-užitných částí. Hlavní část bude nadále 
administrativní, menší část přístavby bude sloužit pro účely skladu nářadí (ruční, elektrické a 
pneumatické nářadí, drobné náhradní autodíly - čerpadla, prvky motorů, elektrosoučástky apod.), 
s vnitřním komunikačním propojením obou částí. Zastavěná plocha po výstavbě bude 325 m2 (z toho 
218,2 m2 nově). 

 

II. Stanoví podmínky pro dokončení stavby: 

1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval 
Ing Ondřej Zástěra (osvědčení ČKAIT 0012621) v 11/2020; případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby. 
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3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jméno dodavatele i jméno odborného dozoru 
(vedení) prováděné stavby stavebník sdělí stavebnímu úřadu do 30 dnů ode dne převzetí tohoto 
rozhodnutí.  

5. Stavebník naplní podmínky závazného stanoviska MěÚ Kolín  č.j. MUKOLIN/OZPZ 129787/20-Ze. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

LM Construction s.r.o., Vojtěšská 211, 110 00  Praha 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí nebo 
opatření stavebního úřadu, a proto dne 11.5.2021 zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona o nařízení odstranění stavby. 

Stavebník požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil 
podklady předepsané k žádosti o společné povolení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a 
řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 2.7.2021. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil 
podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o společné povolení, stavební úřad podle § 129 odst. 2 
stavebního zákona přerušil řízení o nařízení odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 23.září.2021, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu 
s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit. 

Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Kolín, KHS Kolín, HZS Kolín, Město Pečky, Pečecké služby s.r.o., ČEZ a.s., CETIN a.s., 
GASNET a.s.,  

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. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Pečky 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci řízení nevznesli námitky 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci řízení 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. 
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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 dodatečného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník 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. 

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí 
právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby. 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 

 
 
 
 
 
Poplatek: 

- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky, položky 17 odst. 1 
písm. f) ve výši 10000 Kč a pokuta za přestupek podle zákona č. 183/2006 stavební zákon, položky 
podle § 178 odst. 3 písm. b) ve výši 6500 Kč, celkem 16500 Kč byl zaplacen. 

 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
LM Construction s.r.o., IDDS: b7d2qiu 
 sídlo: Vojtěšská č.p. 211/6, Nové Město, 110 00  Praha 1 
ENVIOM s.r.o., IDDS: nutvp5v 
 sídlo: Bubenská č.p. 1477/1, 170 00  Praha 7 
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 78, 289 11  Pečky 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. 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 
Hasičský záchranný sbor, IDDS: xjjhpq3 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
  
ostatní 
Pečecké služby, s.r.o., IDDS: eprspqj 
 sídlo: Tř. Jana Švermy č.p. 49, 289 11  Pečky 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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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