
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: marie.hoznauerova@pecky.cz 

Č.j.: PEC/2566/2022 SZ /1215/2022/ Pečky, dne  24.6.2022 
Oprávněná úřední osoba: Marie Hoznauerová 

 

ROZHODNUTÍ 
ODSTRANĚNÍ 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 v řízení 
o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 
23.3.2022 předložil a dne 16.5.2022 doplnil 

David Sixta, nar. 28.7.1994, Školská 448, 281 02  Cerhenice 

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

 

I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

p o v o l u j e 
odstranění stavby 

Odstranění objektu k bydlení 
Cerhenice, Náměstí Míru č.p. 13 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 75, parc. č. 28/1 v katastrálním území Cerhenice. 

 

Účel stavby: 

Jedná se o odstranění objektu rodinného domu s hospodářskou částí č.p. 13 v Cerhenicích. Nosné zdivo 
objektu je smíšené, cihelné a kamenné, zastřešení objektu je sedlovou střechou s keramickou střešní 
krytinou. 

 

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby: 

1. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby 
bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu. 

2. Objekt bude před zahájením demontáží a bouracích prací prokazatelně odpojen od všech 
inženýrských sítí, které budou před zahájením bouracích prací vytyčeny. Bourací práce budou 
probíhat postupným ručním rozebíráním, případně za pomoci lehké techniky.  

3. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací „Odstranění objektu k bydlení 
Cerhenice“, kterou vypracoval Ing. arch. Martin Kvita a autorizoval Ing. arch. Vojtěch Kopal, 
ČKA 04484, ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána vlastníkovi po právní moci 
rozhodnutí. 

4. Odstranění stavby bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních 
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení 
realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.  

5. Stavebník sdělí jméno či název oprávněné osoby stavebnímu úřadu 14 dní před zahájením prací.  
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6. Budou dodrženy platné právní předpisy a české technické normy, které se vážou na činnost 

bouracích prací. 

7. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně 
staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích. 

8. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí 
být znečišťovány veřejné komunikace. 

9. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 
povrchových vod.  

10. Východní část domu, nad níž je vedeno svrchní kabelové vedení v majetku spol. ČEZ 
Distribuce, a.s, bude odstraněna až po provedení přeložky kabelového vedení do země. 

11. Pro bourací práce budou dodrženy podmínky těchto stanovisek: 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 
Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 53993/22-Tv 

o Z hlediska nakládání s odpady: 

 ve věci platí naše závazné stanovisko č.j. MUKOLIN/OZPZ 21953/22-Ze ze dne 
14.3.2021 vydané na základě žádosti investora podle§ 146 odst. 3 zák. č. 541/2020 Sb., 
o odpadech. 

o Z hlediska vodoprávního úřadu:  

 nemáme námitky. 

o Z hlediska ochrany ovzduší: nemáme námitky za podmínky, že:  

 Při provádění zemních 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 a nebo by mohly znečišťovat 
ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona 
o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínky pro tyto činnosti (provoz tohoto 
zdroje), podle které je investor (stavební, 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, 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 
uzavřené (oplachtované) 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 četnost přijatých opatření zaznamenávat do 
stavebního deníku. 

o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:  

 nemáme námitek 

o Z hlediska ochrany přírody a krajiny:  

 Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les na sousedních pozemcích p. č. 1339 a st. 
p. č.83/6, k.ú. Cerhenice, v okolí demolice upozorňujeme na ustanovení § 7 odst. 1 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je 
uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně 
nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy). Z tohoto důvodu požadujeme při 
realizaci stavby postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

o Z hlediska státní správy lesů a myslivosti:  

 nemáme námitek 

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 
Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 21953/22-Ze 
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o S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. 541/2020 Sb., 

o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na 
staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP Katalog odpadů), 
budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně 
bude zajištěno jejich využití před odstraněním.  

o V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je 
povinen je za tímto účelem předat osobně, která je oprávněna k jejich převzetí.  

o Průvodce odpadu je povinen při odstraňování stavby dodržet postup pro nakládání 
s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití a stavebními 
a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití 
a recyklace.  

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

o Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v průběhu realizace akce (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.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

David Sixta, nar. 28.7.1994, Školská 448, 281 02  Cerhenice 
 

Odůvodnění: 

Dne 23.3.2022 ohlásil a dne 16.5.2022 doplnil vlastník záměr odstranit stavbu. Protože nebyly splněny 
podmínky pro vydání souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle § 128 odst. 4 stavebního zákona 
dne 24.5.2022 že ohlášený záměr projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení 
odstranění stavby, řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá stanoviska. Veškeré podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány do výrokové 
části tohoto rozhodnutí.  

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady, 
projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. 

 

Stanoviska sdělili: 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001125705123 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 13931/22-Tv, MUKOLIN/OZPZ 21953/22-Ze 

 

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: 

Městys Cerhenice, Blanka Vorlíčková, Thomas Georges Marcel Briand, Martin Nykodym, Karel 
Sixta, Jana Palusková, Ing. Zdeněk Konečný, Zdeňka Kubrychtová, ČEZ Distribuce, a.s. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastnící nepodali 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Hoznauerová 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč byl zaplacen.. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
David Sixta, Školská č.p. 448, 281 02  Cerhenice 
Městys Cerhenice, IDDS: eerak7a 
 sídlo: Školská č.p. 444, 281 02  Cerhenice 
Blanka Vorlíčková, Náměstí Míru č.p. 181, 281 02  Cerhenice 
Thomas Georges Marcel Briand, Náměstí Míru č.p. 181, 281 02  Cerhenice 
Martin Nykodym, Školská č.p. 466, 281 02  Cerhenice 
Karel Sixta, Školská č.p. 448, 281 02  Cerhenice 
Jana Palusková, Školská č.p. 449, 281 02  Cerhenice 
Ing. Zdeněk Konečný, IDDS: ruhrxgg 
 trvalý pobyt: Náměstí Míru č.p. 12, 281 02  Cerhenice 
Zdeňka Kubrychtová, Želivského č.p. 805, Kolín IV, 280 02  Kolín 2 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
 


		2022-06-24T08:06:04+0200
	Marie Hoznauerová
	referent odboru




