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ÚZEMNÍ SOUHLAS 
 

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 podle § 96 odst. 1, 2 
a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 15.7.2022 oznámil 

Jiří Kaňka, nar. 30.3.1974, Na skalách 84, 281 03  Chotutice 

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu 

v y d á v á   ú z e m n í   s o u h l a s 

s umístěním stavby 

Zahradní domek - kůlna 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 205 (zahrada) v katastrálním území Chotutice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o stavbu zahradního domku - kůlny. 

Základy objektu budou tvořit pilíře z betonu armovaného roxorovými pruty o průměru 10 mm, vlitého do 
vrtaných otvorů hloubky 700 mm o průměru 240 mm. Pilíře budou zakončeny čtvercovou nástavbou 
500 x 500 x 100 mm a budou do nich zabetonovány kotevní patky pro dřevěnou tesařskou konstrukci. 

Nosnou konstrukci bude tvořit 10 ks trámů profilu 80 x 80 mm, přes které budou umístěny vodorovně 
3 ks trámů profilu 80 x 80 mm a následně převázány 4 ks vazníků profilu 80 x 80 mm. Na tyto vazníky 
budou instalovány střešní latě profilu 60 x 40 mm.  

Opláštění objektu budou tvořit dřevotřískové desky o tloušťce 19mm, napuštěné penetrací a následně 
potaženy lepidlem, perlinkou a tenkovrstvou omítkou. Do nosné konstrukce budou instalovány 
3 ks plastových oken rozměru 560x900mm a vstupní plastové dveře se zárubněmi o rozměrech 
1000 x 2100 mm. 

Střešní krytinu budou tvořit keramické tašky a střecha bude zakončena okapním systémem. Dešťové vody 
budou likvidovány na pozemku stavebníka. 

Objekt bude umístěn ve vzdálenosti 1,6 m od sousedních pozemků parc. č. 157 a parc. č. 155/2 
k. ú. Chotutice a 1,8 m od sousedního pozemku parc. č. 204 k.ú. Chotutice. 

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.  

 

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona. 
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Poučení: 

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje 
vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být 
umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 
Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá 
platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona. 
 
 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Jiří Kaňka, Na skalách č.p. 84, Chotutice, 281 03  Radim u Kolína 
Ing. Bc. Helena Šmejkalová, Zátiší č.p. 126, Chotutice, 281 03  Radim u Kolína 
Věra Juklová, Na vrcha č.p. 127, Chotutice, 281 03  Radim u Kolína 
Ilona Svobodová, IDDS: kag925c 
 trvalý pobyt: Zátiší č.p. 134, Chotutice, 281 03  Radim u Kolína 
Obec Chotutice, IDDS: arybuvt 
 sídlo: Chotutice č.p. 107, 281 03  Radim u Kolína 
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