
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 

Č.j.: PEC/2865/2022 SZ /1315/2022/ Pečky, dne  18.7.2022 
Oprávněná úřední osoba: Marie Hoznauerová 

 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

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 stavebním řízení 
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.3.2022 
podal 

I&B ShCorporate s.r.o., IČO 05974429, Kutnohorská 84, 251 62  Mukařov, 
kterého zastupuje Pavel Popek, nar. 7.4.1958, 580 01  Horní Krupá 16 

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

 

I. Vydává podle § 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: 

Adaptace přístavby BD na bytovou jednotku č. 5 
Ratenice č.p. 22 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 14/1 v katastrálním území Ratenice. 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o adaptaci přístavby bytového domu č.p. 22 v Ratenicích. Stávající přístavba bude z důvodu 
havarijního stavu odstraněna a na jejích základech bude vystavěn nový jednopodlažní objekt s obytným 
podkrovím. V objektu vznikne jedna nová bytová jednotka o velikosti 3+kk.  
Nosné zdivo bude provedeno z keramických cihelných bloků tl. 440 mm. Střecha bude sedlová se 
sklonem 45°. 
Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem. Bytová jednotka bude vybavena dvěma 
přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností 21 A (113 B) a zařízením autonomní detekce 
a signalizace. 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Adaptace přístavby BD na bytovou jednotku 
č. 5, kterou vypracoval Ing. Pavel Popek a autorizoval Ing. Arch. Jiří  Marek, ČKA 00458; případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

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

• hrubá stavba 

• závěrečná kontrolní prohlídka. 
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4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provedení 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. 
Stavebník sdělí jméno či název oprávněné osoby stavebnímu úřadu 14 dní před zahájením prací.  

6. Realizací akce nesmí být poškozena žádná nadzemní ani podzemní zařízení v lokalitě stavby. Před 
započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných 
majitelů nebo správců. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny 
dle ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Staveniště musí být v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy zajištěno proti úrazu el. proudem.  

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

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 
12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 113882/21-Tv 
o Z hlediska nakládání s odpady: 

 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.  

 Při provádění stavby je nutné dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními 
odpady a materiály tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití 
a recyklace, tj. stavební odpady a materiály soustřeďovat odděleně a nemísit je s jinými 
odpady.  

 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. 

o Z hlediska vodoprávního úřadu:  
 nemáme námitky. 

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 a nebo 
by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou a nebo 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 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.).  

 Upozorňujeme však, že pokud bude součástí záměru (stavby) i nový spalovací 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příl. č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší (SPALOVACÍ ZDROJ s tepelným příkonem ≤ 300 kW, např. 
KOTEL, KAMNA, KRB, SAHARA, ZÁŘIČE, TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT, 
…,apod.), je třeba k řízením vedeným podle jiného právního předpisu (např. podle 
stavebního zákona, zákona o vodách, ap.) k umístění, provedení a užívání stavby zdroje 
k těmto řízením doložit i závazné stanovisko podle § 11 odst. 3) zákona o ochraně 
ovzduší a § 11 odst. 1) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, které na základě žádosti 
stavebníka – investora vydává místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.  

o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
 nemáme námitek. 

o Z hlediska ochrany přírody a krajiny:  
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 nemáme námitek.  

o Z hlediska státní správy lesů a myslivosti:  
 nemáme námitky. 

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 62306/2021 
o Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky měření hluku při 

maximálním provozu tepelného čerpadla – jako měřící místo bude zvolen nejbližší chráněný 
venkovní prostor stavby u bytového domu č.p. 22 (tj. 2 m od fasády: okno obývacího pokoje 
s kuchyní ve II. NP) – k ověření dodržení hygienických limitů hluku stanovených NV 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „NV“), 
pro dobu noční. Pokud by naměřené hodnoty nesplňovaly limity, budou provedena dodatečná 
protihluková opatření. Měření provede akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř. 

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 794803/21 
o Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

CETIN a.s.,  
o Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 
provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 
Stavebního zákona; 

o Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

o Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 
17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení; 

o Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

I&B ShCorporate s.r.o., Kutnohorská 84, 251 62  Mukařov 
 
 
Odůvodnění: 

Dne 31.3.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 12.5.2022, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol, který je založen do spisu PEC/1315/2022 pod č. j. PEC/1925/2022.  

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení 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. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OIÚP 114887/21-kra 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 113882/21-Tv 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín, č.j.: KHSSC 62306/2021 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 0101603007 
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- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0201303453 

- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700442283 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 794803/21 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002464348 

 

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

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Obec Ratenice, Pavel Jeřábek, Daniel Sedláček, Jindra Sedláčková 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci nepodali návrhy a 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 stavebního 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Hoznauerová 
oprávněná úřední osoba 

  

 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Pavel Popek, Horní Krupá č.p. 16, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
 zastoupení pro: I&B ShCorporate s.r.o., Kutnohorská 84, 251 62  Mukařov 
Obec Ratenice, IDDS: zasa73j 
 sídlo: Ratenice č.p. 67, 289 11  Pečky 
Pavel Jeřábek, Chaloupeckého č.p. 873, 289 11  Pečky 
Jindra Sedláčková, Ratenice č.p. 224, 289 11  Pečky 
Daniel Sedláček, Opatovice č.p. 36, Červené Pečky, 280 02  Kolín 2 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12  Kolín 1 
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 
  
ostatní 
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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