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stavba garáže a pergoly při RD čp.48 v obci Dománovice
pozemky st.parc.č. 55 a parc.č.62l'10 v katastrálním územíDománovice

Rozhodnutí

ohaře 151, 281 30 Ohaře (dále jen ,,stavebník"),
Dne 12.05.2022 podal Martin Jaborský, I,
povolení (dále jen ,,společnépovolenÍ") pro stavbu:
stavebního
a
žádost o vydání společnéhoúzemního
garáže a pergoly na pozemcích st,parc.č. 55 a parc.č.62110 v k,ú. Dománovice.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovenÍ§ 13 odst. 1
pism. Ó) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
;'stavební zákon"), ve společném územníma stavebním řízení (dále jen ,,spoleěné řízení")přezkoumal podle
ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společnépovolení a podle § 94p odst. 1 stavebního
zákona schvaluje stavební zámér, pro který:

l.

vydává společnépovoleni.

Stavební záměr obsahuje:
Z urbanistického hlediska se jedná o tradičnístavby vhodné do vesnické zástavby. Garážje pŮdorysně tvaru
obdélníka o rozměrech 6,92 m x 4,47 m, výšky + 2,980 m, s pultovou střechou o sklonu 5". pergola je
půdorysně tvaru obdélníkao rozměrech 8,04 mx2,92 m, výšky + 2,720 m, s pultovou střechou o sklonu 5".
Stavbý jsou založeny na základových betonových pasech a podkladním betonu tl. 'l00 mm. Garáž bude
zhotovena z tvárnic PORFlX, pergola z dřevěných prvků, Střechy objektů jsou navrženy jako vaznicová
dřevěná konstrukca s plechovou krytinou (trapézový plech). Zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové
dlažby.

!l.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:

Stavba garáže bude umístěna kseverní straně stávající garáži na pozemcích st.parc,Č, 55 a parc.Č.
62t10. pergola bude umístěna k západní straně stávající garáže na pozemku parc.č. 62110. vŠechny
pozemky se nacházejí v katastrálním územíDománovice, podle projektové dokumentace, kterou
zpracovala Michaela Nesvorná a autorizoval lng. Jaroslav Kubeš (autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby Črntr _ 0010421)

lIl.
1.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Michaela NeSvorná a
autorizoval lng. Jaroslav Kubeš (ČKAIT - OO1o421); případné změny nesmí být provedeny bez
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předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení
včetně vlivů na životníprostředí.

2.
3.
4.

Stavby budou provedeny na pozemcích st.parc.č 55 a parc.č. 62110 v katastrálním územíDománovice.
Stavebník zajistívytyčeníprostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce a použitých technických
zařizení na stavbě, zejména zákona č,309/2006 Sb., kterým se upravujídalšípožadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdraví a Života osob na
staveništi.

5.
6.
7,
8,

9.
,10,

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.26812009 Sb. o technických požadavcích

na stavby, v platném znění.

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka ,,Stavba povolena"), Štítekmusí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.Štitet<.|e třeba ponechat
na místě stavby do kolaudace stavby.
Stavebník je povinen vést přehlednězáznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádÍ, jméno
stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečípostihu finančnímisankcemi dle
§ 178 - § 183 stavebního zákona.
Stavebník oznámístavebnímu úřadu termín zahájení stavby atytoŤáze výstavby pro provedení kontrolní
prohlídky stavby: dokončenístavby.

11. po dokončenístavbybude podána žádost o vydání kolaudačníhosouhlasu s předepsanými náleŽitostmi
a předloží zkoušky prokazující bezpečnéužívánístavby.
,12. před
zahájením stavebních

pracíje stavebník povinen zajistitvytyčenívšech podzemních inadzemních
sítív místě stavby, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a obstará si souhlasy s pracemi v jejich
ochranných pásmech,

13, Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba soprávněním vydaným podle Živnostenského
zákonač.455/1991 Sb,, ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost,,prováděnístaveb, jejich změn
a odstraňování". Stavebník sdělí písemně stavebnímu úřadu před zahájením prací dodavatele stavby,
včetně jeho oprávnění a termín započetístavby.
14. Stavba řadových domů bude uvedena do užívání(vydání kolaudační souhlasu) po uvedení do uŽÍvání
stavby komunikace, plynovodu, vodovodu a kanalizace.
,15. po

dokončenístavbybudou stavebnímu úřadu předloženy zejména následujícídoklady dle § 121 odst. 1
stavebního záŘona:
. dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, společně s popisem a zdŮvodněnÍm
provedených odchylek skutečnéhoprovedení stavby od ověřené projektové dokumentace,
r §eometrický plán pro vyznačenízměny obvodu budovy
. stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby
o doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
. zápis o odevzdání a převzetístavby (pokud bude pořízen)
. doklady prokazujícíshodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156
stavebního zákona
r plná moc v případě zastupování stavebníka
. závazná stanoviska dotčených orgánů k užívánístavby
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s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený ÚČel
zaručují,že stavba při správném provedení a běžnéúdržběpo dobu předpokládané existence splňuje

16. Stavebníkovi se ukládá v souladu

základní požadavky stavby.
17

. při realizaci stavby budou splněny podmínky dané ve vyjádření/

v závazných stanoviscích:

Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství vyjádření ze dne 08.02.2022 pod
M U KO LI N/OZPZ 94641 22-Tv

Č.j.:

Z hlediska nakládání s odpady:

odpady, které vzniknou při realizaci akce, byly tříděny a dá|e přednostně nabídnuty k vyuŽitÍ. Pokud
nebude možnéje předat k recyklaci, je nutné zajistit jejich řádné odstranění (např. na povolené skládce
odpadů) v souladu s platnými předpisy na úseku hospodaření s odpady, Upozorňujeme, že je zakázáno
odpady spalovat a to jak na pozemku, tak v lokálních topeništích.
V případě stavebního a demoličního odpadu, který původce odpadu sám nezpracuje, mít jeho předání
v odpovídajícímmnožství zajištěno písemnou smlouvou sw zařízením určeným k nakládání s takovým
odpadem před jeho vznikem.
při provádění stavby dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličnímiodpady a materiály tak,
aby byla zajištěna nejvyššímožná míra jejich opětovného použití a recyklace, tj. stavební odpady a
materiály soustřed'ovat odděleně a nemísit je s jinými odpady
po ukončeníprací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při stavebnÍch
pracích (např. stavební sut'_ úlomky cihel, zbytky betonu, plastové fólie, papírové pytle, kovový odpad,
odpadní dřevo apod.) k recyklaci, na povolenou skládku odpadů, příp. jiné oprávněné osobě.

z hlediska vodoprávního

úřadu:

Odtokové poměry zůstanou zachovány jako před výstavbou,

z hlediska ochranv ovzduší:
při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činnostíprováděných přímo nebo
nepřímo s realizací záměru (tzn. činnostíodpovídajícíchcharakteristice stacionárního zdroje
znečišt'ováníovzdušíve smyslu § 2 odst. e)zák. č,20112012 Sb., o ochraně ovzduší, vúplnémzněnÍ,
které znečišťujíanebo by mohly znečišťovatovzduší),které jsou anebo mohou být zdrojem zvýŠené
prašnosti, se Ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti
(provo, tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace
Žaměru provádět táková technická a organizační opatření ke sníženítéto prašnosti v takovém rozsahu,

aby touio prašnostínedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např.
ztřapenim - mlženímvodou stavebních ploch, deponovaných sypkých materiálŮ, zametání nebo
zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešeníopatřené po obvodě plachto.u
nebo ochrannou sítí,oplachtování ložnéhoprostoru 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.).

znění (dále ien "správní řád"):
Martin Jaborský,

I,

ohaře 151,28130 ohaře
odúvodnění:

Dne 12,05.2022 podal Martin Jaborský, 17.04.1979, Ohaře 151,281 30 Ohaře (dále jen ,,stavebník") Žádost
o vydání společňéhoúzemního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "spoleČnéPovolenÍ") Pro stavbu:
gaiaZe a pergoly na pozemcích st.parc.č. 55 a parc.č.62110 v k.ú. Dománovice.
Stavební úřad opatřením ze dne 21.06.2022 oznámil zahďpní společného řízenívŠemznámým ÚČastníkŮm
řízeníadotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniŠtěa Žádost o stavební PovolenÍ
poskytovala ooštateeňe podklady pro posouiení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil
pro ú'častníkyřízenía doičenéoigány lhůtu pro vyjádření do '15 dnŮ od doručenítohoto oznámenÍ,
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Stavební úřad v provedeném společnémřízenípřezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněnímnejsou ohroženy z{my chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedenía zvláštními předpisy.
Stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využíváníúzemí, dále s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánŮ podle zvláštních
právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

K

žádosti bylo předloženo souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru investic

a územníhoplánování, kde se uvádíže zámérje přípustný z hlediska souladu s politikou územníhorozvoje a
zásadními změnami územníhorozvoje i z hlediska uplatňovánícílů a úkolŮ územního plánování

řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona,.
Okruh účastníků
Martin Jaborský, Ohaře 151,281 30 Ohaře
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaat55
čtz Distribuce, a, s., Teplická 874l8, Děěín lV-Podmokly, 405 02 Děčín2, DS: PO, v9Suqfy

-_

žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správcŮ inženýrských sítía úČastnÍkŮ
řízení.

K žádosti bylo dále doloženo:
3x projektová dokumentace

_
_

Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování závazné stanovisko ze dne 03.02.2021 pod
č.j. : MUKoLlN/olÚP 9465l22-kra
ČeZ Distribuce a.s., ze dne 04.03,2022zn.001123794003
Čtz Distribuce a,s., ze dne 04,03.2022zn.01011738390
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství vyjádření ze dne 08.02.2022 pod Č.j.:
M U KO L l N/OZPZ 9464 l 22-Tv
Obecníúřad Dománovice ze dne20.04.2022
CET|N a.s., ze dne 09.052022 pod č.j.,.643904122
Telco Pro Services, a.s., ze dne 09.05.2022 pod zn.: 0201411436
ČtZ lCT Services, a.s., ze dne 09.05.2022 pod zn.: 0700549239
GasNet Služby, s.r,o. stanovisko ze dne 09.05,2022 pod znj 5002612101

Stavební úřad zajistilvzájemný soulad předloženýchzávazných stanovisek dotčených orgánŮ vyŽadovaných
zvláštními předpiŠy, zabezpečil plnění požadavkůvlastníkůsítítechnického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společnéhorozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo
z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahŮ účastníkŮ.

Stavební úřad rozňodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanovení právních předpisŮ ve

výroku uvedených.

řízení,.
vvoořádání s námitkami účastníků

Námitky nebyly uplatněny.

Pouěení:
proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor Územního PlánovánÍ

a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručenípodáním u zdejšího správního orgánu. VČas
podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

bdvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejŠÍustanovenÍ.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řizení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušenícelého rozhodnutí. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů,uvedeným v odvolání nebo v prŮběhu
odvolacího řizení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastníknemohl
uplatnit dříve, Namítá-li účastník,že mu nebylo umožněno učinit v řízenív prvním stupni urČitý Úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společnéhopovolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovt,
vlastníkovi stavby, pokud nenístavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnémuk umístění
nebo povolení vedlejšístavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb,
Stavebníkovi zašle také štítekobsahujícíidentifikačníúdaje o povoleném stavebním záměru, Stavebník je
povinen štítekpřed zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokoněení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společnépovolení nenabude právní moci.
Společnépovolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci,
Společnépovolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. SpoleČné
povolení pozbývá platnosti téždnem, kdy stavební úřad obdržíoznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba jižbyla zahájena.

Josef Novotný, v.

r.

referent

zf8fÍúOňÉúffdíbc.ala
Véía

L)

f

Ť

t,"lji-d

úřední
íka; (bude předána po nabytí právnímoci rozhodnutí)
Příloha pro
ověřená projektová dokumentace
štítek,,Stavbapovolena"

-

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.634t2O04 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se vyměřuje dle
položky číslo18 odst. ,1 písm. c) a d) ve výši 1 500,, Kě.

Rozdě!ovník:
tJčastníciřízení:

Doručen í jednotlivě:
Martin Jaborský, Ohaře 151,281 30 Ohaře
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
čez oistribuce, a. s., Teplická 874t8, Děěín lV-Podmokly, 405 02 Děčín2, DS: PO, v9Suqfy

Dotčenéorqány:
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolín2
Městský úřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí 78,28012 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín 1,2B0 12 Kolín
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 2B0 02 Kolín 2
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Veřejnost veřeinou vyh láškou

Tento dokument musí být
vYvěšen na úřed,nídesce po
dobu
umoŽňujícímdálkový

PriŠtup'póáiá'uei,,irunó

oznamení.

Datum vyvěšení:.y'Q,.:(!_;

'!4/e

a současně

Datum sejmutí:

oprávněné osoby, potvrzující
uyuu;";;

::1i:.
Razítko:

.

íj

zveřejněn způsobem
9.n,i
š-ží"!št"ž§ravnino
raou. re-ján .,e postedním
dnem

Podpis oprávněné osoby, potvrzující
."1ruti

Razítko:

olEG DOtÁIOylcE

,o:"iil",? í::Á?,ř;"

Městský Úřad Kolín odděle-ní
hosPodářský s.nlávv, obecní
úř?1_?9ranovice, vyvěsí
oznámení na
::"§ilfln:?"ilii::1:;*'i[lJT:!r§jlť*á.*x*r{xl:,,:,3#ffi"3.,ánovice, toto i"r,ó

"vřes",i
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