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SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle
§ 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 20.8.2014 podala společnost
"Teplo Hlučín, spol. s r.o.", IČO 25362747, Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
stavební úpravy podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona
"Instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Cihelní"
Hlučín, Cihelní č.p. 1490
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 3088/39 v katastrálním území Hlučín.
Stavba obsahuje:
bude demontován stávající plynový kotel včetně kouřovodu a komínu
bude provedena částečná úprava stávající technologie tepelného zdroje v kotelně.
Instalace nové technologie (kapotované provedení kogenerační jednotky) bude provedena
uvnitř stávajícího objektu plynové kotelny na pozemku parc.č. 3088/39 v k.ú. Hlučín. Ke
kogenerační jednotce bude přivedeno plynové potrubí, přívodní a vratné porubí vyvedení
tepelného výkonu. Vyvedení tepelného výkonu bude napojeno na nový rozdělovač/sběrač.
Kogenerační jednotka bude napojena na stávající kanalizaci objektu a na nový nerezový
třívrstvý tepelně izolovaný spalinovod o průměru 160 mm.
pro umístění nového zdroje tepla v prostoru stávající kotelny bude proveden nový
železobetonový sokl 1140 x 2880 x 450 mm pro umístění kogenerační jednotky a
železobetonový základ 3000 x 3000 x 600 mm pro umístění akumulační nádoby o objemu
20 m³
provoz kogenerační jednotky bude jen v denní době 6:00 – 22:00 hod.
Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.
Poučení:
Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou
dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.
Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není
stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou
dokumentací.
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Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne
vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem
započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.
Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Podle ustanovení § 122
stavebního zákona souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o
vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném formuláři.

Iva Hermanová
referent odboru výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 4 byl vyměřen ve výši 500,- Kč.

