
 

  Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
Navrhovatel:   
Ing. Jiří Táborský (nar. 09.07.1974), Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 a  
Jitka Táborská (nar. 05.12.1951), Ptácká 180/93, Mladá Boleslav IV, PSČ 293 01 
 
doporučeně na doručenku. 
__________________________________ 
č. j.: OV 1703/08-328/39 -1704/08-330/40    v Novém Městě pod Smrkem dne 20. srpna 2008  
 
 
PŘEDMĚT ŘÍZENÍ:  
 
Stavba: „Novostavba rodinného domu typu Aktual 421, včetně  vybírací jímky, elektrické přípojky, 
vodovodní přípojky ke stávající studni, a přístřešku pro osobní automobil, umístěních na pozemcích 
p. č. 68/3 a 68/2 v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem“ 
 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A  
 

R O Z H O D N U T Í  
 

Výroková část:  
 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební 
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování     
a stavebním řádu (stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 84,        
§ 91 a § 109 až 114 v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení pro stavbu 
„ Novostavba rodinného domu typu Aktual 421, včetně  vybírací jímky, elektrické přípojky, 
vodovodní přípojky ke stávající studni, a přístřešku pro osobní automobil, umístěních na pozemcích 
p. č. 68/3 a 68/2 v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem“, které dne 
27.06.2008 podal Ing. Jiří Táborský (nar. 09.07.1974), bytem Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, 
s Jitkou Táborskou (nar. 05.12.1951), bytem Ptácká 180/93, Mladá Boleslav (dále jen „stavebník“),    
a na základě tohoto přezkoumání:  
 

I. 
 vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  
 

rozhodnutí o umístění stavby  
 
pro stavbu „Novostavba rodinného domu typu Aktual 421, včetně  vybírací jímky, elektrické 
přípojky, vodovodní přípojky ke stávající studni, a přístřešku pro osobní automobil, umístěních na 
pozemcích p. č. 68/3 a 68/2 v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem“. 
 
Popis stavby 

 
Projekt k územnímu řízení, vypracovaný Ing. Pavolem Timárem, autorizovaným inženýrem pro 

projektování pozemních staveb ČKAIT 2000017, který byl doplněn o technickou zprávu  - osazení RD 
+ přípojky inženýrských sítí, který je vypracovaný Otakarem Pavlíkem, autorizovaným technikem pro 
pozemní stavby ČKAIT 0004778, a změnou v projektové dokumentaci vypracovanou Ing. Vladimírem 
Nepivodou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0700390, řeší umístění a výstavbu  
novostavby jednogeneračního rodinného domu typu Aktual 421  s  obytným  podkrovím  na  pozemcích      
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p. č. 68/2 a 68/3 v katastrálním území Dětřichovec, o půdorysném rozměru 8 x 7,5 m, o zastavěné 
ploše 60 m2, o max. výšce v hřebeni + 7,38 m, včetně umístění a výstavbu inženýrských sítí (vodovodní 
přípojka ke stávající studni a elektrická přípojka), odpadní jímky, manipulační plochy, přístřešku pro 
osobní automobil, pilíře pro osazení zvonku , schránky na poštu a umístění popelnice. Stavba je 
navržena v intravilánu obce Dětřichovec. Obec Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s výstavbou 
rodinného domu (vyjádření ze dne 14.05.2008).  

Rodinný dům bude proveden jednotným systémem KERATHERM, nepodsklepený, 
jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešen sedlovou střechou  ve sklonu 350, dělící příčky z cihel 
KERATHERM, stropní konstrukce nad přízemím z keramických stropních nosníků a keramických 
stropních vložek POROTHERM, konstrukce krovu z dřevěné hambálkové soustavy s fošnovými 
krokvemi tloušťky 75 mm, střešní krytina z betonové tašky Bramac – alpská taška, tmavošedé barvy, 
podlahy dle projektové dokumentace (viz výkres č. AS-01, AS-02), okna a vchodové dveře plastová 
s izolačním dvojsklem, hnědé barvy – imitace dřeva, venkovní omítky Baumit Hermo, opatřené 
povrchovou omítkovou vrstvou (škrábaná silikátová omítka jemně zelené barvy –Fresh 3343), soklové 
zdivo ze soklové mozaikové omítky, obklad přírodním kamenem, vnitřní omítky Baumit Uni, prostor 
sociálního zařízení keramický obklad dle výběru stavebníka, kuchyň částečně keramický obklad a 
Baumit Uni, stropy Baumit Uni nebo sádrokartonový obklad, schodiště umístěné v vstupní hale do 
podkroví je navrženo železobetonové. Technické vybavení rodinného domu a to: TUV zajištěné 
elektrickým ohřívačem vody typu TATRAMAT EO 120, vnitřní elektro rozvody a vytápění dle 
projektové dokumentace (výkres č. EL-01, ÚT-01), sanitní instalace vnitřní bude z trub plastových 
v izolaci, zařizovací předměty dle výběru stavebníka, vnitřní kanalizační vývody z objektu budou 
propojeny pod objektem do hlavního vývodu K3 dále svedeny do nepropustné vybírací jímky, osazené 
v severní části pozemku p. č. 68/2 v délce 7 m. Na vývodu K3 se umístí revizní čistící šachtice Š1. 
Povrchové dešťové vody budou svedeny na pozemek stavebníka. Připojení nemovitosti RD na dopravní 
infrastrukturu bude z místní komunikace pozemek p. č. 48. Součásti RD je otevřený přístřešek pro 
osobní automobil o rozměrech 5,8 x 3,8 o zastavěné ploše 22 m2, max. výšce podhledu 3,9 m, podlaha 
z betonu. Střecha přístřešku je prodloužením střechy z hlavní budovy. Dále budou na části pozemků p. 
č. 68/2 a 68/3 umístěny přístupové zpevněné plochy k RD. Objekt bude zásobován pitnou vodou ze 
stávající vlastní studny umístěné na pozemku p. č. 68/3, délka vodovodní přípojky pro objekt je cca    
15 m. Připojení objektu k vedení NN bude ze stávajícího sloupu elektrického vedení č. 14, do 
pojistkové skříně SPP2c umístěné v jihozápadním rohu pozemku p. č. 68/3, odtud kabelovou přípojkou 
v zemi  CYKY 4 x 16 mm dále zaústěnou do pojistkové jistící skříně v zádveří hlavního vstupu RD. 
Délka přípojky cca 20 m. Na hranici pozemku p. č. 68/3 bude umístěn pilíř pro osazení zvonku, 
poštovní schránky a postavení popelnice.  
 
Dispoziční řešení místností: 

1. NP  

zádveří         3,05 m2   koupelna     3,96 m2 

hala        4,18 m2    sklad      2,06  m2  
schodiště      4,32 m2    kuchyně   8,61 m2 
obývací pokoj + jídelna  22,34 m2  
 
2. NP   
chodba        3,73 m2   koupelna     6,62 m2 

pokoj                   10,18 m2   pokoj    10,68 m2  
pokoj      10,60 m2     
 
   
Stavební dozor na stavbě bude vykonávat Zdeněk Melichar (nar. 31.01.1961), bytem P. Bezruče 37, 
Hejnice, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 500635. 
 
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 
Dotčené pozemky stavbou: 68/2 a 68/3 v katastrálním území Dětřichovec.   
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:  
 

1. Stavba rodinného domu včetně manipulační plochy (přístupová cesta pro pěší, zpevněná 
plocha pro osobní automobil), bude umístěna na pozemku p. č. 68/3 v katastrálním území 
Dětřichovec  a to ve vzdálenosti 20 m od hranice pozemku p. č. 48 (ostatní komunikace – 
ostatní plocha), ve vzdálenosti 12,5 m od hranice pozemku p. č. 68/1 (ostatní plocha – 
neplodná půda), ve vzdálenosti 55 m od hranice pozemku p. č. 72/3 (trvalý travní porost), ve 
vzdálenosti 28,5 m od hranice pozemku p. č. 69 (ostatní plocha – silnice), ve vzdálenosti 27 m 
od hranice pozemku p. č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří). Přístřešek pro osobní automobil 
bude umístěn na pozemku p. č. 68/2 a to ve vzdálenosti 24 m od hranice pozemku p. č. 48, ve 
vzdálenosti  28,5 m od hranice pozemku p. č. 69 (ostatní plocha – silnice), ve vzdálenosti 55 
m od hranice pozemku p. č. 72/3 (trvalý travní porost), ve vzdálenosti 19 m od pozemku p. č. 
68/1. Vodovodní přípojka ke stávající studni bude umístěna na pozemku p. č. 68/3, v délce cca 
15 m, elektrická přípojka bude umístěna na pozemku p. č. 68/3 a to v zemi, kanalizační 
přípojka v délce 7 m a odpadní jímka budou umístěny na pozemku p. č. 68/2, dále bude na 
hranici pozemku p. č. 68/3 a 48 umístěn pilíř pro osazení zvonku, schránky na poštu a 
popelnice. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje 
zakreslení na situaci a na kopii katastrální mapě v měřítku 1:2000, se zakreslením stavebního 
pozemku, požadovaným umístěním stavby. Grafické přílohy (situace) jsou součástí 
dokumentace vypracované Ing. Pavolem Timárem, autorizovaným inženýrem pro 
projektování pozemních staveb (ČKAIT 2000017), doplněn o technickou zprávu – osazení RD 
+ přípojky inženýrských sítí, vypracovaný Otakarem Pavlíkem, autorizovaným technikem pro 
pozemní stavby (ČKAIT 0004778), a změnou v projektové dokumentaci vypracovanou Ing. 
Vladimírem Nepivodou (ČKAIT 0700390). Dokumentace byla podkladem pro územní řízení   
a grafická příloha byla v tomto řízení ověřena.  

2. Pro uskutečnění umísťované stavby rodinného domu, včetně inženýrských sítí (vodovodní 
přípojka do stávající studny, elektrické přípojky, kanalizační přípojky do vybírací jímky) 
odpadní jímky, manipulační plochy, přístřešku pro osobní automobil, pilíře pro osazení 
zvonku, poštovní schránky a popelnice, se jako stavební pozemky a pozemky dotčeny vlivy 
stavby v souladu s projektovou dokumentací vymezují části pozemků p. č. 68/2 (trvalý travní 
porost) a 68/3 (neplodná půda -ostatní plocha) v katastrálním území Dětřichovec. 

3. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích p. č. 68/2 a 68/3 v katastrálním území 
Dětřichovec,  ve vlastnictví stavebníků. 

  
 

Účastníci řízení: (§ 22 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád) (obdrží doporučeně do vlastních 
rukou):  

- Ing. Jiří Táborský (nar. 09.07.1974), Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01  
- Jitka Táborská (nar. 05.12.1951), Ptácká 180/93, Mladá Boleslav IV, PSČ 293 01 

 
 

II. 
 
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 S., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vydává   
 

stavební povolení  
 
pro stavbu „Novostavba rodinného domu typu Aktual 421, včetně  vybírací jímky, elektrické 
přípojky, vodovodní přípojky ke stávající studni, a přístřešku pro osobní automobil, umístěních na 
pozemcích p. č. 68/3 a 68/2 v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem“. 
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Popis stavby 
 
Projekt k územnímu řízení, vypracovaný Ing. Pavolem Timárem, autorizovaným inženýrem pro 

projektování pozemních staveb ČKAIT 2000017, který byl doplněn o technickou zprávu  - osazení RD 
+ přípojky inženýrských sítí, který je vypracovaný Otakarem Pavlíkem, autorizovaným technikem pro 
pozemní stavby ČKAIT 0004778, a změnou v projektové dokumentaci vypracovanou Ing. Vladimírem 
Nepivodou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0700390, řeší umístění a výstavbu  
novostavby jednogeneračního rodinného domu typu Aktual 421 s obytným podkrovím na pozemcích p. 
č. 68/2 a 68/3 v katastrálním území Dětřichovec, o půdorysném rozměru 8 x 7,5 m, o zastavěné ploše 
60 m2, o max. výšce v hřebeni + 7,38 m, včetně umístění a výstavbu inženýrských sítí (vodovodní 
přípojka ke stávající studni a elektrická přípojka), odpadní jímky, manipulační plochy, přístřešku pro 
osobní automobil, pilíře pro osazení zvonku , schránky na poštu a umístění popelnice. Stavba je 
navržena v intravilánu obce Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem souhlasí s výstavbou 
rodinného domu (vyjádření ze dne 14.05.2008).  

Rodinný dům bude proveden jednotným systémem KERATHERM, nepodsklepený, 
jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešen sedlovou střechou  ve sklonu 350, dělící příčky z cihel 
KERATHERM, stropní konstrukce nad přízemím z keramických stropních nosníků a keramických 
stropních vložek POROTHERM, konstrukce krovu z dřevěné hambálkové soustavy s fošnovými 
krokvemi tloušťky 75 mm, střešní krytina z betonové tašky Bramac – alpská taška, tmavošedé barvy, 
podlahy dle projektové dokumentace (viz výkres č. AS-01, AS-02), okna a vchodové dveře plastová 
s izolačním dvojsklem, hnědé barvy – imitace dřeva, venkovní omítky Baumit Hermo, opatřené 
povrchovou omítkovou vrstvou (škrábaná silikátová omítka jemně zelené barvy –Fresh 3343), soklové 
zdivo ze soklové mozaikové omítky, obklad přírodním kamenem, vnitřní omítky Baumit Uni, prostor 
sociálního zařízení keramický obklad dle výběru stavebníka, kuchyň částečně keramický obklad a 
Baumit Uni, stropy Baumit Uni nebo sádrokartonový obklad, schodiště umístěné v vstupní hale do 
podkroví je navrženo železobetonové. Technické vybavení rodinného domu a to: TUV zajištěné 
elektrickým ohřívačem vody typu TATRAMAT EO 120, vnitřní elektro rozvody a vytápění dle 
projektové dokumentace (výkres č. EL-01, ÚT-01), sanitní instalace vnitřní bude z trub plastových 
v izolaci, zařizovací předměty dle výběru stavebníka, vnitřní kanalizační vývody z objektu budou 
propojeny pod objektem do hlavního vývodu K3 dále svedeny do nepropustné vybírací jímky, osazené 
v severní části pozemku p. č. 68/2 v délce 7 m. Na vývodu K3 se umístí revizní čistící šachtice Š1. 
Povrchové dešťové vody budou svedeny na pozemek stavebníka. Připojení nemovitosti RD na dopravní 
infrastrukturu bude z místní komunikace pozemek p. č. 48. Součásti RD je otevřený přístřešek pro 
osobní automobil o rozměrech 5,8 x 3,8 o zastavěné ploše 22 m2, max. výšce podhledu 3,9 m, podlaha 
z betonu. Střecha přístřešku je prodloužením střechy z hlavní budovy. Dále budou na části pozemků p. 
č. 68/2 a 68/3 umístěny přístupové zpevněné plochy k RD. Objekt bude zásobován pitnou vodou ze 
stávající vlastní studny umístěné na pozemku p. č. 68/3, délka vodovodní přípojky pro objekt je cca    
15 m. Připojení objektu k vedení NN bude ze stávajícího sloupu elektrického vedení č. 14, do 
pojistkové skříně SPP2c umístěné v jihozápadním rohu pozemku p. č. 68/3, odtud kabelovou přípojkou 
v zemi  CYKY 4 x 16 mm dále zaústěnou do pojistkové jistící skříně v zádveří hlavního vstupu RD. 
Délka přípojky cca 20 m. Na hranici pozemku p. č. 68/3 bude umístěn pilíř pro osazení zvonku, 
poštovní schránky a postavení popelnice.  
 
Dispoziční řešení místností: 

1. NP  

zádveří         3,05 m2   koupelna     3,96 m2 

hala        4,18 m2    sklad      2,06  m2  
schodiště      4,32 m2    kuchyně   8,61 m2 
obývací pokoj + jídelna  22,34 m2  
 
2. NP   
chodba        3,73 m2   koupelna     6,62 m2 

pokoj                   10,18 m2   pokoj    10,68 m2  
pokoj      10,60 m2     
 



Str. č. 5/12, č. j. OV 1703/08-328/39 -1704/08-330/40 
 

Stavební dozor na stavbě bude vykonávat Zdeněk Melichar (nar. 31.01.1961), bytem P. Bezruče 37, 
Hejnice, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 500635. 
 
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 
Dotčené pozemky stavbou: 68/2 a 68/3 v katastrálním území Dětřichovec.   
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním              
a stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení stavebního úřadu.  

2. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni uživatelé (vlastníci) 
sousedních pozemků.  

3. Stavebník zajistí soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.  
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.  
5. Stavební práce budou ukončeny v termínu do 31.12.2010. V případě nedodržení tohoto termín 

požádá investor zdejší stavební úřad o prodloužení lhůty výstavby s příslušným odůvodněním 
příčiny, pro které termín ukončení nemohl být dokončen.  

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem – právnickou nebo fyzickou osobou, 
oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle 
zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí 
stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu 
zabezpečující odborné vedení realizace stavby, která je v rozsahu své činnosti odpovědná za 
řádné provedení prací v souladu s dokumentací, ověřenou stavebním úřadem ve stavebním 
řízení. Tato osoba odpovídá za dodržení podmínek obsažených ve stavebním povolení, 
podmínek zajišťující ochranu života a zdraví osob a za dodržování podmínek bezpečnosti 
práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. Nemá-li osoba, která vede realizace 
stavby, pro jednotlivé druhy prácí odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna 
přizvat jinou odborně způsobilou osobu.  

7. Stavebník zajistí, že stavební podnikatel a osoba odpovědná za odborné vedení realizace 
stavby – stavbyvedoucí bude před započetím stavebních prací prokazatelně seznámena 
s podmínkami tohoto rozhodnutí a ověřenou projektovou dokumentací.  

8. Stavební podnikatel musí neprodleně stavebnímu úřadu hlásit závažné okolnosti na stavbě, 
které mohou mít vliv na kvalitu stavby nebo vykazují odchylky od schváleného projektu stavby.  

9. Pří stavbě musí být dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí                
a technických zařízení staveb.  

10. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

11. Veškeré výkopové práce, apod. musí být prováděny za stálé přítomnosti osoby zabezpečující 
odborné vedení realizace stavby – stavbyvedoucího.  

12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„STAVBA POVOLENA“ (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.), který obdrží stavebník, jakmile toto 
rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje 
na něm uvedené zůstali čitelné a musí být ponechán na místě stavby do doby jejího dokončení.  

13. Na místě stavby musí být veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157, odst. 1 
stavebního zákona.  

14. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnosti při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na 
použitý stavební materiál si vyžádá stavebník od dodavatele. 
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15. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních 
prohlídek. Dále stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby (pro závěrečnou 
kontrolní prohlídku). Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu 
v dostatečném předstihu. 

16. Potřebný stavební materiál lze uskladňovat pouze na pozemku, který je ve vlastnictví, 
případně řádném užívání stavebníka. V případě, že bude nutno použít pro skladování 
materiálu veřejného prostranství (chodník, ulice, silnice, apod.) musí si stavebník předem 
vyžádat příslušné povolení.  

17. Nepotřebný materiál získaný pří výstavbě (zemina, stavební suť apod.) musí být uložen 
v souladu s platným zákonem o odpadech.  

18. Před zahájením stavebních prací musí stavebník – investor provést příslušná zajištění stavby 
tak, aby byl na staveništi zamezen přístup třetím osobám.  

19. Dopravní prostředky a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště na veřejná prostranství              
a komunikaci se musí před tím řádně očistit.  

20. Při provádění stavby je stavebník povinen dodržovat § 152 stavebního zákona.  
21. Musí být splněny podmínky odboru stavebního úřadu a ŽP MěÚ Frýdlant, závazného 

stanoviska č. j. 3514/2008/OSUZP/Po – 025 ZPF, ze dne 16.04.2008, který  udělil souhlas za 
následujících podmínek:  

1) Ten v jehož zájmu je zemědělská půda odnímána zajistí, aby odsouhlasená výměra 
nebyla  překročena.  

2) Před uskutečněním výstavby bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy na celé 
ploše dotčené výstavbou. Skrývka o mocnosti cca 20 cm činí v celkovém objemu cca 2 
m3. Po dobu výstavby budou skryté kulturní vrstvy umístěny na nedotčené části p. p. č. 
68/2 v k. ú. Dětřichovec až do doby jejich použití na dokončovací práce (terénní 
úpravy), případně zúrodnění zbývající části pozemku a bude zajištěna jejich ochrana 
před znehodnocením.  

3) Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., bude za trvalé 
odnětí půdy předepsán odvod za část p. p. č. 68/2 o výměře 8 m2 ve výši 14,- Kč/m2, 
což činí 112,- Kč.  

4) Tento souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle 
zvláštních předpisů. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto 
rozhodnutí.  

22. Musí být splněny podmínky ČEZ Distribuce, a. s. ve stanovisku k žádosti o připojení ze dne 
07.02.2008 pod číslem stanoviska 4120283971: 
a) Přípojka se provede svodová na bodu č. 14 do pojistkové skříně SPP2c, odtud do měření 

umístěném na trvale přístupném místě, výstavbou (úpravou) elektrické přípojky od 
zařízení distribuční soustavy k odběrnému místu provede na své náklady žadatel.  

b) Elektrická přípojka, elektrická instalaci, provedení a umístění měřícího místa musí být 
v souladu s platnými ČSN, „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími 
podmínkami provozovatele DS“ a podmínkami dodávky elektřiny. Následující úpravy si 
zajistí žadatel na své náklady.  

c) Měření bude na trvale přístupném místě. Provede se blokování boiléru dle připojovacích 
podmínek ČEZ. Akumulační topení nelze povolit a to z vážných technicko – ekonomických 
důvodů, nelze realizovat úpravy zařízení distribuční soustavy.  

d) Typ měřícího zařízení: přímé NN.  
e) Jako jistič před elektroměrem bude použit jistič s vypínací charakteristikou B podle 

technické normy (ČSN  EN 60898) s nezáměnným označením jemnovité hodnoty proudu 
Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby nebylo možno žádný 
z pólů odděleně vypnout.  

f) Žadatel je povinen podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,  ve znění pozdějších 
předpisů, zajistit, aby jeho odběrné zařízení připojené na distribuční soustavu 
provozovatele bylo vybaveno dostupnými technickými prostředky omezujícími vliv 
zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny ostatním zákazníků, a aby neovlivňovalo 
funkci řídící, měřící a zabezpečovací techniky a činnost systému hromadného dálkového 
ovládání.  
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g) Žadatel je dle platných technických norem a pokynů výrobce povinen chránit své 
spotřebiče citlivé na přepětí dostupnými stupni přepěťových ochran. 

23. Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území  s možností výskytu 
 archeologických nálezů (zóna II), proto upozorňujeme na ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
sb. o státní památkové péči,  kdy jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento 
záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a 
umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. (oprávněná organizace – Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 
11, 460 01 Liberec, archeolog Mgr. Marcela Stará – tel. 485 246 141, marcela.stara@ 
muzeumlb.cz).  

24. Po dokončení stavebních prací je stavebník dle § 120 stavebního zákona povinen oznámit 
stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním 
stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od 
oznámení stavební úřad rozhodnutím které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby 
nezakáže. K návrhu o užívání stavby budou přiloženy doklady dle § 11 vyhl. č. 526/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 
v platném znění, vč. příloh k této vyhlášce, které jsou uvedeny v příloze č. 4 v části B k této 
vyhlášce, např.:  
a) popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové 

dokumentace,  
b) dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám,  
c) prohlášení osoby zodpovědné za vedení realizace stavby (stavbyvedoucí) o nezávadnosti 

provedených prací, 
d) dle § 156 stavebního zákona osvědčení o jakosti použitých výrobků a prohlášení o shodě 

těchto výrobků dle § 13 vyhl. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů,  

e) výchozí revize.  
25. Stavební úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit, popřípadě doplnit, bude-li to 

vyžadovat veřejný zájem. 
 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 
 
- Ing. Jiří Táborský (nar. 09.07.1974), Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01  
- Jitka Táborská (nar. 05.12.1951), Ptácká 180/93, Mladá Boleslav IV, PSČ 293 01 

 
 

III. 
 
Podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává 
 

odložení vykonatelnosti 
 
pro stavbu „Novostavba rodinného domu typu Aktual 421, včetně  vybírací jímky, elektrické 
přípojky, vodovodní přípojky ke stávající studni, a přístřešku pro osobní automobil, umístěních na 
pozemcích p. č. 68/3 a 68/2 v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem“ - 
vykonatelnost stavebního povolení dle bodu II. tohoto rozhodnutí se odkládá do doby nabytí právní 
moci územního rozhodnutí dle bodu č. I. tohoto rozhodnutí. 
 

Odůvodnění 
 

Dne 27.06.2008 podal Ing. Jiří Táborský (nar. 09.07.1974), bytem Nepřevázka 150, Mladá 
Boleslav, s Jitkou Táborskou (nar. 05.12.1951), bytem Ptácká 180/93, Mladá Boleslav, u zdejšího 
stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení 
na stavbu „Novostavba rodinného domu typu Aktual 421, včetně  vybírací jímky, elektrické přípojky,  
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vodovodní přípojky ke stávající studni, a přístřešku pro osobní automobil, umístěních na pozemcích 
p. č. 68/3 a 68/2 v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem“, a současně 
požádal o spojení územního a stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že podmínky v území jsou 
jednoznačné a stavba bude umístěna v intravilánu Dětřichovce, obec Jindřichovice pod Smrkem, 
stavební úřad na základě této žádosti v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona dle § 140 odst. 1 
správního řádu, usnesením ze dne 14.07.2008 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení, které 
poznamenal do spisu. Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení.  
 V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 15.07.2008 pod č. j. OV 
1703/2008-1704/2008 zahájení územního a stavebního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 
(žadatelům Ing. Jiřímu Táborskému a Jitce Táborské a obci Jindřichovice pod Smrkem, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn) a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům 
řízení a veřejnosti veřejnou vyhláškou. 

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup od 16.07.2008 do 30.07.2008, dále bylo vyvěšeno na úřední desce obce Jindřichovice pod 
Smrkem a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 21.07.2007 do 06.08.2008. 

K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo současně nařízeno veřejné 
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 29.07.2008, ze kterého je sepsán protokol.   

Zároveň s tímto stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. K projednání žádosti o vydání stavebního povolení současně nařídil ústní jednání 
s ohledáním na místě na den 29.07.2008, ze kterého je sepsán protokol. 
 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 
případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatelů, vlastníkům 
dotčených pozemků, vlastníkům pozemků a staveb nejbližších ke stavbě a osobám, o kterých tak 
stanoví zvláštní právní předpis a správcům inženýrských sítí.  
 

Účastníci územního řízení:  
- Ing. Jiří Táborský, Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
- Jitka Táborská, Ptácká 180/93, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem , Jindřichovice pod Smrkem č. p. 245, Jindřichovice pod 

Smrkem, PSČ 463 66 
- Richard Hübscher (1977), Kmochova 832, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem č. p. 245, Jindřichovice pod 

Smrkem, PSČ 463 66 (vyjádření ze dne 14.05.2008, č. j. 47/2008-330) 
- Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Liberec, U Nisy 6a, Liberec, PSČ 460 57 
- Pavel Henzl (1955), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Ladislava Henzlová (1963), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Krajská správa silnic LK p. o., U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, PSČ 461 80 
- ČEZnet, a. s., Oblast Severní Čechy, Zbojnická 16, Děčín IV, PSČ 405 02  
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (stanovisko k žádosti o připojení ze dne 

07.02.2008, č. s. 4120283971) 
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s., DLSS Liberec, P.O.BOX 56, 130 76 Praha 3  

 

Účastníci stavebního řízení:  
- Ing. Jiří Táborský, Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
- Jitka Táborská, Ptácká 180/93, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
- Richard Hübscher (1977), Kmochova 832, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem č. p. 245, Jindřichovice pod 

Smrkem, PSČ 463 66 
- Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Liberec, U Nisy 6a, Liberec, PSČ 460 57 
- Pavel Henzl (1955), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Ladislava Henzlová (1963), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Krajská správa silnic LK p. o., U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, PSČ 461 80 

 
Vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto povolením přímo dotčena.  
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Žadatel předložil tyto doklady: 
- 3 x projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Pavolem Timárem, autorizovaným 

inženýrem pro projektování pozemních staveb (ČKAIT 2000017) 
- změnu v projektové dokumentaci rodinného domu AKTUAL 421, vypracovanou Ing. 
Vladimírem Nepivodou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 0700390) 
- doplněk technické zprávy – osazení RD + přípojky inž. sítí, vypracovanou Otakarem 
Pavlíkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT 0004778) 

- posudek radonového indexu pozemku ze dne 04.01.2008 
- plán výstavby  (kontrolní prohlídky stavby) 
- informace o parcelách  
- faktura na vyhotovení projektové dokumentace „Změny v typovém projektu“ ze dne 

13.11.2007 
- objednávka změny v typovém projektu  a projektu pro stavební povolení  
- doklady o zaplacení projektové dokumentace  
- vyjádření Krajské hygienické stanice LK ze dne 08.04.2008, pod č. j. 4115/16/08/215.1 
- prohlášení vlastníku o neexistenci inženýrských sítí ze dne 09.03.2008 
-  
-  plná moc ze dne 23.01.2008 pro zastupování stavebníka Viktora Bartáka, panem Jiřím 

Bursou, bytem Jindřichovice pod Smrkem č. p. 292,  
- informace o parcelách  
- souhrnné stanovisko odboru stavebního úřadu a ŽP, MěÚ Frýdlant, ze dne 22.05.2008, zn. 

č. 4550/2008/OSUZP/3/No,  
- MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP, závazné stanovisko – souhlas s trvalým 

odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne 26.05.2008, č. j. 4603/2008/OSUZP/Po-031 ZPF 
- Vyjádření SČP, a. s. ze dne 23.07.2007, č. j. SČP-LB-070723-2613 
- Vyjádření Telefonica O2Czech Republic, a. s., ze dne 14.06.2007, č. j. 101652/07/LIB/000 
- Vyjádření FVS, a. s., ze dne 20.06.2007, zn. FVS/207/2007/Ma 
- Vyjádření ČEZnet, a. s. ze dne 21.06.2007, zn. č. PO7/37119F 
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 11.10.2007, zn. č. Kontakt s OP: 1014794849 
- Vyjádření CHKO JZ, ze dne 18.06.2008, zn. č. 01687/JH/08 
- Souhlas Města Nové Město pod Smrkem s výstavbou stavby ze dne 25.06.2008  

 
Stavba bude umístěna tak, aby svým vzhledem a účinky na okolí nenarušovala obytné a životní 

prostředí.  
 

Stavební úřad v územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v § 90 
stavebního zákona, a to zda je záměr žadatele v souladu:  

- s vydanou územně plánovací dokumentací,  
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využití území,  

- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů s ochranou práv a 
právem chráněných zájmů účastníků řízení.  

 
Přístup a příjezd ke stavbám bude z místní veřejně přístupné komunikace p. p. č. 48  (ostatní 

plocha – ostatní komunikace), katastrální území Dětřichovec.  
 
Při posouzení žádosti dospěl stavební úřad k závěru že:  

- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými 
by bylo nutno respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí. Stavba 
neprodukuje žádné škodlivé vlivy, není výrobního charakteru. Stavba není umístěna na 
pozemcích určených k plnění funkce lesa, ani v ohraném pásmu těchto pozemků. Stavba si 
nevyžádá žádné opatření v území, umístění stavby není v rozporu s žádným předchozím 
rozhodnutím o území, stavba nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném  
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území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře. Rozhodnutí vydané 
dotčenými orgány pro danou stavbu žádost o vydání územního rozhodnutí respektuje a 
není s nimi v rozporu. Stavba neklade nové požadavky na veřejnou dopravní 
infrastrukturu. 

- Stavba je v souladu s ustanoveními obecných technických požadavků na výstavbu 
stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využití 
území vyhláška č. 137/1998 Sb., které s umístěním stavby souvisí. Navržené umístění 
stavby bude splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, 
hygienické, ochrany povrchových vod a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a 
na zachování kvality prostředí. Stavba je řešena tak, aby byla umožněna údržba stavby a 
užívání prostoru pro jiná technická, či jiná vybavení a činnosti.  

- Veškeré ustanovení, týkající se umístění stavby jsou žádosti o vydání územního a 
stavebního rozhodnutí splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické požadavky na 
umístění staveb.  

 
Předložený záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění.  
Projektová dokumentace byla vypracovaná Ing. Pavolem Timárem, autorizovaným inženýrem 

pro projektování pozemních staveb ČKAIT 2000017, který byl doplněn o technickou zprávu  - osazení 
RD + přípojky inženýrských sítí, který je vypracovaný Otakarem Pavlíkem, autorizovaným technikem 
pro pozemní stavby ČKAIT 0004778, a změnou v projektové dokumentaci vypracovanou Ing. 
Vladimírem Nepivodou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0700390. 
  Žadatel čestně prohlásil, že informace o záměru umístění zařízení byla bezodkladně vyvěšena 
na veřejně přístupném místě a to od 27.06.2008 až do doby veřejného ústního jednání 29.07.2008.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených 
orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:  
 Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
 Vyhodnocení připomínek veřejnosti:  
Veřejnost neuplatnila připomínky.  
 Stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení  nemohl vydat.  
 Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.  

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné     
i pro právní nástupce účastníků řízení. 

 

Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního 
řádu, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního 
úřadu, podáním učiněným stavebnímu úřadu MěÚ v Novém Městě pod Smrkem. Odvolání se podává 
s potřebným  počtem  stejnopisů  tak,  aby  jeden  stejnopis  zůstal  správnímu orgánu a každý účastník 
obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady 
MěÚ Nové Město pod Smrkem. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.  

Výrok v rozhodnutí v bodě I. (rozhodnutí o umístnění stavby) je podmiňujícím vůči výroku 
rozhodnutí v bodě II. (stavební povolení), který je navazujícím. Z toho vyplývá, že stavební povolení 
může nabýt právní moci teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Odvolání proti 
rozhodnutí o umístění stavby má ze zákona odkladný účinek i vůči stavebnímu povolení.  

Rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. 
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, či zařízení, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci.  
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolení stavby.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci.  

Rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka nebo 
jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.  

 
 
 
 
 

Veronika Houhová 
         oprávněná úřední osoba  
           Odboru výstavby a ŽP 

 
        
OBDRŽÍ: 

 

Účastníci územního řízení:  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 
- Ing. Jiří Táborský, Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
- Jitka Táborská, Ptácká 180/93, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem , Jindřichovice pod Smrkem č. p. 245, Jindřichovice pod 

Smrkem, PSČ 463 66 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 
- Richard Hübscher (1977), Kmochova 832, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem č. p. 245, Jindřichovice pod 

Smrkem, PSČ 463 66 (vyjádření ze dne 14.05.2008, č. j. 47/2008-330) 
- Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Liberec, U Nisy 6a, Liberec, PSČ 460 57 
- Pavel Henzl (1955), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Ladislava Henzlová (1963), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Krajská správa silnic LK p. o., U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, PSČ 461 80 
- ČEZnet, a. s., Oblast Severní Čechy, Zbojnická 16, Děčín IV, PSČ 405 02  
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (stanovisko k žádosti o připojení ze dne 

07.02.2008, č. s. 4120283971) 
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s., DLSS Liberec, P.O.BOX 56, 130 76 Praha 3  
 

Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 
- Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

(souhrnné stanovisko ze dne 07.03.2008, zn. č. 3548/2008/OSUZP/3/No, opravené souhrnné 
stanovisko ze dne 16.06.2008, zn. č. 3548/2008/OSUZP/4/No, závazné stanovisko – souhlas 
s trvalým odnětím ze ZPF ze dne 16.04.2008, č. j. 3514/2008/OSUZP/3/Po-025 ZPF) 

 
 

Účastníci stavebního řízení:  

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 
- Ing. Jiří Táborský, Nepřevázka 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
- Jitka Táborská, Ptácká 180/93, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 
-  Richard Hübscher (1977), Kmochova 832, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem č. p. 245, Jindřichovice pod 

Smrkem, PSČ 463 66 
- Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Liberec, U Nisy 6a, Liberec, PSČ 460 57 
- Pavel Henzl (1955), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Ladislava Henzlová (1963), Dětřichovec č. p. 87, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 66 
- Krajská správa silnic LK p. o., U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, PSČ 461 80 

-  
 
Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 

- Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 
 
 
Spis:  
Vlastní  
 
 
 
Zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a na úřední desce obce 
Jindřichovice pod Smrkem po dobu 15ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o 
vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
     
Příloha (pro stavebníka): 

- Snímek PM a kopie katastrální mapy 
- 1 x ověřená projektová dokumentace – bude vydána po nabytí právní moci stavebního 

povolení  
- štítek „Stavba povolena“ – bude vydán po nabytí právní moci stavebního povolení.  

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a internetových 
stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a na úřední desce obce Jindřichovice pod 
Smrkem, a poté vráceno zpět odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nové Město pod Smrkem. 
 
 
 
Správním poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v celkové výši 
300,-- Kč byl uhrazen na účet MěÚ Nové Město pod Smrkem dne 31.07.2008. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                               Sejmuto dne : …………………….. 

 

 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
Vypraveno dne: 20.08.2008 
 


