
 

 

 
  Městský úřad Nové Město pod Smrkem 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/2292/2011/OVŽP/Ho 
      
 
 
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:               houhova@nmps.cz  
 
 
 
v Novém Městě pod Smrkem  04.07.2011 

 
Pan  
Otakar Fortelko (nar. 04.09.1956) 
Jindřichovice pod Smrkem 299 
463 66  JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 
Paní  
Soňa Fortelková (nar. 14.10.1957) 
Jindřichovice pod Smrkem 299 
463 66  JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 

 
PŘEDMĚT ŘÍZENÍ:  
Stavba: „Stavba pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení umístěné na pozemku p. č. 1041/1 (orná 
půda), včetně umístění inženýrských sítí (vodovodní přípojka, kanalizační přípojka k septiku a biologickému 
filtru, elektrická přípojka), zpevněných ploch a terénních úprav na pozemku p. č. 1041/1 (orná půda) 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“ 
 

O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ   

 
Dne 04.07.2011 podali manželé Otakar Fortelko (nar. 04.09.1956) a Soňa Fortelková (nar. 14.10.1957), oba 
bytem Jindřichovice pod Smrkem 299, Jindřichovice pod Smrkem (dále jen „stavebník“), u Odboru výstavby 
a životního prostředí, městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
„Stavba pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení umístěné na pozemku p. č. 1041/1 (orná půda), včetně 
umístění inženýrských sítí (vodovodní přípojka, kanalizační přípojka k septiku a biologickému filtru, elektrická 
přípojka), zpevněných ploch a terénních úprav na pozemku p. č. 1041/1 (orná půda) v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem“, která je součástí zemědělských staveb - přístřeší pro koně, přístřeší pro kozy, 
přístřeší pro píci a sklad nářadí.    
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
 

Popis stavby 
Projekt k územnímu řízení vypracovaný zodpovědným autorizovaným projektantem Ing. Leošem Wencelem, 
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 0501096), řeší umístění stavby pro zemědělství s byty pro 
trvalé rodinné bydlení – rodinný dům, na pozemku p. č. 1041/1 (orná půda) v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem, který je součástí zemědělských staveb - přístřeší pro koně, přístřeší pro kozy, přístřeší 
pro píci a sklad nářadí.  
Stavba je navržena v extravilánu obce Jindřichovice pod Smrkem a splňuje požadavek stavby pro zemědělství 
s byty pro trvalé rodinné bydlení, stavba pro zemědělství o jedné bytové jednotce, přičemž součet podlahových 
ploch jednoho bytu činí nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy stavby pro zemědělství (Celkový součet 
podlahových ploch komplexu zemědělské usedlosti činní 463,1 m2, podlahová plocha stavby pro bydlení činní 
147,1 m2). Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 84,15 m od hranice pozemku p. č. 289 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), ve vzdálenosti 147,30 m od hranice pozemku p. č. 1041/22 (zastavěná plocha a nádvoří, rodinný 
dům č. p. 166), a to vše v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
Jedná se o nepodsklepený dům s přízemím a obytným podkrovím se sedlovou střechou se sklonem 45˚, základního 
obdélníkového pravidelného půdorysu o rozměrech 11,00 x 7,60 m, o max. výšce 8,16 m, o zastavěné ploše 110,00 
m2, včetně umístění inženýrských sítí (vodovodní přípojka, elektrická přípojka, kanalizační přípojka) a zpevněné 
plochy, umístěných na pozemku p. č. 1041/1 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
Rodinný dům je navržen jako dřevostavba. Přízemí je ze srubových stěn – masivních dřevěných kulatin. Jedná se 
o ručně vyrobenou konstrukci, kde jednotlivé kmeny jsou opracovány tak, aby mezi nimi vznikaly dutiny, které 
jsou vyplněny izolací z minerální vlny a polyuretanovou pěnou. Konstrukce stěn v podkroví budou tvořit skelety 
z dřevěných sloupků, rozmístěných po cca 800 mm, vyplněné tepelně, popř. akusticky izolační minerální vlnou. 
V případě  podkrovních  obvodových stěn bude tepelná izolace  ochráněna parozábranou  na  vnitřní straně.  Tyto  
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stěny budou pak z obou stran pobity dřevěnými palubkami. Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny obkladem 
z dřevěných prken. Stropní konstrukce, oddělující obytný prostor od podkroví, bude tvořena systémem 
vodorovných trámů a průvlaků z masivního dřeva, umístěných na obvodových stěnách přízemí. Střecha bude 
tvořena dřevěným krovem – vaznicovou soustavou – použitím dvou středových a jedné vrcholové vaznice. Tyto 
vaznice budou podporovány dřevěnými sloupky. Krokve budou přes horní líc potaženy pojistnou hydroizolací – 
difuzní folií, dále pobity dřevěnými kontralatěmi a bedněním dřevěných prken. Dále bude na penetrovaný podklad 
(dřevěné bednění) položena pojistná hydroizolace na pojistnou hydroizolaci položena krytina z asfaltové šindele.  
Vchodové dveře jsou dřevěné. Okna jsou narvžena dřevěná s tepelně izolačním dvojsklem, otevíravá, s mezerou 
napleněnou inertním plynem. Vnitřní dveře dřevěné, osazené do dřevěných zárubní. Podlahy dle účelů 
jednotlivých místností (viz projektová dokumentace).  
Technické vybavení rodinného domu:  
Vytápění objektu bude pomocí elektrokotle, umístěného v technické místnosti v přízemí a teplovodní soustavy 
(půjde o kombinaci podlahového vytápění, popř. radiátory), dále krbových kamen na tuhá paliva. Příprava TUV 
bude částečně řešeno pomocí elektrického boileru, umístěného v technické místnosti v přízemí.  
Elektro rozvody: Uvnitř budovy bude umístěn plastový bytový rozvaděč. (Viz projektová dokumentace)  
Vnitřní zdravotní instalace: vnitřní rozvod bude veden k jednotlivým zařizovacím předmětům a dále 
k nepřímotopnému zásobníku, kde je zajištěn ohřev TUV. Odtud vedou rozvody teplé vody k jednotlivým 
spotřebičům. Potrubní rozvody vody budou vedeny v instalačních stěnách nad podlahou nebo  v konstrukci 
podlahy. Stoupačky budou vedeny uvnitř stěn.  
Vnitřní kanalizace: Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadní stoupačky, která je 
provedena z hrdlových trubek polypropylénových HT. Svislé stoupací potrubí je vedeno ve zdi rodinného domu. 
Na stoupačce je v přízemí na potrubí osazena čistící tvarovka. Po celé délce je svislé stoupací potrubí izolováno 
zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. stěny min. 13 mm.  
Dešťová kanalizace: zasakování do podloží, část jímána na zálivku.  
Napojení na infrastrukturu:  
Elektrická přípojka: Napojení elektrické energie bude provedeno standardně z distribuční sítě ČEZ Distribuce 
3+PEN 400/230V, 50 HZ elektroměrovým rozvaděčem umístěným v pilíři oplocení na hranici pozemku p. č. 
1401/1, který je volně přístupný (řešeno v samostatném správním řízení). Od elektroměru povede elektrická 
přípojka pro rodinný dům v délce cca 80,00 m na pozemku p. č. 1041/1.  
Vodovodní přípojka: bude umístěna na pozemku p. č. 1041/1 a napojena na stávající rekonstruovaný vodovodní 
obecní řad, ze kterého přitéká pitná voda  samospádem do plastové nádrže, umístěné na pozemku p. č. 1401/1, ze 
které je dále čerpána do rodinného domu. Do domu bude voda přivedena venkovním potrubím do spodního 
podlaží. Celková délka cca 51,00 m, z vodovodního řadu k nádrži je délka 44,00 m, od nádrže k objektu je délka 
7,00 m.   
Kanalizační přípojka: bude umístěna na pozemku p. č. 104/1. Odpadní vody budou svedeny kanalizací do nového 
septiku s biologickým filtrem. Septik včetně biologického filtru je řešena v dalším správním řízením.  
Dopravní připojení a terénní úpravy:  Dopravní připojení stávající z pozemku p. č. 289 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace). Příjezd k rodinnému domu bude po zpevněné ploše navržené s povrchem z makadámu, popř. štěrku. 
Vyspádování plochy bude řešeno spádováním do pozemku stavebníka tak, aby nedocházelo k vytékání srážkových 
vod na komunikaci. Kolem stavby RD pak bude proveden okapový chodník.   
Staveniště: příjezd na stavbu bude z místní komunikace pozemek p. č. 289 po zpevněné ploše štěrkopískem. 
Umístění staveniště bude na pozemku stavebníka a to na pozemku p. č. 1041/1 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 
Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  
řádu, v  platném  znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1  
stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní 
jednání  na den 

 
26. července 2011 v 9,00 hodin 

 
se schůzkou přizvaných na místě stavby, u vstupu na pozemek p. č. 1041/1,  

k. ú. Jindřichovice pod Smrkem.  
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Poučení pro účastníky územního řízení:  

Žadatel zajistí dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru (dle § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) a o tom, že podal žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, 
vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby 
veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný doklad, z něhož lze 
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou 
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání a žadatel může být postižen za přestupek 
podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření účelu veřejného 
ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.  
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů 
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku, 
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.  
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebného zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000 Kč tomu, kdo 
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení, anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebného zákona tak, že 
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.  
Stavební úřad může dle § 78 odst. 2 v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení 
uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až m), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle 
zvláštních právních předpisů nebo ochrana práva a oprávněných zájmů účastníků řízení, stanovit na žádost, že 
k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.   
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy 
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do 
podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 11 stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, 
jinak po telefonické domluvě na tel. č. 482 360 356. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Upozornění: Jelikož je zapotřebí nařídit ústní jednání s místním šetřením bude rozhodnuto 
v prodlouženém termínu nejpozději do 60 dnů ode dne zahájeného řízení (§ 71 správního řádu). 
 
 
 
 
Veronika Houhová v. r.  
referentka Odboru výstavby a ŽP 

 
OBDRŽÍ: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) 
- Otakar Fortelko (r. 1956), Jindřichovice pod Smrkem 299, Jindřichovice pod Smrkem 
- Soňa Fortelková (r. 1957), Jindřichovice pod Smrkem 299, Jindřichovice pod Smrkem 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, 

Jindřichovice pod Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a obce 

Jindřichovice pod Smrkem, dále na internetových stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
 

Dále obdrží: (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) 
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ 464 01 

(souhrnné stanovisko zn. č. 4001/OSUZP/3/No ze dne 27.06.2011) 
- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280, PSČ 463 65 

Nové  Město pod Smrkem 
 
Ostatní:  

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02  
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Opis 
Spis (vlastní) 
 
 
 
Příloha: 
- situace stavby 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a internetových stránkách Městského 
úřadu Nové Město pod Smrkem, a dále na úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem, a poté vráceno zpět 
Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nové Město pod Smrkem. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                               Sejmuto dne : …………………….. 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne 04.07..2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


