
 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/3503/2011-328/94/OVŽP/Ho 
      
 
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:               houhova@nmps.cz  
 
 
 
 
v Novém Městě pod Smrkem 21.11.2011 

 
Paní  
Dana Lindenthalová (r. 1976) 
Boleslavská 1387 
250 02  STARÁ BOLESLAV  
 
Pan 
Mikuláš Treml (r. 1976) 
Krystalová 472 
196 00  PRAHA 9 – ČAKOVICE 

 
PŘEDMĚTEM ŘÍZENÍ:  
 
Stavba: „Novostavba rodinného domu pro bydlení s účelovou stavbou (sušárna ovoce a bylin, hostinský 
pokoj), včetně elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke studni, kanalizační přípojky k ČOV, domovní 
čistírny odpadních vod, zpevněných ploch, a  zahradního domku, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území 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 
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

  
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), posoudil v územním řízení podle § 84 a § 94 stavebního zákona žádost o vydání změny územního 
rozhodnutí vydaného dne 03.02.2004, pod č. j. OV 4752/03-328/80 na stavbu „Nízkoenergetický rodinný dům 
s přístavbou přístřeší, včetně elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky, umístěných na pozemku p. č. 
1041/13“ na stavbu „Novostavba rodinného domu pro bydlení s účelovou stavbou (sušárna ovoce a bylin, 
hostinský pokoj), včetně elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke studni, kanalizační přípojky k ČOV, domovní 
čistírny odpadních vod, zpevněných ploch, a  zahradního domku, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“, kterou dne 19.10.2011 podali paní Dana Lindenthalová 
(nar. 29.09.1976), bytem Boleslavská 1387, Stará Boleslav, a pan Mikuláš Treml (nar. 12.01.1976), bytem 
Krystalová 472, Praha 9 – Čakovice (dále jen „stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79, 
§ 92 a § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

 
změnu územní  rozhodnutí  o  umístění  nové stavby 

 
 „Novostavba rodinného domu pro bydlení s účelovou stavbou (sušárna ovoce a bylin, hostinský pokoj), 
včetně elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke studni, kanalizační přípojky k ČOV, domovní čistírny 
odpadních vod, zpevněných ploch, a  zahradního domku, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“. 
 
Změna územního rozhodnutí o umístění stavby je  z původní stavby „Nízkoenergetický rodinný dům s přístavbou 
přístřeší, včetně elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“ na stavbu „Novostavba rodinného domu pro bydlení 
s účelovou stavbou (sušárna ovoce a bylin, hostinský pokoj), včetně elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke 
studni, kanalizační přípojky k ČOV, domovní čistírny odpadních vod, zpevněných ploch, a  zahradního domku, 
umístěných na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“.    
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 Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

- Dana Lindenthalová (r. 1976), Boleslavská 1387, Stará Boleslav 
- Mikuláš Treml (r. 1976), Krystalová 472, Praha 9 – Čákovice   
- 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 
 

Popis stavby: 
Projekt k územnímu řízení vypracovaný Ing. arch. Blankou Johanisovou a Ing. arch. Viktorem Johanesem, 
ověřený zodpovědným autorizovaným projektantem Ing. arch. Miroslavem Ščudlou, autorizovaný architekt  
(ČKA 03589), včetně dokumentace zdravotní techniky vypracované Ing. Janem Majerem, autorizovaný technik 
pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, a autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, dále dokumentace elektroinstalace vypracovaná Ing. Petr Fůskem, 
ověřena zodpovědným autorizovaným projektantem Ing. Miroslavem Fůskem, autorizovaný technik pro 
techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, řeší umístění stavby objektu obytné budovy 
a účelové stavby,  na  pozemku  p.  č.  1041/13 (orná  půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.   
Umístění stavby vychází z původní územně plánovací dokumentace pro stavbu nízkoenergetického rodinného 
domu, voleno tak, aby co největší plocha domu byla orientována na jih. Na jižní fasádě se uplatňují aktivní 
solární systémy pro získávání tepla ze slunce – kolektory pro ohřev TUV, vzduchový kolektor pro ohřev hlavní 
obytné místnosti a do budoucna se počítá s osazením fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny. 
Architektonické řešení objektu je po vzoru okolní zástavby řešeno jako úsporné dřevostavby s důrazem 
na použití přírodních materiálů (dřevěná konstrukce a obložení, celulózová izolace, hliněné omítky, 
slámokartonové příčky atd.), se zelenou střechou.   
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům se střechou o sklonu 17,5˚ a 8,5˚. Půdorysně  je hlavní 
objekt tvořen nepravidelným protáhnutým šesti úhelníkem, vedlejší objekt účelové stavby má půdorysný tvar 
nepravidelného pěti úhelníku. Půdorysné jsou vnější rozměry přibližně 11 x 6,5 m, výška hřebene je přibližně 
5,7 m, celková zastavěná plocha 109,9 m2. Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěná rámová konstrukce. Opláštění 
vnitřních stěn z obou stran  je provedeno OSB deskami. Opláštění obvodových stěn je provedeno pouze z vnitřní 
strany OSB deskami, z druhé je proveden distanční rošt.  Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými nosníky, 
plošné ztužení stropní konstrukce je provedeno celoplošným záklopem. Založení objektu je navrženo na 
základových pásech, pod podlahou je provětrávaná mezera. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými 
stropnicemi (krokvemi) a zákopem z desek EGGER DHF. Nad Provětrávanou mezerou je tuhá deska tvořena 
prkenným záklopem a pod distančním roštěm přibitým k nosným prvkům je přibita OSB deska.   
Napojení na infrastrukturu:  
Elektrická přípojka: Přípojka NN je stávající na hranici pozemku p. č. 1041/13. Přípojení NN rodinného domu 
bude provedeno z elektroměru elektroměrového rozváděče ER zemním kabelovým vedením AYKY 4bx16 mm2 
a CYKY  5Cx2,5 mm2 do hlavního domovního rozváděče, odkud jsou pak napájeny a jištěny všechny obvody 
rodinného domu. Délka NN  85,00 m.  
Studna a vodovodní přípojka – Zdrojem vody bude stávající vrt pro studnu, který je umístněn na pozemku p. č. 
1041/13. Do studny bude osazeno ponorné odstředivé stupňové čerpadlo. Vodovodní přípojka od studny 
k rodinnému domu bude umístěna na pozemku p. č. 1041/13 v celkové délce 35,00 m. (viz PD). 
ČOV a kanalizační přípojka: budou umístěny na pozemku p. č. 1041/13. Odpadní vody budou svedeny 
kanalizací do nové ČOV (viz PD). Domovní ČOV je řešena v dalším správním řízením. Délka kanalizační 
přípojky je 12,50 m. 
Dopravní připojení a terénní úpravy:  Dopravní připojení je z pozemku p. č. 1041/2. Příjezd k rodinnému domu 
bude po zpevněné ploše. Vyspádování plochy bude řešeno spádováním do pozemku stavebníka tak, 
aby nedocházelo k vytékání srážkových vod na komunikaci.   
Staveniště: příjezd na stavbu bude z místní komunikace pozemek p. č. 1041/2 po zpevněné ploše štěrkopískem. 
Umístění staveniště bude na pozemku stavebníka a to na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem.  
Součástí rodinného domu je stavba stání pro osobní automobil a zahradní domek, o rozměrech 7,29 x 5,60, 
o zastavěné ploše 40,80 m2.  Stavba je umístěna v blízkosti výjezdu.  
Dotčené pozemky stavbou: 1041/13 a 1041/2, katastrální území Jindřichovice pod Smrkem.  
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba rodinného domu s účelovou stavbou o celkové zastavěné ploše 109,90 m2 budou umístěny na 
pozemku p. č. 1041/13 (orná půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, a to ve vzdálenosti 
12,30 m od hranice pozemku p. č. 1041/1 (orná půda), ve vzdálenosti 40,70 m od hranice pozemku 
p. č. 1041/2 (orná půda), ve vzdálenosti 25,80 m od hranice pozemku p. č. 1041/12 (orná půda).  
Zahradní domek se stáním pro osobní automobil o celkové zastavěné ploše 40,80 m2 bude umístěn 
na pozemku p. č. 1041/13 (orná půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, a to ve 
vzdálenosti 3,50 m od hranice pozemku p. č. 1041/2 (orná půda), ve vzdálenosti 35,00 m od hranice 
pozemku p. č. 1041/12 (orná půda), ve vzdálenosti 45,00 m od hranice pozemku p. č. 1041/1 (orná 
půda).  
Elektrická přípojka bude umístěna na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem, a to ze stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v pilíři do RD v zemi v délce 
85,00 m. 
Vodovodní přípojka od studny k rodinnému domu bude umístěna na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v celkové délce cca 35,00 m. 
Studna pro rodinný dům bude umístěna na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem.  
Kanalizační přípojka od rodinného domu k ČOV bude umístěna na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v celkové délce 12,50 m.  
ČOV a infiltrace bude umístěna na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území Jindřichovice pod 
Smrkem, a to ve vzdálenosti 20,50 m od hranice pozemku p. č. 104112, ve vzdálenosti 42,00 m 
od hranice pozemku p. č.  1041/2, ve vzdálenosti 26,00 m od hranice pozemku p. č. 1041/1.  
Dopravní připojení: ze stávajícího příjezdu z pozemku p. č. 1041/2 na pozemek p. č. 1041/13 bude 
přístup k objektu RD zpevněna plocha. Umístění přístupu je na pozemku p.č. 1041/13 v katastrálním 
území Jindřichovice pod Smrkem.  
Stavby budou umístěny v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakreslení na situaci 
v měřítku 1:1000, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby. Grafické přílohy 
(kopie katastrální mapy) jsou součástí dokumentace vypracované Ing. arch. Blankou Johanisovou 
a Ing. arch. Viktorem Johanesem, ověřené zodpovědným autorizovaným projektantem Ing. arch. 
Miroslavem Ščudlou, autorizovaný architekt  (ČKA 03589), včetně dokumentace zdravotní techniky 
vypracované Ing. Janem Majerem, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace 
zdravotní technika, a autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
dále dokumentace elektroinstalace vypracovaná Ing. Petr Fůskem, ověřena zodpovědným 
autorizovaným projektantem Ing. Miroslavem Fůskem, autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb, specializace elektrotechnická zařízení). Dokumentace byla podkladem pro územní řízení 
a grafická příloha byla v tomto řízení ověřena.  

2. Pro uskutečnění umísťované stavby rodinného domu pro bydlení s účelovou stavbou (sušárna ovoce 
a bylin, hostinský pokoj), včetně elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke studni, kanalizační přípojky 
k ČOV, domovní čistírny odpadních vod, zpevněných ploch, a  zahradního domku, se jako stavební 
pozemek a pozemek dotčený vlivy stavby v souladu s projektovou dokumentací vymezuje pozemek p. č. 
1041/13 (orná půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 

3. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem. 

4. Před prováděním výkopových prací musí investor zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí 
u jejich správců. Tyto sítě nesmějí být vlivem prováděních prací nebo nedbalého zabezpečení výkopu 
poškozeny. 

5. K vlastní realizaci stavby rodinného domu pro bydlení s účelovou stavbou (sušárna ovoce a bylin, 
hostinský pokoj), včetně elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke studni, kanalizační přípojky 
k ČOV, zpevněných ploch, a  zahradního domku, je nutné stavební povolení stavebního úřadu, které 
bude vydáno na základě předložené žádosti a dokladů. Žádost bude podaná na příslušném stavebním 
úřadě, kterým je MěÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí. Dále k vlastní 
realizaci stavby domovní čistírny odpadních vod je nutné povolení vodoprávního úřadu včetně 
povolení k vypouštění odpadních vod, které bude vydáno na základě předložené žádosti a dokladů. 
Žádost bude podaná na příslušném vodoprávním úřadě, kterým je MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí.   



Str. 4/6, NMPS/3503/2011-328/94/OVŽP/Ho 

 
6. Stavební úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit, popřípadě doplnit, bude-li to vyžadovat 

veřejný zájem. 
 

Odůvodnění 
Dne 19.10.2011 podali paní Dana Lindenthalová (nar. 29.09.1976), bytem Boleslavská 1387, Stará Boleslav, 
a pan Mikuláš Treml (nar. 12.01.1976), bytem Krystalová 472, Praha 9 – Čakovice, u zdejšího stavebního úřadu 
žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby vydaného dne 03.02.2004, pod č. j. OV 4752/03-
328/80 z původní stavby „Nízkoenergetický rodinný dům s přístavbou přístřeší, včetně elektrické, vodovodní 
a kanalizační přípojky, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“ 
na stavbu „Novostavba rodinného domu pro bydlení s účelovou stavbou (sušárna ovoce a bylin, hostinský 
pokoj), včetně elektrické přípojky, vodovodní přípojky ke studni, kanalizační přípojky k ČOV, domovní čistírny 
odpadních vod, zpevněných ploch, a  zahradního domku, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním 
území Jindřichovice pod Smrkem“.    
Dnem podání návrhu bylo zahájeno územní řízení.  
Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba bude projednávána v územním řízení dle § 94 odst. 1 stavebního 
zákona, kde územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změní územně plánovací 
dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní 
část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projednává stavební úřad 
v rozsahu této změny.   
V souladu s § 94 a § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 19.10.2011 pod č. j. 
NMPS/3503/2011/OVŽP/Ho zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního 
zákona a dotčeným orgánům, a zároveň vyzval  žadatele,  aby  bezodkladně  zajistil na pozemku p. č. 1041/13 
v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání změny 
územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní  
jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.11.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad 
dále upozornil účastníky řízení, že námitky či připomínky mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném 
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na úřední desce 
Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem a zveřejněno 
způsobem umožňující dálkový přístup od 20.10.2011 do 15.11.2011. 
Žadatel předložil tyto doklady: 

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. arch. Blankou Johanisovou a Ing. arch. Viktorem 
Johanesem, ověřený zodpovědným autorizovaným projektantem Ing. arch. Miroslavem Ščudlou, 
autorizovaný architekt  (ČKA 03589), včetně dokumentace zdravotní techniky vypracované Ing. Janem 
Majerem, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, 
a autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, dále dokumentace 
elektroinstalace vypracovaná Ing. Petr Fůskem, ověřena zodpovědným autorizovaným projektantem Ing. 
Miroslavem Fůskem, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická 
zařízení 
- Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, ZOV 
- Situace 
- Architektonicko - Stavební  
- Zařízení pro vytápění a VZT 
- Elektroinstalace  
- Požárně bezpečností řešení  
- Zdravotní technika  
- Statický návrh a posouzení hlavních částí rodinného domu 
- Hydrogeologický posudek 
- Plán kontrolních prohlídek  
- Průkaz energetické náročnosti budovy  
- Výpočet součinitele prostupu tepla U  
- Dokumentace a vyhodnocení průzkumných HG vrtů 
- Stanovení radonového indexu a mapování tektoniky 

- Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 20.07.2007, 
č. j. 7716/2007/OSUZP/3Po – 029/ ZPF 
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- Rozhodnutí MěÚ Nové Město pod Smrkem, Odboru výstavby a ŽP, o umístění stavby „Nízkoenergetické 

rodinné domy Jindřichovice pod Smrkem“ vydané dne 11.08.2005, pod č. j. OV 2850/05-328/50 
- Závazné stanovisko ke změně krajinného rázu, MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 

21.01.2004, zn. č. 1606/03,04/ZP/Ma/10883-011 
- Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy  
- Výpis z katastru nemovitostí  
- Kopie katastrální mapy  
- Vyjádření obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem k umístění stavby a k dopravnímu připojení ze dne 

01.09.2011 
- Souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 12.09.2011, zn. č. 

5558/2011/OSUZP/3/No. 
- Čestné prohlášení o neexistenci inženýrských sítí na pozemku. 
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném 
znění.   
Žadatel čestně prohlásil, že informace o záměru umístění stavby byla bezodkladně vyvěšena na veřejně 
přístupném místě a to od 22.10.2011 až do doby veřejného ústního jednání 11.11.2011.  
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 nemohl vydat.  
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky 
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li  z povahy věci k jejich kontumaci. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho 
právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. K vlastní realizaci stavby je 
nutné stavební povolení stavebního úřadu v Novém Městě pod Smrkem, Odboru výstavby a ŽP. K vlastní 
realizaci stavby ČOV je nutné povolení vodoprávního úřadu ve Frýdlantě.  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- Dana Lindenthalová (r. 1976), Boleslavská 1387, Stará Boleslav 
- Mikuláš Treml (r. 1976), Krystalová 472, Praha 9 – Čákovice   
- 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 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého 
kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, Odboru výstavby a životního 
prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí. Včas podané odvolání 
má odkladný účinek.  
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 
je nepřístupné.   
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Zároveň účastníky řízení upozorňuje, že pokud jim nebylo předmětné rozhodnutí doručeno doručovatelem přímo 
do vlastních rukou, ale ve smyslu § 23 odst. 1a 2 správního řádu uloženo u městského úřadu nebo na poště 
a jestliže  si  adresát  uloženou  písemnost  nevyzvedl ve  lhůtě  deseti  dnů,  písemnost  se  považuje  
za doručenou  
desátý den. Lhůta pro případné podání odvolání se tedy počítá nikoliv od faktického převzetí předmětného 
rozhodnutí účastníkem řízení na městském úřadě nebo poště, ale od desátého dne od uložení písemnosti.  

 
 

Otisk razítka 

 
 

 
Veronika Houhová v. r.  
referentka Odboru výstavby a ŽP 
 
 
OBDRŽÍ: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) 
- Dana Lindenthalová (r. 1976), Boleslavská 1387, Stará Boleslav 
- Mikuláš Treml (r. 1976), Krystalová 472, Praha 9 – Čákovice   
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, 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  
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad, 

T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ 464 01  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem 
- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280, PSČ 463 65 

Nové  Město pod Smrkem 
 
 
Příloha: 

- 1x ověřenou dokumentaci obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí   
- Ověřena situace stavby 

 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nové Město 
pod Smrkem a obce Jindřichovice pod Smrkem a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 

 
Správním poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v celkové výši 1000,-- Kč 
byl uhrazen na účet MěÚ Nové Město pod Smrkem dne 26.10.2011. 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                       Sejmuto dne : …………………….. 
 
 
 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
  
 
Vypraveno dne: 21.11.2011 
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