
 

  Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/3633/2011-328/101-3646/2011-330/102/OVŽP/Ho 
     
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:              houhova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem  12.12.2011 
 

 
EMJ s. r. o. 
IČ 272 68 632 
Karolíny Světlé 1121 
464 01  Frýdlant 

PŘEDMĚT ŘÍZENÍ:  
Stavba:  
„Rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN a nová zemní kabelová přípojka NN pro dvě nová odběrná 
místa a to pozemek p. č. 432/5 a pozemek p. č. 397/6 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  

 
Výroková část:  

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), 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 „Rekonstrukce a posílení stávajícího 
vedení NN a nová zemní kabelová přípojka NN pro dvě nová odběrná místa a to pozemek p. č. 432/5 
a pozemek p. č. 397/6 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“ umístěnou na pozemcích p. č. 474, 
398, 958, 432/5 a 397/6 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, které dne 03.11.2011 podala firma 
EMJ s. r. o. (IČ 272 68 632), se sídlem Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. 
(IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín (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 „Rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN a nová zemní kabelová přípojka NN pro dvě 
nová odběrná místa a to pozemek p. č. 432/5 a pozemek p. č. 397/6 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem“ umístěnou na pozemcích p. č. 474, 398, 958, 432/5 a 397/6 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem. 
 
Popis stavby 
Projekt k územnímu a stavebnímu řízení, vypracovaný Václavem Krýchou, ověřený odpovědným projektantem 
Ing. Jiřím Lány, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0500242), řeší umístění 
a výstavbu stavby nové zemní kabelové přípojky NN  pro dvě nová odběrná místa pro pozemek p.č. 432/5 
a pozemek p. č. 397/6, včetně rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN, na pozemcích p. č. 474 (ostatní 
plocha – dráha), 398 (ostatní komunikace – ostatní plocha), 958 (ostatní komunikace – ostatní plocha), 432/5 
(trvalý travní porost) a 397/6 (orná půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, v celkové délce 
trasy 154,5 m.   
Pro připojení nových odběrných míst je nutno rekonstruovat stávající distribuční soustavu NN. Rekonstrukce 
vrchního vedení NN bude spočívat ve výměně vedení AYKYz 4x16 za AES 4x70. Stávající podpěrný bod č. 131 
zůstane zachován a na pozemek p. č. 474 u č. p. 358 vznikne nový podpěrný bod Ib 10,5 m/10 kN. Na tomto 
bodě budou namontovány svodiče přepětí ASA440-10. Nové vedení bude v místě křížení železniční trati 
umístěno v nezměněné výšce. Kabel AES 4x70 bude na novém bodě zatažen do nové rozpojovací skříně 
SV 201/PSD1W-C.  
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Dále nová odběrná místa vzniknou na pozemcích p. č. 432/5 a na 397/6. OM budou připojena kabelovou 
smyčkou AYKY 4x50 mm2 připojenou z nové rozpojovací skříně SV201/PSD1W-C umístěné na novém 
podpěrném bodě  Ib 10,5 m/10 kN. Z nové skříně SV201 na pozemku p. č. 474 bude proveden svod do země 
a kabely povedou přes pozemek p. č. 398 a pozemek p. č. 958 na pozemek p. č. 432/5, kde bude umístěna 
přípojková skříň SS100/PKE1P-C ve vzdálenosti cca 9 m od pozemku p.č. 474. Z této skříně povede kabel 
přes pozemek p. č. 958 na pozemek p. č. 397/6, kde bude umístěna  druhá přípojková skříň SS100/PKE1P-C 
ve vzdálenosti 25 m od pozemku p. č. 431. Kabelové vedení bude propojeno zpět do SV201PSD1W-C. Kabely 
v zemi budou uloženy v plastových žlabech a překryty výstražnou fólií. Přechod přes komunikaci bude řešen 
překopem a kabely budou uloženy v kabelových chráničkách PVC 63/57/6000 třídy 4.  
Uzemnění: bude provedeno pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, která bude ukončena v plastových pilířích 
SS100/PKE1P-C a SV201/PSD1W.  
Výkopové práce: budou prováděny na pozemku p. č. 474 z důvodu hloubení základové jámy pro nový 
podpěrný bod a na pozemcích p.č. 474, 398, 958, 432/5 a 397/6 z důvodu pokládky nového kabelového vedení 
NN. Kabely v tělese komunikace budou pokládány v plastových žlabech do hloubky 100 cm. Vzdálenost 
kabelů od stavebních objektů dle PNE 33 2000-5-52 minimálně 60 cm.   
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:  

1. Zemní kabelová přípojka NN bude umístěna na pozemcích p. č. 474 (ostatní plocha - dráha), 398 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 958 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním 
území Jindřichovice pod Smrkem, a to v celkové délce 128,00 m. Přípojka bude ukončena ve 
sloupcích umístěných na hranici pozemků p. č. 432/5 (trvalý travní porost) a p. č. 397/6 (orná půda).  

Pro připojení nového doběrného místa bude rekonstruována stávající distribuční soustava NN, která 
vede ze stávajícího podpěrného bodu č. 131(umístěný na pozemku p. č. 71/1) na nový podpěrný bod, 
který bude umístěn na pozemku p. č. 474 (ostatní plocha – dráha), a to ve vzdálenosti 1,00 m od 
hranice pozemku p. č. 430 (zastavěná plocha a nádvoří – stavba pro dopravu č. p. 358), dále ve 
vzdálenosti 10,00 m od železničního přejezdu.   
Stavby budou umístěny v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakreslení 
na situaci v měřítku 1:500, se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním staveb. 
Grafická příloha (situace) je součástí dokumentace vypracovaná Václavem Krýchou, ověřena 
odpovědným projektantem Ing. Jiřím Lány, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení 
staveb (ČKAIT 0500242). Dokumentace byla podkladem pro územní řízení a grafická příloha byla 
v tomto řízení ověřena. 

2. Pro uskutečnění umísťované stavby nové zemní kabelové přípojky NN pro dvě nová odběrná místa 
pozemek p. č. 432/5 a p. č. 397/6 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, včetně 
rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN, se jako stavební pozemky a pozemky dotčeny vlivy 
staveb v souladu s projektovou dokumentací vymezují části pozemků p. č. 474 (ostatní plocha – 
dráha), 398 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 958 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 432/5 
(trvalý travní porost) a 397/6 (orná půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 

Účastníci řízení: (§ 22 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád):  
- EMJ s. r. o. (IČ 272 686 32), Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. 

(IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město  
- Mgr. Květoslava Stančová (1955), Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem  
- Petr Zítka (1980), Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav II  

  
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 „Rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN a nová zemní kabelová přípojka NN pro dvě 
nová odběrná místa a to pozemek p. č. 432/5 a pozemek p. č. 397/6 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem“ umístěnou na pozemcích p. č. 474, 398, 958, 432/5 a 397/6 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem. 
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Popis stavby 
Projekt k územnímu a stavebnímu řízení, vypracovaný Václavem Krýchou, ověřený odpovědným projektantem 
Ing. Jiřím Lány, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0500242), řeší umístění 
a výstavbu stavby nové zemní kabelové přípojky NN  pro dvě nová odběrná místa pro pozemek p.č. 432/5 
a pozemek p. č. 397/6, včetně rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN, na pozemcích p. č. 474 (ostatní 
plocha – dráha), 398 (ostatní komunikace – ostatní plocha), 958 (ostatní komunikace – ostatní plocha), 432/5 
(trvalý travní porost) a 397/6 (orná půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, v celkové délce 
trasy 154,5 m.   
Pro připojení nových odběrných míst je nutno rekonstruovat stávající distribuční soustavu NN. Rekonstrukce 
vrchního vedení NN bude spočívat ve výměně vedení AYKYz 4x16 za AES 4x70. Stávající podpěrný bod č. 131 
zůstane zachován a na pozemek p. č. 474 u č. p. 358 vznikne nový podpěrný bod Ib 10,5 m/10 kN. Na tomto 
bodě budou namontovány svodiče přepětí ASA440-10. Nové vedení bude v místě křížení železniční trati 
umístěno v nezměněné výšce. Kabel AES 4x70 bude na novém bodě zatažen do nové rozpojovací skříně 
SV 201/PSD1W-C.  
Dále nová odběrná místa vzniknou na pozemcích p. č. 432/5 a na 397/6. OM budou připojena kabelovou 
smyčkou AYKY 4x50 mm2 připojenou z nové rozpojovací skříně SV201/PSD1W-C umístěné na novém 
podpěrném bodě  Ib 10,5 m/10 kN. Z nové skříně SV201 na pozemku p. č. 474 bude proveden svod do země 
a kabely povedou přes pozemek p. č. 398 a pozemek p. č. 958 na pozemek p. č. 432/5, kde bude umístěna 
přípojková skříň SS100/PKE1P-C ve vzdálenosti cca 9 m od pozemku p.č. 474. Z této skříně povede kabel 
přes pozemek p. č. 958 na pozemek p. č. 397/6, kde bude umístěna  druhá přípojková skříň SS100/PKE1P-C 
ve vzdálenosti 25 m od pozemku p. č. 431. Kabelové vedení bude propojeno zpět do SV201PSD1W-C. Kabely 
v zemi budou uloženy v plastových žlabech a překryty výstražnou fólií. Přechod přes komunikaci bude řešen 
překopem a kabely budou uloženy v kabelových chráničkách PVC 63/57/6000 třídy 4.  
Uzemnění: bude provedeno pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, která bude ukončena v plastových pilířích 
SS100/PKE1P-C a SV201/PSD1W.  
Výkopové práce: budou prováděny na pozemku p. č. 474 z důvodu hloubení základové jámy pro nový 
podpěrný bod a na pozemcích p.č. 474, 398, 958, 432/5 a 397/6 z důvodu pokládky nového kabelového vedení 
NN. Kabely v tělese komunikace budou pokládány v plastových žlabech do hloubky 100 cm. Vzdálenost 
kabelů od stavebních objektů dle PNE 33 2000-5-52 minimálně 60 cm.   
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:  

1. Stavba rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN a nové zemní kabelové přípojka NN pro dvě 
nová odběrná místa a to pozemek p. č. 432/5 a pozemek p. č. 397/6 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem, 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 31.01.2014. 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.  
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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. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, a dále musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany 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. 

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 č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a 
předpisů souvisejících. Odpady budou důsledně tříděny podle druhu a kategorií a budou předávány 
pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení 
k využití, odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadu má povinnost 
zjistit, zda osoba, které jsou předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna,  o  vniku  a  způsobu  
nakládání s  odpady  bude vedena  průběžná evidence odpadů s náležitostmi dle vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

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 uvedené v souhrnném stanovisku SŽDC, s. o., vydaném dne 25.10.2011 

pod zn. č. 3575/11-SDC LBC-ETN, kterými  udělil souhlas za následujících podmínek:  
1) Požadujeme zajistit dodržování Všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech. Pokud by 

mělo dojít k jakémukoliv kontaktu s kabelem, požadujeme jeho ochranu projednat s ČD-
Telematikou (p. Otto Nepita, tel. +420 602 448 734).  

2) V koleji nebudou umístěna žádná zařízení , stroje, lešení atp., to ani dočasně, která by 
zasahovala do obrazce průjezdného průřezu zhora, tj. 5200 mm měřeno od temene kolejnice. 
Vně koleje bude vždy dodržen předepsaný volný schůdný a manipulační prostor, tj. 3 m 
měřeno od osy koleje.  

3) Po dobu provádění rekonstrukce vodičů NN, bude zachován železniční provoz na trati, 
zvedání vodičů a manipulace v prostoru nad kolejí doporučujeme provádět v tzv. „vlakových 
pauzách“.  

4) nebo je možné požádat Správu tratí Liberec o výluku traťové koleje minimálně 3 měsíce 
předem, bude-li potřebná výluka krátkodobá (v řádu hodin), prostřednictvím provozního 
oddělení  Správy  trati.  Vzniklé  náklady  na   výluku  traťové  koleje   budou  vždy  uhrazeny  
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investorem stavby. Zhotoviteli budou účtovány náklady za případná zpoždění vlaků, které 
bude způsobeno stavebními pracemi např. neplánovaná nesjízdnost koleje vlivem překážky na 
trati, či v průjezdném profílu. Zahájení prací je třeba oznámit a 14 dnů předem se Správou 
trati STO Frýdlant v Č., (p. Fogl, tel. +420 607 544 927), je třeba projednat technologický 
postup a sled prováděných prací.  

5) Jednotlivé stavební objekty musí být navrženy podle příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení 
a norem, které se na jejich stavby vztahují. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani 
v budoucnu nedošlo k jejímu porušení vlivem provozu dráhy.  

6) Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze podle předložené projektové dokumentace. 
Případné doplňky nebo změny stavby, které mohou mít jakýkoliv vliv na provoz dráhy a jejich 
zařízení, musí být předem projednány a schváleny SŽDC s. o.  

7) Stavební práce budou prováděny výhradně mimo vyhrazený prosto dráhy tak, aby nebyla 
ohrožena ani narušena bezpečnost a plynulost železničního provozu, bezpečnost drážních 
zaměstnanců, provádějících pracovníků a třetích osob. V případě potřeby dozoru ze strany 
SŽDC s. o. je nutné si ho dohodnout a objednat minimálně 10 dní předem na Správě tratí 
SDC Liberec (tel. 972 365 023).  

8) Při provádění prací nesmí být žádným způsobem ohrožen nebo narušen železniční provoz. 
V případě potřeby provádění prací ve výluce traťové koleje nebo v případě potřeby snížení 
stávající traťové rychlosti musí investor předem uzavřít smlouvu o omezení provozování 
dráhy s odborem řízení provozu, SŽDC s. o. (Bc. Jiří Pálka, SŽDC s. o., Odbor řízení 
provozu, Pod výtopnou 367/2, Praha 1, 110 00, tel. 222 335 549, e-mail: palka@szdc.cz, 
doručovací adresa: SŽDC s. o., Odbor řízení provozu, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1). 

9) Případnou ochranu zařízení dráhy podle pokynů zaměstnance SDC zajistí investor na vlastní 
náklad.  

10) Případné ztížení nebo zamezení přístupu k drážním zařízením a stavbám v důsledku provádění 
stavby musí být předem odsouhlaseno příslušným správcem těchto zařízení.  

11) Stavbou nesmí být poškozeny nebo nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, které 
nebudou v rámci stavby přeloženy nebo nahrazeny. Za případné škody na stavbách 
a zařízeních dráhy odpovídá a hradí je investor stavby.  

12) Investor musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědných zástupců SDC Liberec 
týkající se bezpečnosti železniční dopravy a železničních zařízení a staveb.  

13) Zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být provedeno 
mimo pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami 
v aktuálním znění na náklady investora. Finanční náklady musí být součástí rozpočtu stavby.  

14) Odvádění srážkových vod musí být zajištěno mimo odvodňovací zařízení dráhy a mimo drážní 
pozemky.  

15) Záhozy výkopů v okolí dráhy musí být řádně po předepsaných vrstvách hutněny, aby terén byl 
uveden do původního zhutnělého stavu, aby povrchová voda nevnikala do výkopů. Výkopový 
materiál musí být odkládán mimo drážní těleso (včetně příkopů) min. 4 m od krajní koleje tak, 
aby nemohl být do tělesa dráhy ani splavován.  

16) Majetkoprávní vztahy (tj. případný další dočasný zábor a užívání pozemků SŽDC s. o.) 
je nutno samostatně projednat s Majetkovým oddělením SDC Liberec (tel. 972 365 474).  

17) Stavební nebo jeho zmocněný zástupce požádá Drážní úřad, sekci stavební – oblast Praha, 
Wilsonova 8, 121 06 Praha 2, o souhlas se zřízením stavby v ochranném pásmu dráhy nebo 
v zčásti v obvodu dráhy podle ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 Sb. (§ 7 resp. § 9).  

18) Po ukončení prací budou pozemky dráhy v případě nepořádku ze stavby řádně uklizené.  
19) Po dokončení stavby v přiměřeném předstihu před kolaudací požádá investor písemně SDC 

Liberec o kontrolu dokončené stavby a splnění výše uvedených podmínek. K žádosti předloží 
dokumentaci skutečného provedení stavby v ochranném pásmu dráhy a geodetické zamření 
stavby v obvodu dráhy (s vyznačením hranic drážního pozemku p. č. 474 (ČR – SŽDC s. o.) 
v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem) a navazujících částí trasy. Kladné vyjádření o výsledku 
prohlídky bude projevem souhlasu s uvedením stavby do provozu.  

22. Musí být splněny podmínky uvedené v souhlasu ke zřízení stavby, vydané SŽDC s. o. , Správa 
dopravní cesty Liberec, ze dne 22.11.2011, zn. č. 4191/11-SDC LBC ETN 
- Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku SŽDC, s. o., vydané dne 25.10.2011, 

pod č. j. 3575/11-SDC LBC-ETN  
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23. Musí být splněny podmínky uvedené v souhlasu ke zřízení stavby Drážního úřadu, č. j.                    
MP-SOP1661/11-2/So, DUCR-45453/11/So, ze dne 21.09.2011, který  udělil souhlas za následujících 
podmínek:  
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 

změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.  
2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.  
3) Na stavbě a při její realizaci nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by 

mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.  
4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutno ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy.  

5) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to 
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.  

6) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad 
vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.  

24. Musí být splněny podmínky uvedené v souhrnném stanovisku ČD – Telematika a. s., zn. č. 
19571/2011-Ho,  ze dne 29.09.2011, které  udělili souhlas za následujících podmínek:  
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s. o.:  
Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku 
SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality 
telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:  
- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro 

územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném 
vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006  

- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly 
v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah 

- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů 
předem 

- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
přímo ve staveništi (trasa) 

- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení) 
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) 

od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci  
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali 

zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení 
(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek, apod.) 

- řádné zabezpečení odrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, 
odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení 

- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 
kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací 

- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho 
zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD-Telematika a. s., Servis kabelových 
Ústí nad Labem, (p. Otto Nepita, tel. +420 602 448 734, Hana Holubová, tel. +420 972 425 532, 
Jana Černá, tel. +420 972 422 519, Kateřina Jirsáková, tel. +420 942 422 519) k provedení 
kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně  poškozené a zda byly 
dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky  

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup 
ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvy zeminy nad kabelovou trasou 

- při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních  vedení byla dodržena ČSN 73 6005 
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“  

- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, 
ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy 
trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 20000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče 

- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
organizací ČD-Telematika a. s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Otto Nepita (tel. 
+420 602 448 734, HELP DESK, tel. +420 972 110 000) 
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- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke 
kolaudačnímu řízení  

- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., 
O elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona č. 183/2006 
Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek 

- provádění prací (včetně projektování) na telekomunikačním zařízení, organizací, jejíž pracovníci 
provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním 
telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., „Podmínky odborné 
způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhlášky č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC 
(zejména Směrnice SŽDC č. 50). Toto (časové omezené) oprávnění lze získat složením příslušné 
odborné zkoušky u ředitelství SŽDC 

- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo 
jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,  

- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení 
(zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami 

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona. 127/2005 Sb., 
O elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách. Případné rozpory nebo 
výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s. o. 
Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 – Libeň, Malletova 10/2363.  
Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:  
- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD-Telematika, a. s., Servis kabelových sítí 

Ústí nad Labem (Otto Nepita, tel. +420 602 448 734, Luboš Jelínek, tel. +420 602 162 735) dle 
platného ceníku 

- Termín, způsob a formu vytýčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 
7 dnů před požadovaným termínem vytýčení 

- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytýčení, bude do celkové částky za 
vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30 % z celkové částky 

- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláři nese Vaše organizace všechny 
spojené s tímto vytýčením 

- Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před 
požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, 
datum vydání, IČ, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa 
ČD-Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu 
ČD-Telematika a. s., Centrální Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.  

25. Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území  s pozitivně prokázaným a dále 
bezpečně předpokládaným výskytem argcheologických nálezů (zóna III), proto je stavebník od doby 
přípravy stavby povinen v dostatečném předstihu 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).  

26. 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.:  
- popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace,  
- dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám,  
- prohlášení osoby zodpovědné za vedení realizace stavby (stavbyvedoucí) o nezávadnosti 

provedených prací, 
- 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,  

- výchozí revize 
- geometrické zaměření stavby 
- kladné vyjádření o výsledku prohlídky  SŽDC, s. o. 



Str. 8/12, NMPS/3633/2011-328/101-3646/2011-330/102/OVŽP/Ho 
 

27. 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) 
- EMJ s. r. o. (IČ 272 686 32), Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. 

(IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město  
- Mgr. Květoslava Stančová (1955), Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem  
- Petr Zítka (1980), Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav II  

 
III. 

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

odložení vykonatelnosti 
 
pro stavbu „Rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN a nová zemní kabelová přípojka NN pro dvě 
nová odběrná místa a to pozemek p. č. 432/5 a pozemek p. č. 397/6 v katastrálním území 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 0311.2011 podala firma EMJ s. r. o. (IČ 272 68 632), se sídlem Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, 
zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. (IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín, u zdejšího 
stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na 
stavbu „Rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN a nová zemní kabelová přípojka NN pro dvě nová 
odběrná místa a to pozemek p. č. 432/5 a pozemek p. č. 397/6 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem“ umístěna na pozemcích p. č. 474, 398, 958, 432/5 a 397/6 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem, a současně požádal o spojení územního a stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že podmínky 
v území jsou jednoznačné, stavební úřad na základě této žádosti v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona 
dle § 140 odst. 1 správního řádu, usnesením ze dne 11.11.2011 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 11.11.2011  pod č. j. NMPS/3633/2011-
3646/2011/OVŽP/Ho zahájení územního a stavebního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 (žadateli 
EMJ s. r. o., obci Jindřichovice pod Smrkem, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 
a vlastníkům pozemků p. č. 432/5, 397/6 a 474) 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 11.11.2011 
do 30.11.2011 a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. Dále oznámení o zahájení územního řízení 
a nařízení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem 
od 14.11.2011 do 30.11.2011.  
K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo současně nařízeno veřejné ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 06.12.2011, 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 06.12.2011, 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:  
- EMJ s. r. o. (IČ 272 686 32), Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. 

(IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
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- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město  
- Mgr. Květoslava Stančová (1955), Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem  
- Petr Zítka (1980), Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav II  

Účastníci stavebního řízení:  
- EMJ s. r. o. (IČ 272 686 32), Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. 

(IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město  
- Mgr. Květoslava Stančová (1955), Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem  
- Petr Zítka (1980), Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav II  
 

Vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto povolením přímo dotčena.  
Žadatel předložil tyto doklady: 

- 3 x projektová dokumentace vypracovaná Václavem Krýchou, ověřená odpovědným projektantem 
Ing. Jiřím Lány, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0500242),  a to 
pro územní řízení a pro stavební povolení  

- kopie katastrální mapy s umístěním stavby  
- seznam majitelů dotčených parcel 
- informace o parcelách 
- čestné prohlášení a souhlas s vydáním územního souhlasu a ohlášení, souhlas s umístěním stavby 

vlastníka pozemků p. č. 958 a 398, obce Jindřichovice pod Smrkem  (IČ 006 72 025), se sídlem 
Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem (souhlas ze dne 29.09.2011) 

- čestné prohlášení a souhlas s vydáním územního souhlasu a ohlášení, souhlas s umístěním stavby 
vlastníka pozemku p. č. 432/5, paní Mgr. Květoslavy Stančové, bytem Jindřichovice pod Smrkem  
(souhlas ze dne 19.10.2011) 

- čestné prohlášení a souhlas s vydáním územního souhlasu a ohlášení, souhlas s umístěním stavby 
vlastníka pozemku p. č. 397/6, pana Petra Zítky, bytem Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav  

- souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu, zn. č. MP-SOP1661/11-2/So, DUCR-45453/11/So, ze dne 
21.09.2011 

- vyjádření České dráhy, Regionální správa majetku Hradec Králové, č. j. 8779/2011, ze dne 
22.09.2011   

- souhrnné stanovisko SŽDC s. o., zn. č. 3575/11-SDC LBC-ETN, ze dne 25.10.2011 
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a. s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku 

SŽDC s. o., zn. č. 19571/2011-Ho 
- vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení společnosti 

UPC ČR, a. s.,  zn. č. 2011/1214/OS, ze dne 02.07.2011 
- vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. č. 001034831629,  

ze dne 01.06.2011,  
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 

č. j. 83291/11, ze dne 30.05.2011 
- vyjádření FVS, a. s.,  zn. č. FVS/310/2011/Ba, ze dne 14.06.2011 
- vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. č. 

P1A11000155258, ze dne 06.06.2011 
- vyjádření k existenci zařízení ve vlastnictví nebo ve  správě RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. č. 

3222/11/174, ze dne 23.06.2011 
- souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, zn. č. 4202/2011/OSUZP/3/No,  

ze dne 27.06.2011 
- plán kontrolních prohlídek a postup výstavby 
- výpis z obchodního rejstříku firmy EMJ s. r. o.  
- plná moc ČEZ Distribuce, a. s. zmocňující firmu EMJ s. r. o. k zastupování ze dne 01.10.2010 
- Osvědčení o autorizaci číslo 6655, Ing. Jiřího Lány, autorizovaného inženýra v oboru technologická 

zařízení staveb (ČKAIT 0500242)   
- Smlouva o budoucí smlouvě o řízení věcného břemene na část  pozemku p. č. 474 v k. ú. Jindřichovice 

pod Smrkem 
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Stavba bude umístěna tak, aby svým vzhledem a účinky na okolí nenarušovala obytné a životní prostředí a 
byla umístěna dle podmínek Správy železniční dopravní cesty, s. o. a Drážního úřadu.  
Stavební úřad v územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v § 90 stavebního 
zákona, a to zda je záměr žadatele v souladu:  

- 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 stavbě bude z místní veřejně přístupné komunikace z pozemků p. č. 71/1 a 958 (ostatní 
komunikace – ostatní plocha), katastrální území Jindřichovice pod Smrkem.  
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 ochranném 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  
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. 268/2009 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 pro stavbu „Rekonstrukce a posílení stávajícího vedení NN a nová zemní kabelová 
přípojka NN pro dvě nová odběrná místa a to pozemek p. č. 432/5 a pozemek p. č. 397/6 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem“ byla vypracovaná Václavem Krýchou, ověřená odpovědným projektantem 
Ing. Jiřím Lány, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0500242). 
Stavebník čestně prohlásil, že informace o záměru umístění stavby byla bezodkladně vyvěšena na veřejně 
přístupném místě a to od 15.11.2011 až do doby veřejného ústního jednání 06.12.2011. Dále stavebník čestně 
prohlásil, že chybějící zařízení NN k objektu č. p. 358, nebylo do tohoto termínu ústního jednání odborně 
odinstalováno a nebylo odhlášeno u společnosti ČEZ Distribuce.   
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. 
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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  zavazujícím. 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.  

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.  
 
       

(Otisk razítka) 
 
 
 
 

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

Účastníci územního řízení:  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 
- EMJ s. r. o. (IČ 272 686 32), Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. 

(IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město  
- Mgr. Květoslava Stančová (1955), Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem  
- Petr Zítka (1980), Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav II  

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 

Území s ÚP  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ: 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant   
- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280, Nové Město pod 

Smrkem   
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha II  
- České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové  
- ČD – Telematika a. s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nádražní 1, Most  
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02  
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Účastníci stavebního řízení:  

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (obdrží na doporučenku) 
- EMJ s. r. o. (IČ 272 686 32), Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující firmu ČEZ Distribuce, a. s. 

(IČ 272 32 425), se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město  
- Mgr. Květoslava Stančová (1955), Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem  
- Petr Zítka (1980), Havlíčkova 1145, Mladá Boleslav II  

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží doporučeně do vlastních rukou) 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ: 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
 
Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant   
- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280, Nové Město pod 

Smrkem   
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha II  
- České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové  
- ČD – Telematika a. s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Nádražní 1, Most  

 
Ostatní:  

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV  
 
Spis:  
Vlastní  
 
 
Zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách 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: 
-  situace stavby 

 
Příloha pro stavebníka: 

- Formulář o oznámení záměru stavební činnosti Archeologickému ústavu  
- 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. 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                               Sejmuto dne : …………………….. 

 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
Vypraveno dne: 12.12.2011 


