
 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/6/2012-330/1/OVŽP/Ho    
  
 
vyřizuje:          Veronika Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:  houhova@nmps.cz  
 
 
 
 
v Novém Městě pod Smrkem 20.01.2012 

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

 
PŘEDMĚT 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, zpevněných ploch, a zahradního domku, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ  
  

Dne 02.01.2012 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 Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem (dále jen 
stavební úřad) žádost o stavební povolení 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, zpevněných ploch, a zahradního domku, 
umístěných na pozemku p. č. 1041/13 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“.  
Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení  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 (dále jen „stavební zákon“), 
rozhodl takto:  
 
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, zpevněných ploch, a zahradního domku, umístěných na pozemku p. č. 1041/13 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“  (dále jen „stavba) se podle § 115 stavebního 
zákona  

p o v o l u j e. 
 

Popis stavby: 
Projekt ke stavebnímu 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 výstavbu stavby objektu obytné budovy a účelové stavby,  
na  pozemku  p.  č.  1041/13 (orná  půda) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  Jedná se 
o dvoupodlažní nepodsklepený  rodinný dům  se  střechou  o sklonu 17,5˚ a 8,5˚. Půdorysně  je hlavní  
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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.   
Dispoziční řešení stavby:  
Zádveří       5,80 m2 WC       1,70 m2 
Koupelna      6,60 m2 Obytná místnost   23,10 m2 
Ložnice     13,20 m2 Sušárna ovoce, hostinský pokoj 33,90 m2 
Celková podlahová plocha BJ 84,30 m2.  
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.  

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.  

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude prováděna pouze v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

která byla vypracovaná Ing. arch. Blankou Johanisovou a Ing. arch. Viktorem Johanesem, 
ověřena 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. Případné změny nesmějí být provedeny 
bez předchozího povolení stavebního úřadu.  

2. Při stavbě budou  dodržena 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. Dále budou dodrženy příslušné technické normy ČSN.  

3. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni uživatelé (vlastníci) 
sousedních pozemků.  
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4. Stavebník zajistí soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.  
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.  
6. Stavební práce budou ukončeny v termínu do 31.01.2014. V případě nedodržení tohoto termínu 

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

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

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 
v 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 jednotlivých druhů 
a kategorií a budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení 
k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Stavebník je 
povinen zjistit, zda osoba, která odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. Dále k obsypům, 
zásypům a případným terénním úpravám nebudou použity žádné odpady (stavební suť, odpady  
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z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady). K terénním 
úpravám je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby.  
S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. zemina a suť znečištěné 
nebezpečnými látkami, nádoby od nátěrových hmot, impregnací, tmelů, montážních pěn apod.) 
bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízených k tomu 
určených.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést 
evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnějším nakládání 
s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměru je třeba 
archivovat pro případnou kontrolu a pro předložení k žádosti o kolaudační řízení.  

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 MěÚ Frýdlant, Odboru stavebního úřadu a ŽP uvedené v  závazném 

stanovisku č. j. 7716/2007/OSUZP/3/Po – 029 ZPF, ze dne 20.07.2007. 
22. Stavebník má povinnost dodržet podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického 

zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 22.11.2011, zn. č. 0100014426.  
23. 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).  

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.:  
1) popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové 

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

provedených prací, 
4) 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,  

5) geometrické zaměření stavby,  
6) doklad o zaplacení odvodů ze ZPF,  
7) doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměru, 
8) výchozí revize.  

25. Toto rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. 
26. Stavební úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit, po případě doplnit, bude-li to 

vyžadovat veřejný zájem. 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 109 stavebního zákona:  

- Dana Lindenthalová (r. 1976), Boleslavská 1387, Stará Boleslav 
- Mikuláš Treml (r. 1976), Krystalová 472, Praha 9 – Čakovice   
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, 

Jindřichovice pod Smrkem 
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O d ů v o d n ě n í  

Dne 06.01.2012 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, 
žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební 
řízení. V souladu s § 112 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 02.01.2012 pod č. j. 
NMPS/6/2012/OVŽP/Ho zahájení stavebního řízení účastníkům řízení podle § 109 (stavebník, vlastník 
stavby, a investor: paní Daně Lindenthalové a panu Mikulášovi Tremlovi), vlastníkovi pozemku obci 
Jindřichovice pod Smrkem,  a dotčeným orgánům jednotlivě.  Stavba byla územně posouzena 
v územním řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby, vydané dne 21.01.2011, pod č. j. 
NMPS/3503/2011-328/94/OVŽP/Ho.  
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání 
na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad 
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Dále stavební úřad 
stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň účastníci řízení a dotčené 
orgány byli upozorněni že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě 
důkazům nebude přihlédnuto.  
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 109 stavebního zákona jsou   

- 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 
 

Žadatel předložil tyto doklady: 
- Projektové dokumentace vypracovaná Ing. arch. Blankou Johanisovou a Ing. arch. Viktorem 

Johanesem, ověřena 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 o stanovení radonového indexu a mapování tektonicky na pozemku pro stavby 
ekologicky nezávadných rodinných domů 

- Dokumentace a vyhodnocení průzkumných HG vrtů – vrtaná studna 
- Výpočet součinitele prostupu tepla U  
- Průkaz energetické náročnosti budovy  
- Plán kontrolních prohlídek 
- Hydrogeologický posudek  
- Statický návrh a posouzení hlavních části rodinného domu  
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a. 

s., ze dne 21.011.2011, č. j. 176961/11 
- Souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 12.09.2011, zn. č. 

5558/2011/OSUZP/3/No. 
- Souhlas obce Jindřichovice pod Smrkem s umístěním stavby a souhlas s dopravním připojením  

ze dne 01.09.2011 
- Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 

20.07.2007, č. j. 7716/2007/OSUZP/3/Po – 029/ ZPF 
- Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 

22.11.2011, zn. č. 0100014426 
- Rozhodnutí MěÚ Frýdlant, orgánu ochrany přírody, ze dne 21.01.2044, zn. č. 

1606/03,04/ZP/Ma/10883-011 
- Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem, ze dne 

23.02.2011 
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- Výpis z katastru nemovitostí  
- Kopie katastrální mapy. 

 
Předložený záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění.  
Během stavebního řízení se vyjádřili a vydali svá stanoviska účastníci řízení i dotčené orgány státní 
správy. Tato stanoviska byla zkoordinována a byla zahrnuta do podmínek stavebního povolení. 
V průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily vydání stavebního povolení. 
Dále stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla 
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  
Stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení. 
 

Upozornění:  
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu. Dle § 120 je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít 
s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. 

 
Poučení o odvolání: 
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 v počtu 5  kusů stejnopisů. 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.   
 
Opis 
Spis (vlastní) 
 
Obdrží na doručenku: 
Dotčené orgány:  
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, 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 
 
  
 

 
Otisk razítka 

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

- formulář pro oznámení o záměru stavební činnosti Archeologickému ústavu  
- 1x ověřenou dokumentaci včetně štítku „Stavba povolena“ obdrží žadatel po nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí 
 
 
Vypraveno dne 20.01.2012 
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