
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/960/2012-328/37-961/2012-330/38/OVŽP/Ho 
     
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:              houhova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem  23.04.2012 
 

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

PŘEDMĚT ŘÍZENÍ:  
Stavba: „LBC Dětřichovec – přípojka NN pro nové odběrné místo pozemek p. č. 289 v katastrálním území 
Dětřichovec“ 
 

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 „LBC Dětřichovec – přípojka NN 
pro nové odběrné místo pozemek p. č. 289 v katastrálním území Dětřichovec“ umístěnou na pozemcích 
p. č. 16/4, 44/12 a 289 v katastrálním území Dětřichovec, kterou dne 21.03.2012 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 „LBC Dětřichovec – přípojka NN pro nové odběrné místo pozemek p. č. 289 v katastrálním 
území Dětřichovec“ umístěnou na pozemcích p. č. 16/4, 44/12 a 289 v katastrálním území Dětřichovec.  
 
Popis stavby 
Projekt k územnímu a stavebnímu řízení, vypracovaný Bohdanem Berko, ověřený odpovědným projektantem 
Ing. Jiřím Lány, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0500242), řeší umístění 
a výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN  pro odběrné místo pro pozemek p. č. 289, na pozemcích 
p. č. 16/4 (ostatní plocha - silnice), 44/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 289 (ostatní                
plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Dětřichovec, v celkové délce trasy 48 m. NN přípojka 
je navržena v zastavěném území a v  intravilánu obce Dětřichovec.   
Pro připojení nového odběrného místa je nutné vybudování nové zemní kabelové svodové přípojky NN. 
Na stávajícím podpěrném bodu č. 23 na vrchní vedení AlFe 3x50+35 bude připojeno nové kabelové vedení 
AYKY-J 4x25. To bude odjištěno v nové pojistkové skříňce SP100/PSP 1P-C a svedeno do země v ochranné 
trubce PVC 63/4000. Nové Kabelové vedení bude dále uloženo v příkopu komunikace (pozemek p. č. 16/4) 
v ochranných žlabech PVC v hloubce min. 1 m. Trasa vedení dále odbočí na štěrkovou komunikaci na 
pozemek p. č. 44/12, podél betonového mostu budou kabely uloženy pod korytem vodního příkopu v ochranné 
trubce PVC 63/4000 v hloubce 1 m. Kabelové vedení bude dále pokračovat ve štěrkové komunikaci 
v ochranných žlabech PVC a bude ukončen na pozemku p. č. 289 připojením v nové pojistkové skříňce 
SP100/PVP 1P-C, umístěné ve stávajícím zděném pilíři, který je v majetku odběratele.  
Uzemnění: bude provedeno pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, která bude ukončena v přípojkové skříni 
SP100/PVP 1P-C na pozemku p. č. 289.  
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Výkopové práce: budou prováděny na pozemcích  p. č. 16/4, 44/12 a 289 z důvodu hloubení rýhy pro uložení 
nového kabelového vedení NN. Kabelové vedení bude uloženo v plastových žlabech ZEKAN v hloubce 1 m.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:  

1. Zemní kabelová přípojka NN bude umístěna na pozemcích p. č. 16/4 (ostatní plocha - silnice), 44/12 
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 289 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním 
území Dětřichovec, a to v celkové délce 48,00 m. Přípojka bude ukončena ve sloupku umístěným 
na hranici pozemků p. č. 289 (ostatní plocha) a p. č. 44/12 (ostatní plocha).  

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakreslení na situaci 
v měřítku 1:500, se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby. Grafická 
příloha (situace) je součástí dokumentace vypracovaná Bohdanem Berko, 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 nové odběrné místo 
pozemek p. č. 289 v katastrálním území Dětřichovec, se jako stavební pozemky a pozemky dotčeny 
vlivy stavby v souladu s projektovou dokumentací vymezují části pozemků p. č. 16/4 (ostatní plocha – 
silnice), 44/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 289 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 
v katastrálním území Dětřichovec. 

Účastníci řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona):  
- 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 

Účastníci řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona):  
- Zdeněk Kaplan (30.06.1965), Jizerská 607, Hejnice  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ: 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice 

pod Smrkem  
- Krajská správa silnic LK, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice  

 
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 „LBC Dětřichovec – přípojka NN pro nové odběrné místo pozemek p. č. 289 v katastrálním 
území Dětřichovec“ umístěnou na pozemcích p. č. 16/4, 44/12 a 289 v katastrálním území Dětřichovec. 
 
Popis stavby 
Projekt k územnímu a stavebnímu řízení, vypracovaný Bohdanem Berko, ověřený odpovědným projektantem 
Ing. Jiřím Lány, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0500242), řeší umístění 
a výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN  pro odběrné místo pro pozemek p. č. 289, na pozemcích 
p. č. 16/4 (ostatní plocha - silnice), 44/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 289 (ostatní                 
plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Dětřichovec, v celkové délce trasy 48 m. NN přípojka 
je navržena v zastavěném území a v  intravilánu obce Dětřichovec.   
Pro připojení nového odběrného místa je nutné vybudování nové zemní kabelové svodové přípojky NN. 
Na stávajícím podpěrném bodu č. 23 na vrchní vedení AlFe 3x50+35 bude připojeno nové kabelové vedení 
AYKY-J 4x25. To bude odjištěno v nové pojistkové skříňce SP100/PSP 1P-C a svedeno do země v ochranné 
trubce PVC 63/4000. Nové Kabelové vedení bude dále uloženo v příkopu komunikace (pozemek p. č. 16/4) 
v ochranných žlabech PVC v hloubce min. 1 m. Trasa vedení dále odbočí na štěrkovou komunikaci 
na pozemek p. č. 44/12, podél betonového mostu budou kabely uloženy pod korytem vodního příkopu 
v ochranné trubce PVC 63/4000 v hloubce 1 m. Kabelové vedení bude dále pokračovat ve štěrkové 
komunikaci v ochranných žlabech PVC a bude ukončen na pozemku p. č. 289 připojením v nové pojistkové 
skříňce SP100/PVP 1P-C, umístěné ve stávajícím zděném pilíři, který je v majetku odběratele.  
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Uzemnění: bude provedeno pomocí zemnící pásky FeZn 30x4, která bude ukončena v přípojkové skříni 
SP100/PVP 1P-C na pozemku p. č. 289.  
 
Výkopové práce: budou prováděny na pozemcích  p. č. 16/4, 44/12 a 289 z důvodu hloubení rýhy pro uložení 
nového kabelového vedení NN. Kabelové vedení bude uloženo v plastových žlabech ZEKAN v hloubce 1 m.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:  

1. Stavba nové zemní kabelové přípojky NN pro nové odběrné místo a to pozemek p. č. 289 
v katastrálním území Dětřichovec, 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 30.04.2014. 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 prací odbornou způsobilost v příslušném 
oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou osobu.  

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

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

9. Pří stavbě musí být dodrženy ustanovení vyhlášky č. 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. 
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15. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. 
Dále stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby (pro závěrečnou kontrolní prohlídku). 
Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. 

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

17. Nepotřebný materiál získaný pří výstavbě (zemina, stavební suť apod.) musí být uložen v souladu 
s platným zákonem 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 ve vyjádření KSSLK, p. o., vydaném dne 03.02.2012 pod zn. 

č. 30/12/Mí/024/9988, kterými  udělila souhlas za následujících podmínek:  
1) Stavba zemní elektrické kabelové přípojky musí být prováděna v souladu se zněním vyhlášky 

č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zákon č. 13/97 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.  

2) Stavba bude provedena v místě dle předložené projektové dokumentace, případné změny 
je nutno s námi předem konzultovat.  

3) Podélný výkop bude proveden v zeleném pásu silničního pozemku v hloubce 1,2 m od nivelety 
dna vyčištěného příkopu. Kabel bude uložen do chráničky. Zásyp výkopu bude proveden 
vhodným materiálem a hutněn po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy v místě 
výkopu.  

4) Před zahrnutím výkopu elektrické kabelové přípojky, budeme vyzváni ke kontrole hloubky 
uložení. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci před zásypem výkopu a při předání provedené 
úpravy nám bude předána.  

5) O vyčištění příkopu požádejte inspektora silniční sítě pana Bc. Petra Koubka na 
tel. č. 602 171 598.  

6) Správce komunikace požaduje, aby stavební práce v komunikaci nebyly povoleny v zimním 
období, tj. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.  

7) Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení odsouhlaseného            
DI-Policie ČR Liberec.  

8) Před zahájením stavebních prací v tělese komunikace požádejte MěÚ Frýdlant – odbor 
dopravy o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání krajské silnice ev. č. III/29110, pozemek 
p. č. 16/4, pro provádění stavebních prací. (Rozhodnutí MěÚ Frýdlant, odbor dopravy 
ze dne 15.02.2012, č. j. 366/2012/OD/Bu/016) 

9) Na základě tohoto rozhodnutí, požádá stavebník Krajskou správu silnic LK – pana 
Pavla Míška na tel. č. 724 797 424 o předání staveniště dotčeného úseku pozemní 
komunikace k provedení prací. O předání bude sepsán protokol, a od uvedeného data 
odpovídá investor za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčeném úseku z důvodu 
prováděné činnosti a to až do doby předání úseku zpět správci komunikace.  

10) Po ukončení akce budeme vyzváni k převzetí provedené úpravy. Písemně bude proveden 
záznam o zpětném předání v protokolu a stanovena záruční doba 36 měsíců na provedené 
dílo. Podmínkou převzetí je uvedení dotčeného úseku do původního stavu dle výše uvedených 
podmínek a předání výkresů skutečného provedení (situace se zákresem průběhu zemní 
elektrické kabelové přípojky v silničním pozemku p. č. 16/4 s vyznačením délky, hloubky) 
vypracovaného geodetem, včetně geometrického plánu s vyznačením věcného břemene pro 
vklad VB do katastru nemovitostí.  

11) Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace 
byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání (pro vydání kolaudačního souhlasu).  
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12) Po dokončení stavby uzavře investor s Libereckým krajem smlouvu o zřízení věcného břemene 
– viz čl. I. odst. 5 výše uvedené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Smlouva bude uzavřena prostřednictvím Krajské správy silnic LK.  

22. Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území  s pozitivně prokázaným a dále 
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (zóna II), 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).  

23. 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,  
- 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 
- protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace KSSLK, p. o.  

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

 

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1  písm. a) stavebního zákona   
- 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 
- Zdeněk Kaplan (30.06.1965), Jizerská 607, Hejnice  

 
 

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

odložení vykonatelnosti 
 
pro stavbu „LBC Dětřichovec – přípojka NN pro nové odběrné místo pozemek p. č. 289 v katastrálním 
území Dětřichovec“ - 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 21.03.2012 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 „LBC Dětřichovec – přípojka NN pro nové odběrné místo pozemek p. č. 289 v katastrálním území 
Dětřichovec“ umístěnou na pozemcích p. č. 16/4, 44/12 a 289 v katastrálním území Dětřichovec, 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 26.03.2012 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení, které poznamenal 
do spisu. Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení.  
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V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 26.03.2012 pod č. j. NMPS/960/2012-
961/2012/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. 16/4, 44/12 a 289) a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení 
a veřejnosti veřejnou vyhláškou. 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.  
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 26.03.2012 
do 11.04.2012. Dále oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno 
na úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem od 26.03.2012 do 12.04.2012.  
K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo současně nařízeno veřejné ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 17.04.2012, 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 17.04.2012, ze kterého je sepsán protokol. 

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 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 

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 
- Zdeněk Kaplan (30.06.1965), Jizerská 607, Hejnice  

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

- 3 x projektová dokumentace vypracovaná Bohdanem Berko, 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 pozemku p. č. 289, pana Zdeňka Kaplana, bytem Jizerská 607, Hejnice (souhlas 
ze dne 27.02.2012) 

- čestné prohlášení a souhlas s vydáním územního souhlasu a ohlášení, souhlas s umístěním stavby 
vlastníka pozemku p. č. 44/12, obce Jindřichovice pod Smrkem  (IČ 006 72 025), se sídlem 
Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem (souhlas ze dne 09.03.2012) 

- vyjádření KSSLK, p. o., ze dne 03.02.2012 pod zn. č. 30/12/Mí/024/9988/a 
- vyjádření KSSLK, p. o. ze dne 03.02.2012 pod zn. č. 30/12/Mí/024/9988  
- souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, zn. č. 6187/2011/OSUZP/3/No,  

ze dne 04.10.2011 
- Rozhodnutí MěÚ Frýdlant, odboru dopravy, ze dne 15.02.2012 pod č. j. 366/2012/OD/Bu/016 
- vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. č. 001037457756,  

ze dne 26.09.2011 
- vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. č. 

P1A11000275592, ze dne 27.09.2011 
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 

č. j. 7339/12, ze dne 13.01.2012 
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- vyjádření k existenci zařízení ve vlastnictví nebo ve  správě RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. č. 
5000538021, ze dne 20.10.2011 

- vyjádření FVS, a. s.,  zn. č. FVS/40/2012/Ba, ze dne 27.01.2012 
- vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení společnosti 

UPC ČR, a. s.,  zn. č. 2012/0087/os, ze dne 17.01.2012 
- 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 odborné způsobilosti v elektrotechnice (ev. č. 12/2011) 
- 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. 16/4 v k. ú. Dětřichovec, 

mezi smluvními stranami Liberecký kraj a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupena firmou EMJ, s. r. o. 
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 44/12 v k. ú. 

Dětřichovec, mezi smluvními stranami Obec Jindřichovice pod Smrkem a ČEZ Distribuce, a. s., 
zastoupena firmou EMJ, s. r. o. 
 

Stavba bude umístěna tak, aby svým vzhledem a účinky na okolí nenarušovala obytné a životní prostředí 
a byla umístěna podle situace ověřené v územním a stavebním řízení.  
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 pozemku p. č. 16/4 (ostatní 
komunikace – silnice), katastrální území Dětřichovec.  
 
Při posouzení žádosti dospěl stavební úřad k závěru že:  

- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo 
nutno respektovat zachování stávajícího stavu životního prostředí. Stavba neprodukuje žádné 
škodlivé vlivy, není výrobního charakteru. Stavba není umístěna na pozemcích určených k plnění 
funkce lesa, ani v 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 „LBC Dětřichovec – přípojka NN pro nové odběrné místo pozemek 
p. č. 289 v katastrálním území Dětřichovec“ byla vypracovaná Bohdanem Berko, 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 27.03.2012 až do doby veřejného ústního jednání 17.04.2012. 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:  
 námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
 Vyhodnocení připomínek veřejnosti:  
veřejnost neuplatnila připomínky.  
Stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení  
nemohl vydat.  
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených.  
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní 
nástupce účastníků řízení. 

 

Poučení:  

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

Výrok v rozhodnutí v bodě I. (rozhodnutí o umístnění stavby) je podmiňujícím vůči výroku rozhodnutí v bodě 
II. (stavební povolení), který je  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 
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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 
- Krajská správa silnic LK, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice  
- Zdeněk Kaplan (30.06.1965), Jizerská 607, Hejnice  

 
Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant   
 

Účastníci stavebního řízení:  

Účastníci řízení dle §109 odst. 1 (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 
- Krajská správa silnic LK, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice  
- Zdeněk Kaplan (30.06.1965), Jizerská 607, Hejnice  
- Stewart Mcintosh Fraser (17.04.1955), Jaselská 636, Jičín-Valdické Předměstí 
- Vladislav Kiška (23.05.1947), Seifertova 905/6, Liberec VI-Rochlice  
- Vladimíra Kišková (03.08.1947), Seifertova 905/6, Liberec VI-Rochlice  

 
Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant   
 
Ostatní:  

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02 (vyjádření k existenci sítí ze dne 
26.09.2011, zn. č. 001037457756) 
 

 
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: 23.04.2012 
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