
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho 
      
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:              houhova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem  01.06.2012 
 

 
Pan  
Emil Šulc (1943) 
Jindřichovice pod Smrkem 69 
463 66  JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 
 

PŘEDMĚT ŘÍZENÍ:  
 
Stavba:  
„Zastřešené parkoviště pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 204/1 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 „Zastřešené parkoviště pro dva osobní 
automobily na pozemku p. č. 204/1 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“, které dne 30.04.2012 
podal pan Emil Šulc (nar. 10.08.1943), bytem Jindřichovice pode Smrkem 69, Jindřichovice pod Smrkem, 
zastupující pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod 
Smrkem (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 „Zastřešené parkoviště pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 204/1 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem, o rozměrech 6,22 x 8,72 m, o zastavěné ploše 54,20 m2“. 
 
Popis stavby 
Projekt k územnímu a stavebnímu řízení, vypracovaný panem Michalem Šulcem, řeší umístění a výstavbu 
zastřešeného stání pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 204/1 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem, o jednom nadzemním podlaží, o rozměrech 6,22 x 8,72 m a výšce  max. 3,04 m, o zastavěné 
ploše 54,20 m2.   
Zastřešené parkoviště je navržené v zastavěném území a intravilánu obce Jindřichovice pod Smrkem. 
Pozemek je mírně svažitý se sklonem k severu, jedná se o výškový rozdíl cca 0,60 m na délku pozemku 
cca 23 m. Staveniště je přístupné po již zbudované příjezdové cestě ze sousední komunikace. Objekt bude 
umístěn v blízkosti jižní a západní hranice pozemku a to ve vzdálenosti 0,60 m od hranice pozemku p. č. 145, 
ve vzdálenosti 9,45 m od hranice pozemku p. č. 45/1, ve vzdálenosti 2,00 m od hranice pozemku p. č. 975/2. 
Na pozemku p. č. 204/1 byly provedené terénní úpravy za účelem vybudování zpevněné plochy pro dvě 
vozidla.   
Objekt je dispozičně složen ze dvou samostatných celků z garážového stání s vjezdem směrem k přilehlé 
komunikaci o půdorysné ploše 35,28 m2 a ze zahradního skladu s vchodem z pravé stany objektu od silnice 
do zahrady o půdorysné ploše 14,28 m2.  
 
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:  

1. Zastřešené parkoviště pro dva osobní automobily vč. zahradního skladu o rozměrech 6,22 x 8,72 m 
o zastavěné ploše 54,20 m2, bude umístěné na pozemku p. č. 204/1 (zahrada) v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem, a to ve vzdálenosti 0,60 m od hranice pozemku p. č. 145 (zastavěná 
plocha a nádvoří), ve vzdálenosti 9,45 m od hranice pozemku p. č. 45/1 (koryto vodního toku), ve 
vzdálenosti 2,00 m od hranice pozemku p. č. 975/2 (ostatní plocha - silnice). 

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zakreslení na situaci 
v měřítku 1:1000, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby. Grafická 
příloha (situace) je součástí dokumentace vypracované panem Michalem Šulcem. Dokumentace byla 
podkladem pro územní řízení a grafická příloha byla v tomto řízení ověřena.  

2. Pro uskutečnění umísťované stavby zastřešeného parkoviště pro dva osobní automobily vč. 
zahradního skladu se jako stavební pozemek a pozemek dotčený vlivy stavby v souladu s projektovou 
dokumentací vymezuje pozemek p. č. 204/1 (zahrada) v katastrálním území Jindřichovice pod 
Smrkem. 

3. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p. č. 204/1 v katastrálním území Jindřichovice pod 
Smrkem. 

 

Účastníci řízení: (§ 22 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád):  
- Emil Šulc (nar. 10.08.1943), Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod Smrkem, zastupující 

pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod 
Smrkem 

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

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 „Zastřešené parkoviště pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 204/1 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem“. 
 
Popis stavby 

 
Projekt k územnímu a stavebnímu řízení, vypracovaný panem Michalem Šulcem, řeší umístění a výstavbu 
zastřešeného stání pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 204/1 v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem, o jednom nadzemním podlaží, o rozměrech 6,22 x 8,72 m a výšce  max. 3,04 m, o zastavěné 
ploše 54,20 m2.   
Objekt je dispozičně složen ze dvou samostatných celků z garážového stání s vjezdem směrem k přilehlé 
komunikaci o půdorysné ploše 35,28 m2 a ze zahradního skladu s vchodem z pravé stany objektu od silnice do 
zahrady o půdorysné ploše 14,28 m2.  
Zastřešené stání je navržené se základy na stávající podezdívce, zděné z kamene, do nichž budou kotveny 
sloupy. Stavba je navržena z rostlého dřeva, systém sloup a vzpěr podporujících vazník s konstrukcí sedlové 
střechy ze sbíjených vazníků. Úhel střechy 15°, krytina z Bonské šindele. Dešťové vody jsou svedeny 
okapovými žlaby na pozemek stavebníka.  
Objekt je navržený otevřený bez plných stěn či příček.   
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním 
řízení. 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.  
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5. Stavební práce budou ukončeny v termínu do 31.05.2014. 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.  

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. 

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 z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, 
odpadní kabely nebo jiné odpady). K terénním úpravám je možné použít pouze čistou výkopovou 
zeminu z místa stavby.  
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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. V případě zásahu stavby do blízkosti kořenové soustavy stávající dřeviny je nutno řešit jeho ochranu 
dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  

19. Před zahájením stavebních prací musí stavebník – investor provést příslušná zajištění stavby tak, aby 
byl na staveništi zamezen přístup třetím osobám.  

20. Dopravní prostředky a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště na veřejná prostranství a komunikaci 
se musí před tím řádně očistit.  

21. Při provádění stavby je stavebník povinen dodržovat § 152 stavebního zákona.  
22. Musí být splněny podmínky uvedené ve vyjádření KSSLK, p. o., vydaném dne 20.01.2012 pod zn. 

č. 30/12/Mí/015/52, kterými  udělila souhlas za následujících podmínek:  
a) Výstavba připojení musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve 

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

b) Připojení na krajskou silnici musí splňovat podmínky § 12 (pro připojení sousedních 
nemovitostí) výše uvedené prováděcí vyhlášky.  

c) Šířka připojení musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ni.  
d) Srážkové vody z připojení a zpevněných ploch budou vhodným podélným a příčným spádem 

odvedeny na pozemek stavebníka.  
e) Připojení musí být zřízeno se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení 

dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Zpevnění musí být provedeno až 
k asfaltovému koberci vozovky krajské silnice. Asfaltový koberec bude zaříznut. svislá strana 
bude ošetřena vhodným penetračním nátěrem. Mezi asfaltový koberec a zpevněnou plochu, 
budou osazeny betonové obrubníky naležato, přičemž vrchní hrana obrubníku bude ve stejné 
výšce jako kraj vozovky.  

f) Vlastník připojované nemovitosti je stavebníkem a následným vlastníkem připojení, z čehož mu 
vyplývá povinnost zajišťovat jeho řádnou údržbu.  

g) Po ukončení stavebních prací na připojení budeme vyzváni ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky našeho vyjádření.  

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.:  
- 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,  

- geometrické zaměření stavby  
- výchozí revize.  

24. 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) 
- Emil Šulc (nar. 10.08.1943), Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod Smrkem, zastupující 

pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod 
Smrkem 
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III. 
 
Podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává 
 

odložení vykonatelnosti 
 
pro stavbu „Zastřešené parkoviště pro dva osobní automobily na pozemku p. č. 204/1 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 30.04.2012 podal pan Emil Šulc (nar. 10.08.1943), bytem Jindřichovice pode Smrkem 69, Jindřichovice 
pod Smrkem, zastupující pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, 
Jindřichovice pod Smrkem, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby a žádost o stavební povolení na stavbu „Zastřešené parkoviště pro dva osobní automobily na 
pozemku p. č. 204/1 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 09.05.2012 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 09.05.2012 pod č. j. NMPS/1398/2012-
1399/2012/OVŽP/Ho zahájení územního a stavebního řízení účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 (žadateli 
panu Emilovi Šulcovi (zplnomocněn k zastupování stavebníka), obci Jindřichovice pod Smrkem, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníku sousedního pozemku p. č. 145 panu Milošovi 
Stodolovi, 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 na úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem a zveřejněno 
způsobem umožňující dálkový přístup od 09.05.2012 do 28.05.2012 a zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup. 
K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo současně nařízeno veřejné ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 31.05.2012, 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 31.05.2012, 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:  
- Emil Šulc (nar. 10.08.1943), Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod Smrkem, zastupující 

pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod 
Smrkem 

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

- Krajská správa silnic LK, p. o., České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice  
- Miloš Stodola, Jindřichovice pod Smrkem 155, Jindřichovice pod Smrkem 
 

Účastníci stavebního řízení:  
- Emil Šulc (nar. 10.08.1943), Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod Smrkem, zastupující 

pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod 
Smrkem 

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

- Krajská správa silnic LK, p. o., České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice  
- Miloš Stodola, Jindřichovice pod Smrkem 155, Jindřichovice pod Smrkem 
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Vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto povolením přímo dotčena.  
 
Žadatel předložil tyto doklady: 

- 3 x projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení  
- Požárně bezpečnostní řešení  
- Plná moc pana Emila Šulce k zastupování vlastníka – stavebníka pana Michala Šulce  
- Souhlas obce Jindřichovice pod Smrkem se stavbou ze dne 13.01.2012 
- Vyjádření Krajské správy silnic LK, p. o. ze dne 20.01.2012 pod zn. č. 30/12/Mí/015/52 
- Souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 06.02.2012, zn. č. 

222/2012/OSUZP/3/Po 
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 

a. s., ze dne 19.04.2012, č. j. 68077/12 
- Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 19.04.2012, 

zn. č. 0100050927 
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 

19.04.2012, zn. č. 0200026660 
- Prohlášení o neexistenci inženýrských sítí ze dne 01.01.2012 
 

Stavba bude umístěna tak, aby svým vzhledem a účinky na okolí nenarušovala obytné a životní prostředí.  
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 stavbám bude z místní veřejně přístupné komunikace z pozemku p. č. 975/2 (ostatní 
plocha – silnice), 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. 
502/2006 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.  
Stavebník čestně prohlásil, že informace o záměru umístění stavby byla bezodkladně vyvěšena na veřejně 
přístupném místě a to od 11.05.2012 až do doby veřejného ústního jednání do 31.05.2012.  
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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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.  
 
  
OBDRŽÍ: 

Účastníci územního řízení:  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží na doporučenku) 
- Emil Šulc (nar. 10.08.1943), Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod Smrkem, zastupující 

pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod 
Smrkem 

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

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (obdrží na doporučenku) 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ: 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod 

Smrkem 
- Krajská správa silnic LK, p. o., České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice  
- Miloš Stodola, Jindřichovice pod Smrkem 155, Jindřichovice pod Smrkem 

  
Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 

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

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (obdrží na doporučenku) 
- Emil Šulc (nar. 10.08.1943), Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod Smrkem, zastupující 

pana Michala Šulce (nar. 15.11.1988), bytem Jindřichovice pod Smrkem 69, Jindřichovice pod 
Smrkem 

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

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 
- Krajská správa silnic LK, p. o., České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice  
- Miloš Stodola, Jindřichovice pod Smrkem 155, Jindřichovice pod Smrkem 

 
Dotčený orgány: (obdrží na doručenku) 

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

- Spis (vlastní) 
 
 
 

otisk razítka 

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

- 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 obce Jindřichovice pod Smrkem, a poté vráceno zpět Odboru 
výstavby a životního prostředí MěÚ Nové Město pod Smrkem. 
 
 
Správním poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v celkové výši 1000,-- Kč 
byl uhrazen na účet MěÚ Nové Město pod Smrkem dne 18.05.2012 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                               Sejmuto dne : …………………….. 

 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
Vypraveno dne: 01.06.2012 


