
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ  463 65 
 

Navrhovatel: 
Karel Bradáč (25.08.1975), Jindřichovice č. p. 81, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem     
 
Č. j. NMPS/1405/10 – 1406/10 - 2012/OV/1 
Vyřizuje: Radim SUK – vedoucí odboru výstavby a  ŽP 
Tel.: 482 360 355 
E-mail: stavebni@nmps.cz 
 
v Novém Městě pod Smrkem 
06.08.2012 
 
 
 

  OZNÁMENÍ 
POKRAČOVÁNÍ  ÚZEMNÍHO  ŘÍZENÍ  A  POZVÁNÍ  K VEŘEJNÉMU  

ÚSTNÍMU  JEDNÁNÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
 
 

Dne 26.05.2010 podal pan Karel Bradáč (25.08.1975), bytem Jindřichovice č. p. 81 u zdejšího 
odboru výstavby a životního prostředí (dále jen stavební úřad) žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Novostavba rodinného domu včetně elektro přípojky, 
zpevněných ploch a umístění ČOV a vrtané studny “ umístěnou na pozemcích p. č. 100/1 (trvalý 
travní porost), 99/1 (ostatní plocha) a 45/1 (vodní plocha)  v katastrálním  území  Jindřichovice 
pod Smrkem. Pozemky p. č. 100/1, 99/1 a 45/1 jsou ve vlastnictví obce Jindřichovice pod 
Smrkem a investor má s vlastníkem smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na stavební 
pozemek p. č. 100/1, včetně souhlasu se stavbou i souhlasu jako správce vodního toku na 
pozemku p. č. 45/1.    
Na základě podaného odvolání a poté rozhodnutí zn. OÚPSŘ 231/2010 Krajského úřadu LK 
v Liberci bylo rozhodnuti o povolení stavby Odboru výstavby a ŽP v Novém Městě pod Smrkem 
zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 
 
K žádosti o rozhodnutí o umístění a stavby a stavební povolení bylo doloženo a doplněno: 
- souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant pod zn. 2902/2010/OSUZP/3/No ze dne 28.04.2010 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. Děčín pod zn. 1025916349 ze dne 09.02.2010 
Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s. Děčín k žádosti o připojení zařízení ze dne 20.01.2010 
- vyjádření ČEZ ICT Services a. s. Děčín pod zn. P1A10000026229 ze dne 10.02.2010 
- vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Ústí nad Labem pod č. j. 15799/10/LIB/000 ze 
dne 10.02.2010 
- vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno pod zn. 719/10/174 ze dne 16.02.2010 
- stanovisko FVS, a.s. Frýdlant pod zn. FVS/81/2010/Ba ze dne 02.03.2010  
- smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 03.12.2009  
- souhlas se stavbou – usnesení zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem ze dne 11.11.2011 
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Druh a účel umisťované stavby: 
Navrhovaný rodinný dům o rozměrech 12,7 x 9,8 m je řešen jako jednogenerační, dvoupodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Součástí stavby je i terasa, přípojka elektro a 
stavby studny a ČOV, které budou stavebně posuzovány ve vodoprávních řízeních. Vjezd na 
pozemek je umožněn sjezdem z přilehlé obecní komunikace. Zpevněné plochy porůzné činí 19,5 
m2 a pojízdné 37 m2. 
Dům je navržen ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku p. č. 99/1 (ostatní plocha – komunikace) 
a ve vzdálenosti 7,4 m od hranice pozemku p. č. 100/7 (trvalý travní porost) a to tak, aby 
nenarušoval stávající přístupovou komunikaci pro objekt č.e. 31 na pozemku p. č. 148/1 vše 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 
Zastavěná plocha domu činí 113 m2 a obestavěný prostor pak 780 m3.  
Technická koncepce je tradiční – zděné svislé nosné zdivo, montované stropy a dřevěný krov. 
Založení stavby bude provedeno plošně, na betonových základových pasech. 
Přípojka elektro – nová přípojka NN bude realizována ze stávajícího sloupu ČEZ a.s., kde bude 
osazena přípojková skříň typu SP2. Ze skříně bude veden kabel CYKY 4Bx16 do nového 
elektroměrového rozvaděče instalovaného v oplocení objektu (na hranici pozemku investora).  
Vodovod – zdrojem pitné vody bude nově navržená vrtaná studna umístěna v bezprostřední 
blízkosti RD. Voda bude do objektu čerpána vodovodní přípojkou DN 30 o délce 12 m. Studna 
bude povolena samostatným vodoprávním řízením. 
Kanalizace – splaškové odpadní vody z objektu budou svedeny do domovní ČOV a přečištěné 
vody pak následně svedeny do Jindřichovického potoka (p. p. č. 45/1), kde bude vyústění ve 
zpevněném břehu ze žulových kostek. ČOV bude rovněž řešena samostatným vodoprávním 
řízením. 
Vytápění – zdrojem tepla pro ústřední vytápění domu bude kotel na tuhá paliva s výkonem do 15 
kW s odtahem spalin do komína. Kotel bude instalován v samostatné místnosti v 1.NP objektu. 
Dále budou v prostoru pokoje instalována krbová kamna. 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Jaromír Mráz, 
odpovědný projektant Oleg Fichtner, Slunečná 1338, Frýdlant (ČKAIT 0500523).     
Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou stavební firmou. 
 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a  ŽP, jako stavební úřad příslušný dle § 
13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona pokračování územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti 
veřejné ústní jednání na den: 
 

11.09. (úterý) 2012 v 9 00 hodin 
 
 
se schůzkou pozvaných na místě stavby, t. j. na pozemku p. č. 100/1 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem. 
 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí a to na Městském úřadu v Novém Městě pod 
Smrkem, odboru výstavby a ŽP v úřední dny od 7 do 11,30 a od 12,30 do 17 hodin, mimo úřední 
dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 482 360 355). 
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Poučení: 
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 
vydání rozhodnutí, dále mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci řízení se mohou 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.  
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru  a o tom, že podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě 
určeném stavebním úřadem (v tomto případě na úřední desce MěÚ), nebo na vhodném veřejně 
přístupném místě u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby konání veřejného 
ústního jednání.   
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření 
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.  
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při 
plnění úkolu vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zjišťování stavu stavby a pozemku, nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření. 
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do výše 
50.000,- Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení a nebo plnění úkolů podle § 
172 odst. 1 tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 
pozemek nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Jako účastník řízení máte v řízení zejména 
PRÁVO: 

- pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka 
zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na vlastní náklady (§ 16 odst. 3 
správního řádu) 

- pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a 
dlouhodobě žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit 
podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

- zvolit si zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze 
udělit i ústně do protokolu, v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 
33 odst. 1 správního řádu) 

- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
- před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 

správního řádu) 
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 

odst. 4 správního řádu) 
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve váš 

prospěch i v neprospěch )§ 50 odst. 3 správního řádu) 
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) 

 
POVINNOST: 

- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního 
řádu) 

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů 
pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 

- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu) 
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otisk úředního razítka 

 
 
 
Radim Suk v. r. 
vedoucí Odboru výstavby a ŽP 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Nové Město pod Smrkem a úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem a poté vráceno zpět 
odboru výstavby a ŽP. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………..  Sejmuto dne: ……………………………… 

 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
Karel Bradáč (25.08.1975), Jindřichovice 81, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem 
Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice 245  
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
Milan Navrátil (27.12.1938), U Náspu 476, 460 01 Liberec 
Ostatní: 
Zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a úřední desce obce 
Jindřichovice pod Smrkem po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu 
o vyvěšení a sejmutí 
 
Dotčené správní úřady: (do datové schránky) 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280 
Krajská hygienická stanice LK, Husova tř. 64, 460 31  Liberec 1  
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec 
 
Dále obdrží: (do datové schránky) 

RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Telefónica O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
ČEZ ICT Services a. s., oblast Severní Čechy, Zbrojnická 16, 405 02  Děčín 
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/7, 405 02 Děčín 
FVS s.r.o. Frýdlant, Strmá 1437, 464 01 Frýdlant 
 
 
Příloha: 
snímek PM se zakreslením stavby novostavby RD 
 
 
 
Vypraveno dne: 08.08.2012   
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