
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/1414/2014-328/48/OVŽP/Ho 
      
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:              houhova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem 10.07.2014 
 

 
Obec Jindřichovice pod Smrkem 
IČ 006 72 025 
Jindřichovice pod Smrkem 245 
463 66  JINDŘICHOVICE POD 
SMRKEM 
  

 
PŘEDMĚT ŘÍZENÍ:  
 
Stavba: „Změna využití území – skládka zeminy na pozemku p. č. 1084 (ostatní plocha – 
manipulační plocha) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“ 
 

ROZHODNUTÍ 
  
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad 
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), posoudil v územním řízení podle § 84 a § 91 stavebního zákona 
žádost na vydání rozhodnutí o změně využití území k terénním úpravám – skládka zeminy na pozemku 
p. č. 1084 (ostatní plocha – manipulační plocha) o celkové výměře 12.805 m2 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem v rozsahu 7.400 m2, kterou dne 13.06.2014 podala obec Jindřichovice pod 
Smrkem (IČ 006 72 025), se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem, 
zastoupena starostou obec Pavlem Novotným (dále jen „stavebník"), a na základě tohoto posouzení 
vydává podle § 80  a § 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

rozhodnutí o změně využití území 
pro: změnu využití území za účelem provedení terénních úprav  - skládka zeminy na pozemku 
p. č. 1084 ostatní plocha, v navržené ploše určené ke skládkování 7.400 m2 pro uskladnění 2.600 m3 
zeminy, v odhadované kapacitě 14.000 m3, v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
 

Pro nové využití území provedení změny využití území se stanoví tyto podmínky:   
1. Terénní úpravy - skládka zeminy budou provedeny na pozemku p. č. 1084 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o celkové výměře 12.805 m2 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, 
podle projektové dokumentace vypracované Zdeňkem Melicharem, autorizovaným technikem pro 
pozemní stavby (ČKAIT 0500635).  

2. Terénní úpravy budou provedeny na ploše 7.400 m2 určené ke skládkování zeminy Potřeba 
uskladnění je 2.600m3, odhadovaná kapacita 14.000 m3. 

3. Realizací záměru nesmí dojít k narušení hydrologických a odtokových poměrů v řešeném 
a souvisejícím území.  

4. V případě, že v dané lokalitě byly v minulosti realizovány investice do půdy, meliorace, je třeba 
provést opatření k zajištění jejich funkčnosti.  

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Frýdlant, Odboru stavebního úřadu a ŽP, 
orgánu státní správy lesů, ze dne 09.07.2014 pod č. j. MUF 16589/2014/OSUZP/2/Ku:  
- Zemina bude umístěna takovým způsobem, aby nedocházelo k přesunu zeminy na vedlejší 

pozemky.   
6. Stavební úřad si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit, popřípadě doplnit, bude-li 

to vyžadovat veřejný zájem. 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

- 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  
- Ing. Martin Rosenbaum, Dětřichovec 27, Jindřichovice pod Smrkem 
- Ing. Petr Pávek, Jindřichovice pod Smrkem 45, Jindřichovice pod Smrkem 

 
Odůvodnění 

 
Dne 13.06.2014 podala obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), se sídlem Jindřichovice 
pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem, zastoupena starostou obec Pavlem Novotným, u zdejšího 
stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území. Dnem podání návrhu 
bylo zahájeno územní řízení.   
V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne 18.06.2014 pod 
č. j. NMPS/1414/2014/OVŽP/Ho zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením 
na den 08.07.2014, a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém 
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území. Námitky 
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním 
jednání. 
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků 
a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, 

Jindřichovice pod Smrkem  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona   
- Ing. Martin Rosenbaum, Dětřichovec 27, Jindřichovice pod Smrkem 
- Ing. Petr Pávek, Jindřichovice pod Smrkem 45, Jindřichovice pod Smrkem 

 
Návrh byl doložen i v průběhu územního řízení těmito podklady, rozhodnutími, vyjádřeními 
a souhlasy: 

- Projektová dokumentace vypracovaná Zdeňkem Melicharem, autorizovaným technikem pro 
pozemní stavby (ČKAIT 0500635) 

- Výsledky zkoušek – odpad ke skladování, ze dne 02.05.2014 
- Protokol o zkoušce odpadu ke skladování, ze dne 02.05.2014 
- Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, orgán státní správy lesů, ze dne 09.07.2014, pod č. j. MUF 

16589/2014/OSUZP/2/Ku 
- Souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 

20.06.2014, zn. č. 1486/2014/OSUZP/7/Bu 
- Vyjádření Lesů ČR s. p., Lesní správy Frýdlant, ze dne 25.06.2014, č. j. LCR249/001115/2014 
- Souhlas vlastníka sousedních pozemků p. 1084/4, 1085/3 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, 

pana Petra Pávka, ze dne 20.06.2014. 
 

Stavební úřad v průběhu územního řízení o změně využití území posoudil žádost o vydání územního 
rozhodnutí o změně využití území za účelem provedení terénní úprav z hledisek uvedených v § 90 
stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná 
stanoviska. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce Jindřichovice pod Smrkem, dotčené území 
má charakteristiku bývalého zemníku, který se částečně zaváží zeminou. Reliéf terénu umožňuje 
uložení zeminy, kdy nebude docházet k samovolnému přesunu na vedlejší pozemky a nebudou tím 
negativně ovlivněny okolní pozemky.  Terénní úpravy se nenacházejí v záplavovém území. Částečně 
zasahují do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa. Správce pozemku dal souhlas 
se změnou využití území s podmínkou, která je zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Terénní 
úpravy dále nezasahují do ochranného pásma komunikace. Odtokové poměry v oblasti nejsou dotčeny. 
Rozbor zeminy z revitalizace pozemků p. č. 352 a 357 v k. ú. Dětřichovec jsou bez závad a lze je využít 
k navážce. Zemina bude využita k zarovnání nerovností v terénu, s max. výškou násypu do 3,0 m 
s provedením bezpečného sklonu.  
Pozemky jsou dopravně přístupné po místní komunikaci. Veškeré bližší informace jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci.  
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Stavební úřad v průběhu územního řízení o změně využití území neshledal důvody bránící vydání 
tohoto rozhodnutí a zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů 
státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených.   
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, 
jestliže v této lhůtě bylo započato s  využitím území pro stanovený účel. Územní rozhodnutí pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od záměru, ke kterému 
se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.  
 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 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, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřístupné.   
Zároveň účastníky řízení upozorňuje, že pokud jim nebylo předmětné rozhodnutí doručeno 
doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 23 odst. 1a 2 správního řádu uloženo 
u městského úřadu nebo na poště a  jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedl ve lhůtě deseti 
dnů, písemnost se považuje za doručenou desátý den. Lhůta pro případné podání odvolání se tedy 
počítá nikoliv od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení na Městském úřadě 
nebo poště, ale od desátého dne od uložení písemnosti.  
 
 
 

 
 
Veronika Houhová    
referentka Odboru výstavby a ŽP 
 
OBDRŽÍ: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (obdrží doporučeně, do vlastních rukou) 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, 

Jindřichovice pod Smrkem 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- Ing. Martin Rosenbaum, Dětřichovec 27, Jindřichovice pod Smrkem 
- Ing. Petr Pávek, Jindřichovice pod Smrkem 45, Jindřichovice pod Smrkem 
 

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

PSČ 464 01 
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, orgán ochrany přírody, 

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

464 01 Frýdlant, PSČ 464 01 
- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, nakládání s odpady, T. G. Masaryka 

37, 464 01 Frýdlant, PSČ 464 01 
- Krajský úřad LK, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec, 

PSČ 461 80 
- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280, Nové 

Město pod Smrkem, PSČ 463 65 
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Opis 
Spis (vlastní) 
 
 
Příloha: 

- Ověřena situace stavby 
- 1x ověřenou dokumentaci obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí   

 
 
 
 
 Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, položky 18 písm. a) sazebníku =3.000,-- Kč byl zaplacen dne 24.06.2014.  
 

 

 

 

Vypraveno 10.07.2014


