
  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/OVŽP/Ho 
      
vyřizuje: V. Houhová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:  houhova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem 18.06.2014 
 

 
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“ 
 

O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ   

 
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“), u zdejšího Odboru výstavby a životního prostředí žádost o vydání rozhodnutí o změně 
využití území – skládka zeminy Jindřichovice pod Smrkem na pozemku p. č. 1084 o výměře 12805 m2, 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.   
Pozemek p. č. 1084 v katastrálním území je ve vlastnictví obce Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 
72 025), se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  
 
Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením 
§ 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání 
žádosti veřejné ústní jednání na den 

 
8. července 2014 v 10,00 hodin 

 
se schůzkou pozvaných na obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem.   

 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve shora uvedené lhůtě u Městského úřadu v Novém Městě 
pod Smrkem, Odboru výstavby a životního prostředí, a to v úřední dny PO a ST od 7 do 17 hod, 
v neúřední dny po telefonické dohodě.  

 

Poučení pro účastníky územního řízení:  
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
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 
úkolů 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.  
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Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebného zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000 Kč 
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení, anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 
stavebného zákona tak, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 
pozemek nebo stavbu.  
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, 
popřípadě důkazy uplatnit nejpozději 15 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 11 stavebního 
úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě 
na tel. č. 482 360 356. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Upozornění: Stavební úřad rozhodne na základě dokladů předložených žadatelem bez zbytečného 
odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení dle § 87 odst. 4 stavebního zákona. 

Stavebník je povinen zaplatit správní poplatek ve výši =3.000,- Kč a to dle položky č. 17 odst. 2 písm. 
b) dle zákona č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 
otisk razítka  

 
 
Veronika Houhová v. r.  
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 
 
Opis 
Spis (vlastní) 
 
Příloha: 
- Snímek PM  
 
Vypraveno dne 18.06.2014 


