
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ  463 65 
 

Navrhovatel: 
Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice č. p. 245, 463 66 
Jindřichovice pod Smrkem 
 
č. j.:   NMPS/3549/2016/OV 
vyřizuje:  Radim Suk – vedoucí Odboru výstavby a  ŽP 
tel.:   482 360 355 
e-mail:  stavebni@nmps.cz 
 
v Novém Městě pod Smrkem  
dne  09.11.2016 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ  ÚZEMNÍHO  ŘÍZENÍ  A  POZVÁNÍ  K VEŘEJNÉMU  ÚSTNÍMU     

JEDNÁNÍ 
 
 

Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice č. p. 245, 463 66 Jindřichovice 
pod Smrkem 
(dále jen žadatel) podala dne 01.11.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby: 
 
„Souběžná pěší komunikace podél průtahu silnice III/2915“ umístěnou na pozemcích p. č. 
645 (ostatní plocha), p. č. 695 (ostatní plocha), 696 (TTP) a p. č. 22/1 (ostatní plocha - 
komunikace) vše v katastrálním  území  Jindřichovice pod Smrkem. Pozemky p. č. 645, 695 a 
696 jsou vlastnictví žadatele, pozemek p. č. 22/1 je ve vlastnictví Libereckého kraje, Krajská 
správa silnic LK p. o., České mládeže 632/32, Liberec. 
 
K žádosti o rozhodnutí o umístění a stavby bylo doloženo: 
- projektová dokumentace – Ing. Ladislav Křenek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
(ČKAIT 0500961), Na Okruhu 978/17, 460 01 Liberec. 
- pedologický průzkum za účelem odnětí půdy ze ZPF od společnosti GET spol. s r. o. Praha 
- koordinované závazné stanovisko Odboru stavebního úřadu a ŽP MěÚ ve Frýdlantu ze dne 
12.09.2016 pod zn. MUF 2690/2016/OSUZP/3/Pos 
- závazné stanovisko – souhlas trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF Odboru stavebního 
úřadu a ŽP MěÚ ve Frýdlantu ze dne 29.09.2016 pod zn. MUF 2932/2016/OSUZP/3/Po-050 
ZPF 
- stanovisko Krajské správy silnic LK ze dne 26.08.2016 pod č. j. KSSLK/6546/2016 
- stanovisko Policie ČR DI Liberec ze dne 26.07.2016 pod č. j. KRPL-75155-1/ČJ-2016-
18050606 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
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Druh a účel umisťované stavby: 
Projektová dokumentace pro územní řízení řeší výstavbu samostatné segregované pěší 
komunikace podél levostranného směrového oblouku průtahu silnice III/2915 obci Jindřichovice 
pod Smrkem. Předmětný směrový oblouk silnice o poloměru R = 50,0 m je nepřehledný a pohyb 
pěších po vozovce snižuje celkovou bezpečnost silničního provozu. 
Navrhovaná pěší komunikace, v souběžném směrovém oblouku silnice III/2915, má dostatečné 
parametry ve vztahu k předpokládanému pěšímu provozu. Komunikace je navrhována pro 
bezpečný obousměrný pohyb pěších, případně cyklistů. 
Směrové poměry – komunikace většinu trasy kopíruje směrový oblouk silnice III/2915, délka 
úseku je 105 m. 
Výškové poměry – navrhovaný podélný sklon je přizpůsoben stávajícímu výškovému profilu 
kontaktního terénu a navazujícím místům na vozovku, maximální hodnota podélného sklonu je 
5,92%. 
Příčné uspořádání – komunikace je navrhována ve funkční skupině místních komunikací dle 
ČSN 73 6110, pěší komunikace se navrhuje v šířce 3,0 m, základní příčný sklon vozovky je 
navržen jako jednostranný 2 %. 
Srážkové vody z pěší komunikace budou odváděny příčným uspořádáním do okolního terénu.  
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby, pan Ing. Ladislav Křenek, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby  (ČKAIT 0500961), Na Okruhu 978/17, 460 01 Liberec. 
 
Dotčené pozemky stavbou: 
pozemky p. č. 645, 695,696 a 22/1 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
pozemky p. č. 645, 695,696 a 22/1 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 
 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a  ŽP, jako stavební úřad příslušný dle 
§ 13 odst.1 písm. d) 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 zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné 
ústní jednání na den: 
 

15.12. (čtvrtek) 2016 v 9 00 hodin 
 
 
se schůzkou pozvaných na obecním úřadu (II. patro) v Jindřichovicích pod Smrkem. 
 
Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatelé zajistí, aby informace o jejich záměru (§ 8 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření) a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Tato 
informace  bude  bezodkladně poté, co  bylo  nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně 
přístupném místě u stavby nebo pozemku na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby 
veřejného ústního jednání. Součástí této informace je grafické vyjádření záměru, popř. jiný 
doklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv 
na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné 
ústní jednání pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků 
územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení 
informace splnil. 
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Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti 
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí 
stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů vydání rozhodnutí (Městský úřad Nové 
Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 7 do 
17 hodin, mimo úřední dny po telefonické dohodě). 
Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 
odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení uplatněny nejpozději při veřejném ústním 
jednání, při kterém musí být nejpozději také uplatněny připomínky veřejnosti, jinak se k nim 
nepřihlíží. 
Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které 
překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmu 
obce a zájmu občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) 
stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je 
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.     
Do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání je možno se seznámit s podklady řízení, ve 
smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen 
správní řád). 
 
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) 
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- 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) 
 
 

 
 
otisk úředního razítka 

 
Radim Suk v. r. 
vedoucí Odboru výstavby a ŽP 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Nové Město pod Smrkem a na úřední desce Obecního úřadu v Jindřichovicích pod Smrkem a 
poté vráceno zpět odboru výstavby a ŽP. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………..  Sejmuto dne: ……………………………… 
 
včetně dálkového přístupu 
 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Co: 
Spis (vlastní) 
 
 
Obdrží: 
Účastníci územního řízení: 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice č. p. 245, 463 66 Jindřichovice 
pod Smrkem 
 



-5- 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:  
zveřejněním na úřední desce Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem pod dobu 15 dnů 
s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí a zveřejněním způsobem 
umožňujícím dálkový přístup 
KSS LK, České mládeže 632/32, 460 01 Liberec 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, 405 49  Děčín 
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 
Dotčené orgány: 
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem, Palackého 280, 463 
65  Nové Město pod Smrkem  
Odbor stavebního úřadu a ŽP MěÚ ve Frýdlantu, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 09.11.2016 
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