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Jindřichovice pod Smrkem 292 
463 66  JINDŘICHOVICE POD SMRKEM  

 
PŘEDMĚTEM ŘÍZENÍ:  
 

Stavba:  

„Obnova bývalého teletníku na pozemku p. č. 451 v katastrálním území Jindřichovice pod 
Smrkem“ 

 

Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í 
O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

  
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) ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení podle § 84 a § 90 stavebního 
zákona  žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 06.11.2019 podal pan Jiří Bursa (IČ 615 32 363), 
bytem Jindřichovice pod Smrkem 292, PSČ 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, který zastupuje na základě 
plné moci paní Věnceslavu Plačkovou (IČ 619 06 859), bytem Dětřichov 111, PSČ 463 65 Jindřichovice pod 
Smrkem (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona 
a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í    s t a v b y 
 
„Obnova bývalého teletníku na pozemku p. č. 451 (zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště) v obci 
a katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“. 
 
Druh a účel umisťované stavby:  
Zemědělská stavba je navržena v původním (obnovovaném) zemědělském areálu nacházejícím se v jižní 
části obce Jindřichovice pod Smrkem.  
Určení prostorového řešení stavby:  
SO – sklad nářadí, materiálu, stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený skot (bez trvalého 
ustájení v max. počtu 59 kusů) – půdorysné rozměry 6,20 x 59,16 m, podlahy betonové, střecha pultová 
a nad vstupem sedlová střecha s výškou do hřebene max. 4,90 m.  
 
Popis stavby 
Projektová dokumentace k územnímu řízení vypracovaná Jiřím Bursou a ověřená autorizovaný inženýrem 
pro pozemní stavby Ing. Františkem Bachtíkem (ČKAIT 0500895), řeší umístění stavby skladu nářadí, 
materiálu, stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro skot, na pozemku p. č. 451 (zastavěná plocha-
zbořeniště) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
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Jedná se o obnovu bývalého teletníku v zemědělském areálu. Stavba o půdorysných rozměrech                 
6,20 x 59,16 m a výšky nad terénem max. 4,91 m, zastavěné plochy 383,83 m2, obestavěný prostor 1592,89 
m3, užitné plochy 317,31 m2, je umístěna na stávající zastavěné ploše původního teletníku, vymezené 
stávajícími konstrukcemi původních zdí.  
Jedná se o stavbu přístřeší pro volně ustájený skot, max. 59 kusů, stavba není určena pro trvalé ustájení. 
Stavba bude provedena opravou a dozdívkou stávajících obvodových konstrukcí, nového zastřešení 
pultovou střechou nad přístřeším, a sedlovou střechou nad vstupem, a skladem se střešní krytinou 
z asfaltových pasů, opravou podlah a omítek. Budou vytvořeny nové otvory pro dvoje vjezdová vrata 
o rozměrech 3000/3000 mm, dveře 800/1970 mm a okna 900/1500 mm v místnosti skladu. Ostatní otvory 
zůstanou bez pevných výplní a budou opatřeny betonářskými sítěmi.  
Vytápění a větrání není řešené. Stavba bude z části otevřena, nevyžaduje podpůrné větrání. Osvětlení není 
navrženo. V případě potřeby bude provedena montáž samostatných lokálních LED svítidel bez napájení na 
rozvod, resp. se samostatným bateriovým zdrojem.  
Zásobování vodou není navrženo. V případě potřeby dovážkou.  
Dopravní řešení – doprava je řešena prostřednictvím zemědělských strojů volně po okolních pozemcích, 
stávající přístup z komunikace v areálu.  
Chov skotu probíhá převážně na pastvinách, objekt bude poskytovat občasné využití jako přístřešek pro skot 
při výrazně nepříznivém počasí. Odhad doby využití pro skot max. 2 měsíce. 
Odvodnění stavby bude rýhou podél obvodového zdiva vysypanou kamenivem a vsakem. 
Dešťová voda bude vsakována na pozemcích investora.  
Odpad z občasného ustájení skotu na hluboké podestýlce bude likvidován v rámci ukládání hnoje na 
určených hnojištích.  
Ve stavbě nebude umístěna žádná technologie.  
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Dotčené pozemky stavbou: pozemek p. č. 451 (zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště) a pozemek p. č. 1230 
(ostatní plocha-manipulační plocha) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.   
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
   
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemek p. č. 451 v obci a katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem, 
a to v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovené panem Jiřím Bursou 
a ověřená autorizovaný inženýrem pro pozemní stavby Ing. Františkem Bachtíkem (ČKAIT 0500895).  

2. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou částí předložené projektové dokumentace, 
která obsahuje výkres současného stavu území, požadovaným umístěním stavby (katastrální 
a koordinační situace výkres C2). Situace je nedílnou součásti tohoto rozhodnutí. Umístění skladu 
a přístřeší pro skot ve vzdálenosti 30,00 m od nejbližší hranice pozemku p. č. 1566 (ostatní      
plocha-ostatní komunikace), ve vzdálenosti 15,00 m od hranice pozemku p. č. 1232 (trvalý travní 
porost), ve vzdálenosti 45,70 m od hranic pozemků p. č. 1228 (trvalý travní porost) a p. č. 1229 
(trvalý travní porost), od vstupu do areálu ve vzdálenosti 155,00 m.  

3. K vlastní realizaci stavby je nutné stavební povolení, které bude vydáno na základě předložené 
žádosti a dokladů. Žádost bude podaná na příslušném stavebním úřadě, kterým je MěÚ Nové Město 
pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí.   

4. Ke stavebnímu řízení bude doložen podklad – posouzení účinků zemědělského provozu.  
5. Před zahájením prací požádá investor o vytyčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících 

inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich 
majiteli a správci.  

6. Budou respektovány podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Frýdlant, Odboru 
stavebního úřadu a ŽP, ze dne 10.10.2019 pod zn. MUF 3278/2019/OSUZP/3/Oul: 
1) Z hlediska souladu s politikou územního rozboje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska 

uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr je přípustný za podmínky, že nesníží kvalitu 
životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.  
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2) Upozorňujeme na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací 

vznikat, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonu 
v platném znění a předpisů souvisejících: 

− Odpady je třeba důsledně třídit dle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze 
oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které 
odpady předává, je k jejich převzetí oprávněná. 

− 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 zařízeních 
k tomu určených.   

− O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen 
vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn. 
nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace 
záměru je třeba archivovat pro případnou kontrolu. 

3) Upozornění vodoprávního úřadu: 

− Je nutné zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se 
stavebním zákonem.  

− V areálu bude docházet k nakládání se závadnými látkami – hnojůvka, močůvka a na základě 
toto skutečnosti musí být postupováno dle aktuálního Havarijního plánu farmy (schváleného 
vodoprávním úřadem dne 07.09.2017). Dále musí být provedena taková opatření, aby 
nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod. Ukládání podestýlky musí být na 
předem schválené a povolené hnojiště vodoprávním úřadem.  
Dočasné polní skládky budou po obvodu obvorány dvěma brázdami k zamezení 
povrchového odtoku znečištěné vody.  
Při manipulaci s hnojem a jeho skladování musí být provedena taková opatření, aby 
nedocházelo k znečistění povrchových a podzemních vod.  

4) Upozornění z hlediska ochrany ovzduší:  

− Provozovatel musí zajistit realizaci technicko – organizačních opatření vedoucích ke snížení 
emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem např. využitím snižujících technologií (jejich 
seznam je uveden v Metodickém pokynu, odboru ochrany ovzduší, ministerstva životního 
prostředí). Dále provozovatel požádá orgán ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska 
v případě, že dojde ke změně, která bude mít vliv na kvalitu ovzduší v okolí zdroje.  

7. Budou respektovány upozornění stanovené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice LK, ze 
dne 03.10.2019, č. j. KHSLB 21212/2019 

− Upozornění na nutnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti 
stanovených § 12 odst. 9 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/20111 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu 
k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.  

8. Stavba bude polohově a výškově vytyčena v terénu osobou odborně způsobilou mající oprávnění 
dle zákona č. 200/1994  Sb., zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákona o zeměměřictví“).  
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Žadatel podal dne 06.11.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Obnova bývalého 
teletníku na pozemku p. č. 451 (zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště) v obci a katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem“. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. 
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Stavební úřad oznámil dne 07.11.2019 pod č. j. NMPS/2418/2019/OVŽP zahájení územního řízení v souladu                
s § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a nařídil 
k projednání žádosti ústní jednání na den 11.12.2019 o jehož výsledku byl sepsán protokol.  
Současně upozornil, že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a připomínky, a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto.  
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce města Nové Město pod Smrkem a obce 
Jindřichovice pod Smrkem, a na části stavebního pozemku přilehlého k veřejně přístupnému prostranství.  
Stavební úřad doručil, v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 ve vazbě na § 87 odst. 1 stavebního zákona, 
oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby všem účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 
stavebního zákona, v souladu s ust. § 20 a § 21 správního řádu, fyzickým osobám jednotlivě na adresu pro 
doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být 
doručovány písemnosti, na adresu jejího trvalého pobytu, ve věcech podnikání do místa podnikání, nebo při 
doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou adresu; a právnickým osobám 
prostřednictvím elektronické datové schránky (poslední doručení na doručenku 22.11.2019), ostatním 
účastníkům řízení dle § 87 odst. 2 veřejnou vyhláškou. Písemnosti byly v souladu s ust. § 25 odst. 3 
správního řádu zveřejněny na úřední desce města Nové Město pod Smrkem (den vyvěšení 11.11.2019) 
a na úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem (den vyvěšení 11.11.2019). Písemnosti byly v rámci 
celého územního řízení, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněny i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tedy i na elektronické úřední desce města Nové Město pod Smrkem a obce 
Jindřichovice pod Smrkem. Veřejná vyhláška byla vyvěšena min. 30 dní před konáním veřejného ústního 
jednání. Při zveřejňování se stavební úřad řídil ust. § 20 stavebního zákona. Stavební úřad nařídil veřejné 
ústní jednání na den 11.12.2019. Stavební úřad stanovil v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona, že 
závazná stanoviska dotčených orgánů k územnímu řízení a námitky účastníků územního řízení mohly být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.  
 
Umísťování stavby stavební úřad provádí dle § 79 stavebního zákona v návaznosti na § 9 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
a prováděcí předpis vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně 
pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto 
zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1  písm. a)  a b) stavebního zákona, tj. žadatelka, – 
Věnceslava Plačková (IČ 619 06 859) zastoupena panem Jiřím Bursou (IČ 615 32 363), obec Jindřichovice 
pod Smrkem - na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn. 
Dále podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jsou to 
vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou 
(pozemky p. č. 1228, 1229, 1232, 1250, 1566 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem), neboť ostatní 
pozemky mají dostatečnou vzdálenost. 

- Dušan Plaček (r. 1973), Kanín 94, PSČ 289 07 Opolany 
- Luboš Mauer (r. 1968), Jindřichovice pod Smrkem 284, PSČ 463 65  Jindřichovice pod Smrkem  
- Marcela Kašparová (r. 1981), Jeremenkova 1019/66, PSČ 147 00 Praha-Braník 

Dotčeným orgánem je:  
- MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, PSČ 464 01 Frýdlant 
- Krajská hygienická stanice LK, Husova 64, PSČ 460 31 Liberec 
- Krajská veterinární správa pro LK, Ostašovská 521, PSČ 460 01  Liberec 11 
- Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, PSČ 460 01  Liberec 3 

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení byly stavebníkem předloženy 
tyto doklady: 

− Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vypracovaná panem Jiřím Bursou a ověřená 
Ing. Františkem Bachtíkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 0500895) 
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− Požárně bezpečnostní řešení vypracované panem Martinem Halmichem, ověřené Ing. Jiřím 
Mečířem, autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb (ČKAIT 0500763) 

− Havarijní plán schválen vodoprávním úřadem, MěÚ Frýdlant, ze dne 07.09.2017 

− Rozhodnutí MěÚ Frýdlant – schválení Havarijního plánu ze dne 07.09.2017 

− Smlouva k užívání pozemků paní Věnceslavou Plačkovou  

− Plná moc paní Věnceslavy Plačkové k zastupování panem Jiřím Bursou 

− Výpisy z katastru nemovitostí 

− Koordinované závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 10.10.2019 
pod zn. MUF 3278/2019/OSUZP/3/Oul 

− Prohlášení stavebníka o neexistenci sítí na pozemku p. č. 451 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem 

− Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice LK ze dne 03.10.2019, pod č. j. KHSLB 21212/2019 

− Závazné stanovisko Krajské veterinární správy pro LK ze dne 11.10.2019, pod č. j.   
SVS/2019/123383-L 

− Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru LK ze dne 06.05.2019, pod č. j. HSLI-947-2/KŘ-P-
PRE-2019. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  
Ve stanovené lhůtě ode dne doručení oznámení do doby ústního jednání byla dne 11.12.2019 doručena 
námitka (Námitka k Stavba „Obnova bývalého teletníku na pozemku p. č. 451 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem“) od Doc. Ing. Ivy Petríkové Ph. D. (nar. 27.03.1964) a pana Františka Petríka, oba 
bytem Na Perštýně 660/39, PSČ 460 01 Liberec IV, kteří uvedli - cituji:  

Na základě prostudování dostupné dokumentace nejsou stanoveny kontrolní mechanismy: 
1. jak bude zajištěna kontrola ochrany vrtané studny a spodních vod před znečištěním, 
2. jak bude zajištěna kontrola maximálního povoleného počtu zvířat na pastvinách, 
3. jak bude zajištěn odvoz hnoje na stanovená hnojniště, 
4. jak bude kontrolována maximální doba (2 měsíce v roce) ustájení skotu v přístřešku, 
5. způsob zajištění skladování sena není v dokumentaci řešen vůbec. 
V době provozování původního teletníku a dalších staveb bylo zařízení mimo obydlenou část obce. V 
současnosti v blízkosti proběhla výstavba a rekonstrukce rodinných domů a zařízení turistického 
ruchu. Vzhledem k tomu, že v obci není vodovod, bylo vybudováno několik nových studní na zajištění 
pitné vody. 

Ve stanovené lhůtě ode dne doručení oznámení do doby ústního jednání byla dne 11.12.2019 doručena 
námitka (Podání námitky k předmětu řízení stavby „Obnova bývalého teletníku na pozemku p. č. 451 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem“) od obce Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), se 
sídlem Jindřichovice pod Smrkem 245, PSČ 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, která uvedla - cituji: 

- Obci nebylo umožněno, včas se seznámit s kompletní stavebnětechnickou dokumentací. Stavebník 
nepožádal obec (účastníka řízení) obvyklým postupem, který umožní účastníkovi se dostatečně 
seznámit s problematikou. Dodané podklady jsou neúplné pro posouzení dané situace. Neúplnou 
dokumentaci zapůjčil k posouzení zpracovatel dokumentace a tuto předložil až po naší výzvě 10.12. 
odpoledne. Do té doby byly obci známy pouze fragmenty. 
- Dle dodaných informací není doloženo, jak se stavebník vypořádá se splaškovými a odpadními 
vodami v souvislosti ustájení dobytka, přičemž je deklarováno pouze dočasné ustájení dobytka. 
- Není informace, jakým způsobem se stavebník vypořádal s původní ekologickou zátěží na pozemku 
(odpadní jímky a odpad). 
- V projektové dokumentaci se uvádí, že stavba je určena jako zemědělský přístřešek - sklad pro nářadí 
a stroje, případě potřeby jako občasný přístřešek pro skot (max. 50 ks) z okolních pastvin při 
nepříznivém počasí. Odhad doby využití pro skot max. 2. měsíce. Není stanovená žádná záruka, že se 
nebude jednat o celoroční ustájení, při kterém vzniká nadměrné množství odpadu. Stejně tak není 
zaručen počet maximální počet ustájeného dobytka. 
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- Projektová dokumentace řeší pouze samotnou stavbu, obec nebyla seznámena s plánem provozu 
areálu, byť po uvedenou dočasnou dobu ustájení (není například navrženo osvětlení chléva, napájení 
dobytka ...) Je zcela pominut vliv na životní prostředí. 
- K zásobování areálu slouží nově vyhotovení vodní vrt, přestože se uvádí, že zásobování vodou není 
navrženo (v případě potřeby dovážkou). Vrt byl proveden v rozporu s dohodou jejíž podstatou byla 
přítomnost zástupce obce v oboru hydrogeologie. Termín realizace vrtu byl několikráte odložen. 
Nakonec proveden bezu účasti obce, jak bylo přislíbeno v přítomnosti vodoprávního úřadu na základě 
kterého byl průzkumný vrt povolen. Elektrická přípojka je provedena na výjimku ČEZ. 
- Projekt uvádí, že ustájení skotu bude na hluboké podestýlce a tato bude likvidována v rámci ukládání 
hnoje na určených hnojištích. Nikde se však nepíše, kde se toto hnojiště nachází. Nebyl předložen plán 
ukládání hnoje a jak je zabezpečena ochrana spodních vod proti vsaku. 
- Základem projektu opakovaně zmiňována obnova bývalého teletníku. Tím je vytvářen dojem v 
minulosti fungujícího areálu v území. Tento byl ovšem provozován bez posouzení vlivu na životní 
prostředí podle dnešních standardů a koncem 90. let byl dokonce příčinou úniku močky do potoka v 
takovém množství, že došlo k úhynu ryb v potoce a situace byla šetřena Policií ČR jako ohrožení 
životního prostředí. Příčinou byly poškozené jímky, které byly zásobovány svody z objektů z ustájení a z 
nich následně volně docházelo k úniku vodotečí do potoku v majetku LČR a dále do Jindřichovického 
potoka. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:  
a) Doc. Ing. Iva Petríková Ph. D. a František Petrík, jako účastníci řízení dle § 85  odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona, a jako vlastník pozemku p. č. 1243 (zahrada), kteří se přihlásili do řízení, mají 
postavení účastníka řízení, i když nejsou vlastníci nemovitostí „mezující“ sousední pozemky, uplatnili dne 
11.12.2019 námitku proti územnímu řízení na výše uvedou stavbu:  

1. První námitka se týká, že nejsou stanoveny kontrolní mechanismy:  
1.1. jak bude zajištěna kontrola ochrany vrtané studny a spodních vod před znečištěním 
1.2. jak bude zajištěna kontrola maximálního povoleného počtu zvířat na pastvinách,  
1.3. jak bude zajištěn odvoz hnoje na stanovená hnojniště,  
1.4. jak bude kontrolována maximální doba (2 měsíce v roku) ustájení skotu v přístřešku,  
1.5. způsob zajištění skladování sena není v dokumentaci řešen vůbec 
1.6. V době provozování původního teletníku a dalších staveb bylo zařízení mimo obydlenou část 
obce. V současnosti v blízkosti proběhla výstavba a rekonstrukce rodinných domů a zařízení 
turistického ruchu. Vzhledem k tomu, že v obci není vodovod, bylo vybudováno několik nových 
studní na zajištění pitné vody.  
 
Stavební úřad uvádí, že není v možnostech stavebních úřadů, omezovat stavebníka nad rámec 
platných právních předpisů, upravujících územní a stavební řízení. Stavební úřad je povinen 
stanovením závazných podmínek pro umístění a provedení stavby v rozhodnutí zabezpečit ochranu 
veřejných zájmů při výstavbě, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných 
předpisů a technických norem, a dodržení dalších požadavků stanovených dotčenými orgány státní 
správy, především vyloučit nebo omezit negativní účinky stavby. Povinností stavebního úřadu tedy 
není vyloučit jakékoliv omezení majitele sousední stavby či pozemku, ale pouze zabránit takovému 
zásahu, který by byl od počátku zřejmý a současně v rozporu s platnými právními předpisy a 
technickými normami, což v tomto případě zjevně není.  
Stavba vyhovuje stavebním předpisům, což bylo prokázáno předloženou dokumentací stavby pro 
územní řízení, kdy v koordinovaném závazném stanovisku z hlediska územního plánování záměr 
přístupný za podmínky, že nesníží kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními předpisy, dále dle závazného stanoviska Krajské veterinární správy je dán souhlas 
k umístění záměru, dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice je dán souhlas s umístěním 
a provedením stavby, kde je projektová dokumentace v souladu požadavky a předpisy v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, a to § 30  zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o  změně  
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některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 2 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
 
1.1.  Dokumentaci stavby zpracoval Jiří Bursa a odpovědný projektant Ing. Jiří Bachtík, autorizovaný 

inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0500895), kteří řešení stavby vypracovali a náležitě 
zdůvodnili. Výše uvedenými podklady bylo objektivizována celá problematika umístění skladu 
nářadí, materiálu, stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený skot, kdy namítající 
účastníci žádným důkazem nezpochybnili správnost řešení stavby jako takové, obavy 
namítajících účastníků jsou nerelevantní a řeší problematiku jejího užívání, kde pro kontrolu 
ochrany vrtné studny a spodních vod jsou tyto podmínky stanoveny ve stavebním povolení a 
dále v rozhodnutí o povolení odběru podzemních vod, které vydal speciální stavební úřad pro 
stavby vodních děl a současně vodoprávní úřad, MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP, 
kdy v rámci tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro vlastní provádění (realizaci) stavby. Stavba 
vrtané studny sama jako taková, po jejím dokončení, bude trvale podléhat státnímu dozoru ve 
výstavbě (viz ust. § 171 stavebního zákona) a státnímu dozoru ve vodním hospodářství apod.  

1.2. Ohledně zajištění kontroly maximálního povoleného počtu zvířat na pastvinách se uvedená 
námitka nedotýká územního řízení pro povolení výše uvedené stavby.  

1.3. Námitka jakým způsobem bude zajištěn odvoz hnoje na stanovená hnojniště je tato 
problematika řešena v havarijním plánu ekofarmy vypracované na základě zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., 
o zacházení se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, aktualizovaném dne 
28.07.2017, schváleném vodoprávním úřadem dne 07.09.2017 a platným k dnešnímu dni           
(- převoz je uskutečněn traktorem s valníkem, kdy při převozu je dbáno na to, aby neodkapávala 
hnojůvka a neodtékala při transportu na povrch komunikace. – Převoz hluboké podestýlky na 
místo určení – udržování technické spolehlivosti přepravních prostředků a poučení osob, které 
převáží tyto hmoty, o způsobu a podmínkách jeho bezpečného převozu (Havarijní 
plán)).Provozovatel zařízení, uživatel vodám závadných látek, při zacházení s těmito látkami ve 
větším rozsahu (vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků, v pozdějším znění), nebo kdy zacházení s nimi je 
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má povinnost ve smyslu 
ust. § 39 odst. 2 vodního zákona vypracovat po vydání stavebního povolení aktualizovat plán 
opatření pro případy havárie (dále jen ,,havarijní plán“) a schválený ho předložit nejpozději ke 
kolaudaci stavby. Aktualizace havarijního plánu bude jedna z podmínek pro vydání stavebního 
povolení. Havarijní plán projednává a schvaluje příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou 
působností formou rozhodnutí ve vodoprávním řízení. 

1.4. Řešení námitky, jak bude kontrolována maximální doba (2 měsíce v roce) ustájení skotu územní 
řízení neřeší. Je to věc následných kontrol po kolaudačním řízení k užívání stavby. Stavbu lze 
užívat pouze k účelu stanovenému v kolaudačním rozhodnutí. Stavební úřad dle § 132 
stavebního zákona je oprávněn vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných 
zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich 
povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 
Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu, kterým se rozumí požadavek, aby stavba byla 
prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu; stavba byla 
užívána jen k povolenému účelu; stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední 
stavby,     popřípadě    nezpůsobovala   jiné   škody   či ztráty;   se  při výstavbě a užívání stavby a  
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stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo 
jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo;  byly odstraněny stavebně 
bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na 
stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

1.5. Způsob zajištění skladování sena není v dokumentaci řešeno vůbec – stavební úřad v územním 
řízení neřeší skladování sena pro uvedenou stavbu. Projektová dokumentace řeší pouze sklad 
nářadí, materiálu, stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený skot. Stavebník 
skladování sena řeší samostatně.  

1.6. Ve věci obav týkající se narušení turistického ruchu obce a v blízkosti stojících rodinných domů, 
které jsou po rekonstrukci a jsou zásobovány novými studněmi, stavební úřad uvádí, že nejbližší 
obydlený objekt je ve vzdálenosti cca 212,00 m od paty nového objektu. U studní určených 
k získávání vody, která má sloužit jako pitná, ale ne pro veřejný vodovod, musí takto stanová 
vzdálenost od zdrojů možného znečištění vyhovovat hodnotám nejmenších vzdáleností, 
uvedeným v příslušném právním předpisu. Tím jsou odstavce 2) a 3) v § 24a vyhlášky č. 
501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, které předepisují 
nejmenší dovolenou vzdálenost studní individuálního zásobování (pitnou) vodou od místního 
zdroje znečištění (Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění) je stanovena 
podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto: 

 
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m, 
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné 

pomocné budově 7 m, 
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských 

zvířat 10 m, 
d) veřejné pozemní komunikace 12 m, 
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a 

strouhy 15 m. 
 (3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu 
možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto: 

a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m, 
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné 

pomocné budově 20 m, 
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských 

zvířat 25 m, 
d) veřejné pozemní komunikace 30 m, 
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a 

strouhy 40 m. 
Vzdálenost k možnému znečištění je tudíž dodržena a budou provedena taková bezpečnosti 
opatření dle havarijního plánu, tak aby nebyla snížena kvalita životního prostředí nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními předpisy.  
Smyslem projednávání staveb není vyloučení jakékoliv dotčenosti souseda, to ostatně 
nestanoví a ani nezaručuje ani občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon v 
platném znění). Občanský zákoník sice obecně definuje vlastnické právo jako druh absolutního 
práva, avšak to platí jen v tom smyslu, že vlastnické právo, zapsané v katastru nemovitostí, 
působí vůči všem a tedy „absolutně“. Obecně platí, že právo jednoho je omezeno právem 
jiného, kdy vzájemný dotyk vlastnictví (sousedství) je řešeno v ust. § 1013 odst. 1 občanského 
zákoníku a to imperativem (příkazem) adresovaném každému, aby při výkonu svých práv si 
počínal tak, aby to „nebylo nad míru přípustnou místním poměrům a neomezovalo to obvyklé 
užívání pozemku“ jiného. V tomto případě stavební úřad jednoznačně dospěl k závěru, že 
umístění skladu nářadí, materiálu, stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený 
skot, nebude nad  míru  přípustnou   místním  poměrům (jedná   se  o území, které bylo užívané  
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jako zemědělský areál) a nebude omezovat sousedy v obvyklém užívání jejich majetku. 
Předmětná stavba vyhovuje stavebním předpisům.  
Dále třeba dodat a zdůraznit, že v tomto případě se projednává pouze umístění stavby 
v prostoru (území), kdy následně k zahájení vlastní stavby musí být vydáno rozhodnutí – 
stavební povolení, kdy v rámci tohoto rozhodnutí se stanoví podmínky pro vlastní provádění 
(realizaci) stavby.  

Z uvedených důvodů stavební úřad tyto námitky 1.1. až 1.6. podané Doc. Ing. Ivou Petríkovou Ph. D. 
a panem Františkem Petríkem, zamítl.  
 

b) Obec Jindřichovice pod Smrkem, jako účastník řízení dle § 85  odst. 1 písm. b) stavebního zákona, má 
postavení účastníka řízení, uplatnila dne 11.12.2019 námitku proti územnímu řízení na výše uvedou 
stavbu:  

1. Obec Jindřichovice pod Smrkem zásadně nesouhlasí s realizací „Obnovy bývalého teletníku na 
pozemku p. č. 451 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem a to z důvodu,  
1.1. obci nebylo umožněno včas se seznámit s kompletní stavebnětechnickou dokumentací. 

Stavebník nepožádal obec (účastníka řízení) obvyklým postupem, který umožní účastníkovi se 
dostatečně seznámit s problematikou. Dodané podklady jsou neúplné pro posouzení dané 
situace. Neúplnou dokumentaci zapůjčil k posouzení zpracovatel dokumentace a tuto předložil 
až po naší výzvě 10.12.2019 odpoledne. Do té doby byly obci známy pouze fragmenty.   

Stavební úřad uvádí, že do projektové dokumentace bylo možné nahlédnout ode dne doručení 
oznámení o zahájení řízení, které obec Jindřichovice pod Smrkem převzala dne 11.11.2019.  Jako 
účastníkovi řízení bylo možné nahlédnout do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě.  
 

1.2. dle dodaných informací není doloženo, jak stavebník se vypořádá se splaškovými a odpadními 
vodami v souvislosti ustájení dobytka, přičemž je deklarováno pouze dočasné ustájení dobytka. 

Stavební úřad uvádí, že stavba bude sloužit jako přístřeší pro skot bez trvalého ustájení, pouze za 
nepříznivého počasí či pro potřeby dočasného oddělení vybraných kusů skotu. Likvidace odpadních 
vod bude vsakem do hluboké podestýlky a čištěním ploch a uskladněním podestýlky na hnojišti. Při 
nakládání se závadnými látkami – hnojůvka, močůvka bude postupováno dle havarijního plánu 
ekofarmy vypracované na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o zacházení se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků, ze dne 28.07.2017, schváleným vodoprávním úřadem dne 07.09.2017 a 
platným k dnešnímu dni. Hnojiště jsou tak stanovena tímto havarijním plánem na pozemcích p. č. 
321 a p. č.  334 v katastrálním území Dětřichovec.  
Stavba vyhovuje stavebním předpisům, což bylo prokázáno předloženou dokumentací stavby pro 
územní řízení, kdy v koordinovaném závazném stanovisku z hlediska územního plánování záměr 
přístupný za podmínky, že nesníží kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními předpisy, dále dle závazného stanoviska Krajské veterinární správy je dán souhlas 
k umístění záměru, dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice je dán souhlas s umístěním 
a provedením stavby, kde je projektová dokumentace v souladu požadavky a předpisy v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, a to § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 2 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
Dokumentaci stavby zpracoval Jiří Bursa a odpovědný projektant Ing. Jiří Bachtík, autorizovaný 
inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0500895), kteří řešení stavby vypracovali a náležitě zdůvodnili. 
Těmito všemi podklady bylo objektivizována celá problematika umístění skladu nářadí, materiálu, 
stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený skot, kdy namítající účastník žádným 
důkazem nezpochybnil správnost řešení stavby jako takové, obavy účastníka řízení jsou tudíž 
neopodstatněné.  
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1.3. Není informace, jakým způsobem se stavebník vypořádal s původní ekologickou zátěží na 
pozemku (odpadní jímky a odpad). 

Stavební úřad uvádí, že stavebník má povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu 
stavebních prací vznikat, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 
dalších zákonu v platném znění a předpisů souvisejících.  
 
1.4. V projektové dokumentaci se uvádí, že stavba je určena jako zemědělský přístřešek – sklad pro 

nářadí a stroje, v případě potřeby jako občasný přístřešek pro skot (max. 50 ks.) z okolních 
pastvin při nepříznivém počasí. Odhad doby využití pro skot max. 2 měsíce. Není stanovena 
žádná záruka, že se nebude jednat o celoroční ustájení, při kterém vzniká nadměrné množství 
odpadu. Stejně tak není zaručen počet maximální počet ustájeného dobytka.  

Stavební úřad uvádí, že řešení námitky jak bude kontrolována maximální doba (2 měsíce v roce) 
ustájení skotu územní řízení neřeší. Je to věc následných kontrol po kolaudačním řízení k užívání 
stavby. Stavbu lze užívat pouze k účelu stanovenému v kolaudačním rozhodnutí. Stavební úřad dle 
§ 132 stavebního zákona je oprávněn vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany 
veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním 
jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 
Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu, kterým se rozumí požadavek, aby stavba byla 
prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu; stavba byla užívána 
jen k povolenému účelu; stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 
prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě 
nezpůsobovala jiné škody či ztráty; se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku 
předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se 
nebezpečí takových účinků snížilo;  byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, 
zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek 
bezbariérového užívání stavby. 
 
1.5. Projektová dokumentace řeší pouze samotnou stavbu, obec nebyla seznámena s plánem 

provozu areálu, byť po uvedenou dočasnou dobu ustájení (není například navrženo osvětlení 
chléva, napájení dobytka …). Je zcela pominut vliv na životní prostředí.  

Stavební úřad uvádí, že stavba vyhovuje stavebním předpisům, což bylo prokázáno předloženou 
dokumentací stavby pro územní řízení, kdy v koordinovaném závazném stanovisku z hlediska 
územního plánování záměr přístupný za podmínky, že nesníží kvalitu životního prostředí nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními předpisy, dále dle závazného stanoviska Krajské veterinární 
správy je dán souhlas k umístění záměru, dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice je dán 
souhlas s umístěním a provedením stavby, kde je projektová dokumentace v souladu požadavky a 
předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a dle § 2 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
Dokumentaci stavby zpracoval Jiří Bursa a odpovědný projektant Ing. Jiří Bachtík, autorizovaný 
inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0500895), kteří řešení stavby vypracovali a náležitě zdůvodnili. 
Těmito všemi podklady bylo objektivizována celá problematika umístění skladu nářadí, materiálu, 
stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený skot, kdy namítající účastníci žádným 
důkazem nezpochybnili správnost řešení stavby jako takové, obavy namítajících účastníků jsou 
neopodstatněné. Osvětlení není navrženo. V případě potřeby bude provedena montáž 
samostatných lokálních LED svítidel bez napojení na rozvod, resp. se samostatným bateriovým 
zdrojem.  Zásobování vodou není navrženo. V případě potřeby bude řešeno dovážkou. Tyto údaje 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci.  
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1.6. K zásobování areálu slouží nově vyhotovený vodní vrt, přestože se uvádí, že zásobování vodou 
není navrženo (v případě potřeby dovážkou). Vrt byl proveden v rozporu s dohodou, jejíž 
podstatou byla přítomnost zástupce obce v oboru hydrogeologie. Termín realizace vrtu byl 
několikráte odložen. Nakonec proveden bez účasti obce, jak bylo přislíbeno v přítomnosti 
vodoprávního úřadu na základě, kterého byl průzkumný vrt povolen. Elektrická přípojka je 
provedena na výjimku ČEZ.  

Stavební úřad uvádí, že pro novou studnu probíhá vodoprávní řízení u MěÚ Frýdlant. Nová studna je 
vodní dílo a vodovodní přípojka pro výše uvedený záměr není řešen. Skot bude nadále zásobován 
vodou z dovážky, zřejmě i z nové studny.  
Ohledně výjimky provedené na elektrickou přípojku od ČEZu není věcí územního řízení pro sklad 
nářadí, materiálu, stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený skot. Stavba je bez 
elektrického vedení. Stavebník může zažádat o změnu před dokončením stavby.  
Projekt uvádí, že ustájení skotu bude na hluboké podestýlce a tato bude likvidována v rámci 
ukládání hnoje na určených hnojištích. Nikde se však nepíše, kde se toto hnojiště nachází. Nebyl 
přeložen plán ukládání hnoje a jak je zabezpečena ochrana spodních vod proti vsaku.  
Stavební úřad uvádí, že likvidace odpadních vod bude vsakem do hluboké podestýlky a čištěním 
ploch a uskladněním podestýlky na hnojišti. Při nakládání se závadnými látkami – hnojůvka, 
močůvka bude postupováno dle havarijního plánu ekofarmy vypracované na základě zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o 
zacházení se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, aktualizovaném dne 
28.07.2017, schváleným vodoprávním úřadem dne 07.09.2017 a platným k dnešnímu dni. Hnojiště 
jsou tak stanovena tímto havarijním plánem na pozemcích p. č. 321 a p. č.  334 v katastrálním území 
Dětřichovec.  
 
1.7. Základem projektu opakovaně zmiňována obnova bývalého teletníku. Tím je vytvářen dojem 

v minulosti fungujícího areálu v území. Tento byl ovšem provozován bez posouzení vlivu na 
životní prostředí podle dnešních standardů a koncem 90. let byl dokonce příčinou úniku močky 
do potoka v takovém množství, že došlo k úhynu ryb v potoce a situace byla šetřena Policií ČR 
jako ohrožení životního prostředí. Příčinou byly poškozené jímky, které byly zásobovány svody 
z objektů z ustájení a z nich následně volně docházelo k úniku vodotečí do potoku v majetku LČR 
a dále do Jindřichovického potoka.  

Stavební úřad uvádí, že není v možnostech stavebních úřadů, omezovat stavebníka nad rámec 
platných právních předpisů, upravujících územní a stavební řízení. Stavební úřad je povinen 
stanovením závazných podmínek pro umístění a provedení stavby v rozhodnutí zabezpečit ochranu 
veřejných zájmů při výstavbě, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných 
předpisů a technických norem, a dodržení dalších požadavků stanovených dotčenými orgány státní 
správy, především vyloučit nebo omezit negativní účinky stavby. Povinností stavebního úřadu tedy 
není vyloučit jakékoliv omezení majitele sousední stavby či pozemku, ale pouze zabránit takovému 
zásahu, který by byl od počátku zřejmý a současně v rozporu s platnými právními předpisy 
a technickými normami, což v tomto případě zjevně není.  
Stavba vyhovuje stavebním předpisům, což bylo prokázáno předloženou dokumentací stavby pro 
územní řízení, kdy v koordinovaném závazném stanovisku z hlediska územního plánování záměr 
přístupný za podmínky, že nesníží kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními předpisy, dále dle závazného stanoviska Krajské veterinární správy je dán souhlas 
k umístění záměru, dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice je dán souhlas s umístěním 
a provedením stavby, kde je projektová dokumentace v souladu požadavky a předpisy v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, a to § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů  a   dle  §  2  odst.  1 písm. a), b)  zákona   č.  309/2006 Sb.,  o   zajištění   dalších   podmínek  
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
Dokumentaci stavby zpracoval Jiří Bursa a odpovědný projektant Ing. Jiří Bachtík, autorizovaný 
inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0500895), kteří řešení stavby vypracovali a náležitě zdůvodnili. 
Těmito všemi podklady bylo objektivizována celá problematika umístění skladu nářadí, materiálu, 
stroje pro zemědělský areál a přístřeší pro volně ustájený skot, kdy namítající účastník žádným 
důkazem nezpochybnil správnost řešení stavby jako takové, obavy namítajícího účastníka jsou 
pouze v úrovni tvrzení, které nejsou podepřeny žádnými důkazy, a tudíž z nich nelze vycházet.  
Dále třeba dodat a zdůraznit, že v tomto případě se projednává pouze umístění stavby v prostoru 
(území), kdy následně k zahájení vlastní stavby musí být vydáno rozhodnutí – stavební povolení. 

Z uvedených důvodů stavební úřad námitky 1.1. až 1.7. obce Jindřichovice pod Smrkem zamítl.  
 
Při posouzení žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu 
s vymezeným současně zastavěným územím obce Jindřichovice pod Smrkem, což je rozhodující 
dokumentace v rozhodování o činnosti v území obce, která nemá územní plán. Dle § 20 odst. 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území lze v zastavěném území obce, která nemá 
územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo 
zóny, vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského 
vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury 
a pozemky veřejných prostranství; vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, 
ien pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními 
předpisy. 
Z předložené projektové dokumentace lze zároveň dovozovat, že se jedná o záměr stavby pro hospodářská 
zvířata, která je stavbou pro zemědělství (§ 3 písm. f) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby). 
Z uvedeného ustanovení § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tedy plyne, že předložený záměr je přípustný 
za podmínky, že nesnižuje kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními 
předpisy. 
Posouzení přípustnosti z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování 
Obec Jindřichovice pod Smrkem nemá územně plánovací dokumentaci obce. Přípustnost záměru je tedy 
potřeba také posuzovat z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
Z hlediska naplňování relevantních cílů a úkolů územního plánování podle ustanovení § 18 odst. 1,2, 3 a § 19 
odst. 1 písm. a), c), d), e), i) stavebního zákona, byl záměr vyhodnocen takto: 
§18 Cíle územního plánování 
Odst. 1 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Záměr zemědělského přístřešku pro skot v prostoru bývalého (obnovovaného) zemědělského areálu, 
evidovaného v územně analytických podkladech jako nevyužívané a zanedbané plochy typu brownfield 
vytváří předpoklady pro obnovu zemědělského využití území - chovu skotu, čímž sleduje naplňování 
uvedeného cíle „vytváření předpokladů pro výstavbu. 
Z hlediska naplňování cíle vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,... je třeba prokázat, resp. vyloučit negativní vliv zemědělské 
stavby na životní prostředí, zejména ve vztahu k zastavěnému území - zejména pak ve vztahu k obytnému 
území (viz požadavky § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb). 
Odst. 2 Uzemní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál 
rozvoje. 
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Cíl je naplňován tím, že záměr vytváří předpoklady pro obnovu zemědělské činnosti na území původního 
zemědělského areálu, který je součástí vymezeného zastavěného území a tím vytváří územní předpoklady 
pro obnovení účelného využití území. 
Odst. 3 Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 
V zájmovém území jsou v souladu s §19 Odst. 1, a) územně analytickými podklady sledovány jevy v území - 
plochy určené k obnově nebo opětovnému využití - plochy brownfield; do území zasahují vybrané limity 
využití území (jedná se zejm. území s archeologickými nálezy). Upozorňujeme na povinnost respektovat 
limity využití území v souladu s právními předpisy. Hodnoty území sledované územně analytickými podklady 
nebudou záměrem negativně dotčeny - architektonické řešení a vzhled stavby odpovídá standardnímu řešení 
obdobných staveb, přitom záměr je umísťován na pozemcích původního zemědělského areálu. 
V souvislosti s potenciálními vlivy stavby (záměru), resp. souvisejícího užívání zemědělského areálu na 
hygienu životního prostředí je třeba zdůraznit obecné požadavky na zajištění příznivých životních podmínek, 
zejména pro obytná území v okolí. 
Ve vztahu k úkolu § 19 Odst. 1, c): 
Přínosem záměru může být podpora rozvoje zemědělské činnosti v dotčené venkovské krajině, obnova 
bývalého zemědělského areálu a regenerace plochy brownfíeldu. Rizikem mohou být potenciální negativní 
účinky na kvalitu životního prostředí v blízkosti areálu (pokud tyto negativní účinky nebudou vyloučeny). 
V souladu s úkolem § 19 Odst. 1, d), e), i) SZ a § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., stanovujeme s ohledem 
na výše uvedená rizika ve vztahu k ochraně životního prostředí podmínku přípustnosti záměru, pokud: 
• nesníží kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy 
Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný za 
předpokladu splnění stanovené podmínky. 
Stavební úřad vycházel z posouzení této žádosti z dodaných podkladů z projektové dokumentace, 
ze závazných stanovisek a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a dotčených vlastníků technické 
infrastruktury.  Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
zejména s obecnými požadavky na využívání území pro umísťování staveb č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
apod. 
Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, nemusela být splněna, jelikož stavba nespadá do kategorie 
staveb uvedených v § 2 této vyhlášky.  
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a je zpracována a ověřena 
oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  
Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byla podána v souladu s § 3 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, ve vazbě na § 86 stavebního zákona. Podle § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se pozemek vymezuje vždy tak, 
aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití 
pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Stavební pozemek 
se vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí,  polohou,  plošným a  prostorovým  uspořádáním  
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a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl 
dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci – účelová komunikace.  
Napojení na komunikaci je stávajícím sjezdem na obecní cestu přes pozemek stavebníka p. č. 1230 v k. ú. 
Jindřichovice pod Smrkem. Podle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů se plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem 
zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití, kde v odst. 2) Plochy zemědělské zahrnují zejména 
pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, v návaznosti na § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro zájmy chráněných vodním zákonem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1, v souvislosti s § 18 
odst. 1, je stanoveno v koordinovaném stanovisku MěÚ Frýdlant, orgán vodoprávního oddělení, zajistit 
vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem, dále upozorňuje 
provozovatele zařízení, uživatele vodám závadných látek, při zacházení s těmito látkami ve větším rozsahu 
(vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v 
pozdějším znění), nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody, má povinnost ve smyslu ust. § 39 odst. 2 vodního zákona vypracovat po vydání stavebního 
povolení aktuální plán opatření pro případy havárie (dále jen ,,havarijní plán“) a schválený ho předložit 
nejpozději ke kolaudaci stavby. Havarijní plán projednává a schvaluje příslušný vodoprávní úřad obce s 
rozšířenou působností formou rozhodnutí ve vodoprávním řízení.  
Pro nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění a předpisů souvisejících, je stanovena podmínka pro provedení stavby ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. Odvádění dešťových vod je řešena zasakováním na pozemku stavebníka (pozemek p. č. 
1230 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem).  
Stavba nebude napojena na sítě technické infrastruktury. Stavba se umisťuje tak, aby stavba ani její část 
nepřesahovala na sousední pozemky.  
K územnímu řízení obdržel stavební úřad koordinované závazná stanoviska dotčeného orgánu MěÚ 
Frýdlant, stavební úřad a ŽP, a to orgánu ochrany ovzduší, odboru vodoprávního úřadu, orgánu veřejné 
správy v oblasti odpadového hospodářství, silničního úřadu, státní památkové péče, odboru územního 
plánování, ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesa, myslivosti, dále 
rozhodnutí MěÚ Frýdlant, 0dbor stavebního úřadu a ŽP, orgán ochrany ZPF. Závazná stanoviska dotčených 
orgánů byla souhlasná a jejich případné podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.  
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:  

Podaná námitka účastníka řízení – obce Jindřichovice pod Smrkem, byla v odůvodnění zamítnuta.  
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:  

Veřejnost uplatnila připomínky - manželů Petríkových, které v odůvodnění stavební úřad zamítl.  
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. Podmínky stanovisek byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. 
Stavební úřad neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. 

 

P o u č e n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,                       
o správním řízení (dále jen „správní řád“) 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 od dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, Odboru 
územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.  
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady Městský úřad Nové Město pod Smrkem. Včas podané odvolání má odkladný účinek.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřístupné. 
Stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, v jehož územním obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.  
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne kdy nabude právní moci. 
Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci 
k jejich konzumaci.  
 
 
 

 
Veronika Houhová 
referentka  
 
Opis 
Spis (vlastní) 
 
Příloha:  

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

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- Jiří Bursa (IČ 615 32 363), který zastupuje na základě plné moci paní Věnceslavu Plačkovou (IČ 619 

06 859), bytem Dětřichov 111, PSČ 463 65 Jindřichovice pod Smrkem  
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, PSČ 463 65 Jindřichovice pod 

Smrkem 
 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- Dušan Plaček (r. 1973), Kanín 94, PSČ 289 07 Opolany 
- Luboš Mauer (r. 1968), Jindřichovice pod Smrkem 284, PSČ 463 65  Jindřichovice pod Smrkem  
- Marcela Kašparová (r. 1981), Jeremenkova 1019/66, PSČ 147 00 Praha-Braník 
- Doc. Ing. Iva Petríková Ph. D. (r. 1964), Na Perštýně 660/39, PSČ 460 01 Liberec IV 
- František Petrík, Na Perštýně 660/39, PSČ 460 01 Liberec IV 

  

Dále obdrží: (obdrží doporučeně) 
- MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, PSČ 464 01 Frýdlant 
- Krajská hygienická stanice LK, Husova 64, PSČ 460 31 Liberec 
- Krajská veterinární správa pro LK, Ostašovská 521, PSČ 460 01  Liberec 11 
- Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, PSČ 460 01  Liberec 3 
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, dále na internetových 

stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
- zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, dále na internetových 

stránkách Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v celkové výši 20.000,-- Kč byl 
uhrazen na účet MěÚ Nové Město pod Smrkem dne 06.01.2020. 

 
Vypraveno dne 07.01.2020 


		2020-01-07T07:54:20+0000
	Veronika Houhová




