Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Odbor výstavby a životního prostředí
Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65
č. j.: NMPS/736/2019-252.3/26/OVŽP/Ho
vyřizuje:
tel.:
e-mail:

V. Houhová
482 360 356
houhova@nmps.cz

Paní
Mgr. Yveta Svobodová (r. 1963)
Mírové nám. 273
463 65 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

v Novém Městě pod Smrkem 09.05.2019
PŘEDMĚTEM ŘÍZENÍ:

Stavba: „Novostavba skladu pro včelařské účely umístěna na pozemku p. č. 316 v k. ú. Dětřichovec,
obec Jindřichovice pod Smrkem“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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 01.04.2019 podala Mgr. Yveta Svobodová
(nar. 21.08.1963), bytem Mírové nám. 273, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 (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

rozhodnutí o umístění stavby
„Novostavba skladu pro včelařské účely umístěna na pozemku p. č. 316 v k. ú. Dětřichovec, obec
Jindřichovice pod Smrkem“.
Popis stavby
Projektová dokumentace k územnímu řízení vypracovaná autorizovaný technikem pro pozemní stavby
panem Zdeňkem Melicharem (ČKAIT 0500635), řeší umístění stavby novostavby skladu pro účely včelařství
na pozemku p. č. 316 (trvalý travní porost) v katastrálním území Dětřichovec, obec Jindřichovice
pod Smrkem. Pozemek p. č. 316 v katastrálním území Dětřichovec je ve vlastnictví stavebníka.
Dotčený pozemek p. č. 316 v k. ú. Dětřichovec se nenachází ve vymezeném zastavěném území obce
Jindřichovice pod Smrkem (SZÚO), pozemek je součástí nezastavěného území. Odstup od hranice pozemku
p. č. 318 (trvalý travní porost) v nejbližším místě je na Z straně 6,00 m, ve vzdálenosti o 45,00 m je odstup
od hranice pozemku p. č. 299 (ostatní plocha-jiná plocha). Od objektu včelínu je stavba umístěna
ve vzdálenosti 9,55 m. Urbanistické a architektonické řešení je navrženo s ohledem na stávající včelín.
Sklad je určen pro skladování souší a mezistěn pro účely včelařství. Stavba je stavbou doplňkovou neboli
vedlejší ke stávající stavbě včelína umístěného na témže pozemku. Stavba skladu je stavbou pro zemědělství.
Novostavba skladu je dvoupodlažní přízemní s polozapuštěným suterénem o půdorysných rozměrech
9,00 x 6,00 m o max. výšce 3,56 m, o zastavěné ploše objektu 13,20 m3, se zastřešením sedlovou střechou.
Založení stavby je navržené na železobetonové desce, nadzemní část suterénu do ztraceného bednění, hlavní
konstrukce ze ztraceného bednění, krov sedlový s krokví, pozednice a kleštin, krytina z asfaltové šindele
černé barvy, okna plastová hnědá, dveře plastové. Vstup do suterénu je na J straně, do přízemí na V straně
od včelínu.
Připojení na technickou infrastrukturu:
Dopravní řešení - zůstává zachováno stávající řešení beze změn. Příjezd je přes pozemek p. č. 318 zajištěn
z obecní komunikace z pozemku p. č. 407 v k. ú. Dětřichovec.
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Napojení na pitnou vodu – bez požadavku.
Napojení na kanalizaci – bez požadavku.
Napojení na elektrickou energii – z rozvodů včelínu.
Dešťové vody – svedeny na pozemek stavebníka.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Dotčené pozemky stavbou: pozemek p. č. 316, katastrální území Dětřichovec, obec Jindřichovice
pod Smrkem.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba skladu pro včelařské účely bude umístěna na pozemku p. č. 316 v katastrálním území
Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem, a to v souladu s předloženou dokumentací pro územní
řízení vyhotovenou zodpovědným autorizovaným technikem pro pozemní stavby panem Zdeňkem
Melicharem (ČKAIT 0500635).
2. Stavba skladu pro včelařské účely bude umístěna na pozemku p. č. 316 od hranice pozemku p. č. 318
(trvalý travní porost) v nejbližším místě je na Z straně 6,00 m, ve vzdálenosti do 45,00 m je odstup
od hranice pozemku p. č. 299 (ostatní plocha-jiná plocha), od objektu včelínu je stavba umístěna
ve vzdálenosti 9,55 m, a vše dále tak, jak je zakresleno ve výkresu Situace v měřítku 1:500, který je
součástí podkladů tohoto rozhodnutí a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude předán žadateli.
3. 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.
4. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Frýdlant, Odboru
stavebního úřadu a ŽP, ze dne 08.10.2018 pod zn. MUF 3279/2018/OSUZP/3/Bu:
− Upozorňujeme z hlediska nakládání s odpady:
• 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, která 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 zařízení k tomu
určených.
• O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen
vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnějším nakládání
s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměru je třeba
archivovat pro případnou kontrolu.
− Upozorňujeme z hlediska státní památkové péče:
• Předmětná stavba se bude provádět na území s archeologickými nálezy (zóna III. dle Státního
archeologického seznamu). Dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu,
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
(oprávněná organizace pro toto území – Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460
01 Liberec, Mgr. P. Brestovanský, tel. 485 246 146, 739 572 466, 485 246 141, email:
petr.brestovansky@muzeumlb.cz).
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Mgr. Yveta Svobodová (r. 1963), Mírové náměstí 273, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem

Odůvodnění

Žadatelka podala dne 01.04.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba
skladu pro včelařské účely umístěna na pozemku p. č. 316 v k. ú. Dětřichovec, obec Jindřichovice
pod Smrkem“.
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Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 02.04.2019 pod č. j. NMPS/736/2019-252.3/OVŽP/Ho zahájení územního řízení.
Stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení dotčeným
orgánům a všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož je stavba navrhována na území
obce, ve které není platná územně plánovací dokumentace, nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním
na místě stavby na den 03.05.2019, 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.
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 podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, přísluší vlastníkovi
stavbou dotčeného pozemku tj. žadatel Mgr. Yveta Svobodová (nar. 21.08.1963), bytem Mírové nám. 273,
Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65, a zároveň obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn
– obec Jindřichovice pod Smrkem.
Dále podle § 85 odst. 2 osobám, 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 pozemkem dotčeným stavbou:
- obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem
- PeadDr. Václav Skočdopole (r. 1951), Kloknerova 2212/10, Praha - Chodov, PSČ 148 00
- Jiřina Skočdopolová (r. 1949), Dětřichovec č. e. 9, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 65
- Dušan Plaček (r. 1973), Kanín 94, Opolany, PSČ 289 07
Dotčeným orgánem je:
- MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ 464 01
- MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, orgán ochrany ZPF, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ
464 01
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02
- Severočeské muzeum v Liberci, p. o., Masarykova 11, Liberec, PSČ 460 01.
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 16.04.2019), 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 02.04.2019)
a na úřední desce obce Jindřichovice pod Smrkem (den vyvěšení 02.04.2019). 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 03.05.2019. 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.
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, K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení byly
stavebníkem předloženy tyto doklady:
− Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vypracovaná panem Zdeňkem Melicharem,
autorizovaným technikem pro pozemní stavby (ČKAIT 0500635), požární bezpečnost řešení stavby
vypracovaná Ing. Františkem Bachtíkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby
(ČKAIT 0500895)
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Výpisy z katastru nemovitostí
Závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, ze dne 21.12.2018 pod č. j. MUF 4125/2018/OSUZP/3/Po-093 ZPF
Koordinované závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 08.10.2018
pod zn. MUF 3279/2018/OSUZP/3/Bu
Souhlas obce Jindřichovice pod Smrkem s výstavbou objektu ze dne 17.12.2018
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
01.04.2019, zn. č. 0101087071
Sdělení o neexistenci komunikačního zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne
01.04.2019 pod zn. č. 0200891032
Sdělení o neexistenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Sevices, a. s., ze dne 01.04.2019,
zn. č. 0700031389
Souhlas vlastníka sousedních pozemků p. č. 310 a p. č. 311 v k. ú. Dětřichovec
Souhlas vlastníků sousedních pozemků p. č. 297, p. č. 299, p. č. 300 v k. ú. Dětřichovec
Expertní list ke stavbě od Severočeského muzea v Liberci, p. o. ze dne 14.03.2019, č. j. A184/2019
Čestné prohlášení o neexistenci inženýrských sítí ze dne 20.03.2019.

Při posouzení žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že dle závazného stanovisko MěÚ
Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán územního plánování, je záměr umístěn
na pozemku p. č. 316 v k. ú. Dětřichovec, který se nenachází ve vymezeném zastavěném území, dotčený
pozemek je součástí nezastavěného území. Z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, kde obec
Jindřichovice pod Smrkem nemá územně plánovací dokumentaci obce, byl záměr vyhodnocen takto:
Odst. 4 Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Odst. 5 V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny,
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření
a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky,
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není
u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení v nezastavěném území umisťovat v případech pokud
je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Ve vztahu k charakteru záměru a jeho umístění byl zvláště posuzován soulad záměru s ochranou veřejného
zájmu na ochraně hodnot území, zejména na ochraně krajiny a ochraně charakteru nezastavěného území.
Ochrana nezastavěného území a přípustnost umísťování staveb v nezastavěném území není podrobněji řešena
na úrovni územně plánovací dokumentace obce, neboť obec Jindřichovice pod Smrkem nemá platnou
územně plánovací dokumentaci, má pouze vymezené zastavěné území. K tomu lze pro posouzení souladu
s charakterem dotčeného území konstatovat:
Z hlediska funkčního využití – účelu stavby: Záměr skladu souší a mezistěn pro účely včelařství, jako stavby
související se stávající stavbou včelínu na témže dotčeném pozemku p. č. 316, k. ú. Dětřichovec, lze
na základě předložených podkladů považovat jako stavbu doplňkovou (vedlejší) ke stávající stavbě včelínu
a tedy sloužící, resp. podmiňující užívání pro včelařství. Záměr lze tedy s ohledem na jeho charakter, účel
a přiměřené prostorové parametry zahrnout mezi stavby pro zemědělství. V souvislosti s předkládaným
záměrem je třeba považovat rozšíření skladových kapacit za maximální (nejvýše možné), tj. ještě přípustné,
kdy je ještě relativně zachován charakter nezastavěného území. S ohledem na umístění a ještě přiměřené,
únosné hmotové řešení záměru dle předložených podkladů lze ve vztahu ke stávajícímu včelínu
a konkrétnímu charakteru nezastavěném území bude záměr umístěn v souladu s jeho charakterem. Lze
konstatovat, že dotčený záměr je v daném krajinném kontextu „ještě“ přípustný a neprojeví se negativně
do vzhledových vlastností krajiny. Záměr související se stavbou hlavní stávajícího včelínu jako stavba
vedlejší – drobná zemědělská stavba je v souladu s charakterem nezastavěného území – zemědělskou
plochou (zemědělskou půdou).
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Dle zásad a cílů územního plánování umisťování staveb na daném pozemku a na území obce, je přípustné.
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.
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.
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, lesního hospodářství.
Závazná stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná a jejich případné podmínky byly zapracovány
do podmínek tohoto rozhodnutí. Ke stavbě byla vydaná i stanoviska správců technické a dopravní
infrastruktury a jejich případné podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. A souhlasné
stanovisko obce Jindřichovice pod Smrkem.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky.
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.

Poučení
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.
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.
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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.
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen na účet MěÚ
Nové Město pod Smrkem dne 11.04.2019.
Opis
Spis (vlastní)

Veronika Houhová
referentka Odboru výstavby a ŽP

Příloha:
- ověřená situace stavby
- 1x ověřenou dokumentaci obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
- Mgr. Yveta Svobodová (r. 1963), Mírové náměstí 273, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, Jindřichovice pod Smrkem
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
- PeadDr. Václav Skočdopole (r. 1951), Kloknerova 2212/10, Praha - Chodov, PSČ 148 00
- Jiřina Skočdopolová (r. 1949), Dětřichovec č. e. 9, Jindřichovice pod Smrkem, PSČ 463 65
- Dušan Plaček (r. 1973), Kanín 94, Opolany, PSČ 289 07
- 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
Dále obdrží: (obdrží doporučeně)
- MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ 464 01
- MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, orgán ochrany ZPF, T. G. Masaryka 37, Frýdlant, PSČ
464 01
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02
- Severočeské muzeum v Liberci, p. o., Masarykova 11, Liberec, PSČ 460 01
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a internetových stránkách městského
úřadu Nové Město pod Smrkem a obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, a poté vráceno zpět Odboru výstavby a
životního prostředí MěÚ Nové Město pod Smrkem.
Vyvěšeno dne: ……………………..

Sejmuto dne: ……………………..

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vypraveno dne 07.05.2019

