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08.11.2021 
 
 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ 

 
 
Výroková část: 
Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí (dále jen 
stavební úřad), jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 
v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 31.08.2020 podal  
 
Ing. Martin Rosenbaum (08.05.1976), Jindřichovice č. p. 198, 463 66 Jindřichovice pod 
Smrkem 
zastoupen na základě plné moci: 
Ing. Tomáš Hampl (IČ 491 08 000), Purkyňova 594/29, 460 01 Liberec 
 
(dále jen stavebník), a na základě tohoto posouzení: 
 
I. 
Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
 
 

rozhodnutí o umístění stavby 
 
 

„Novostavba budov farmy na pozemku p. č. 1206 (TTP), Jindřichovice pod Smrkem“ 
umístěné na pozemku p. č. 1206 (TTP), v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 
Pozemek p. č. 1206 (TTP) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem je ve vlastnictví 
stavebníka. 
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Druh a účel umisťované stavby: 
Projekt k územnímu řízení vypracovaný Ing. arch. Pavlem Šturmou, zodpovědný projektant Ing. 
arch. David Bartoušek, autorizovaný architekt ČKA 03184, řeší umístění staveb hospodářských 
budov (stodola a přístřešek pro hospodářskou techniku), dále pak vrtané studny, jímky na vodu 
z mytí zeleniny, nádrží na dešťovou vodu a zpevněných ploch, na pozemku p. č. 1206 (TTP) 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
Stodola bude pravidelného obdélníkového půdorysu s půdorysnými rozměry 20,3 x 13,8 m 
s výškou v hřebeni sedlové střechy 12,2 m. Stodola bude nepodsklepená a bude mít jedno 
nadzemní podlaží a podkroví využívané pro skladování sena. Stodola bude sloužit 
k přechodnému ustájení koní (5 kusů) na hluboké podestýlce, v západní části stodoly bude 
prostor pro uskladnění hnoje a kompostu na betonové nepropustné podlaze před použitím 
k hnojení půdy. V patře pak budou prostory pro uložení sena a slámy. Ve stodole bude též 
ukládáno obilí. K objektu stodoly bude přivedena voda z vrtané studny, která bude umístěna 
rovněž na pozemku p. č. 1206  (TTP) a to ve vzdálenosti cca 6 m od severovýchodního rohu 
objektu stodoly, ve vzdálenosti 2,9 m od hranice pozemku p. č. 1207 (orná půda) a ve 
vzdálenosti 40,5 m od hranice pozemku p .č. 1601 (ostatní plocha), vše v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem. Stavba stodoly bude umístěna na pozemku p. č. 1206 (TTP) a to ve 
vzdálenosti 1,7 m od hranice pozemku p. č. 1207 (orná půda), ve vzdálenosti 7,4 m od hranice 
pozemku p. č. 1616 (ostatní plocha) a ve vzdálenosti 29 m od hranice pozemku p. č. 1601 
(ostatní plocha), vše v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 
Přístřešek bude pravidelného obdélníkového půdorysu s půdorysnými rozměry 22,0 x 9,5 m 
s výškou v nejvyšším bodě pultové střechy 5,6 m. Přístřešek nebude podsklepen a bude mít 
jedno nadzemní podlaží. Přístřešek bude sloužit k opracování a uskladnění zeleniny, v části pak 
bude dílna sloužící k opravě a běžné údržbě nářadí a mechanizace a sklad. Ve střední části 
přístřešku bude situováno stání pro zemědělské stroje a mechanizaci. K objektu bude rovněž 
přivedena voda z vrtané studny pro oplach zeleniny. Voda z omývání zeleniny bude jímána 
v jímce o objemu 5000 l a následně využívána k hnojení půdy a plodin na ní. Stavba přístřešku 
bude umístěna na pozemku p. č. 1206 (TTP) a to ve vzdálenosti 7 m od uvažované stavby 
stodoly, ve vzdálenosti 6,6 m od hranice pozemku p. č. 1616 (ostatní plocha) a ve vzdálenosti 
2,3 m od hranice pozemku p. č. 1601 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Jindřichovice 
pod Smrkem. Stavby budou napojeny na distribuční síť nn z přípojkové skříně umístěné 
v jihozápadním rohu pozemku p.č. 1206 (TTP) v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. arch. Pavel 
Šturma, zodpovědný projektant Ing. arch. David Bartoušek, autorizovaný architekt ČKA 03184. 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
pozemky p. č. 1206, 1207, 1208, 1209, 1616 a 1601 vše v katastrálním území Jindřichovice pod 
Smrkem.  
 
II. 
Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1) Stavby budou umístěny na částech pozemků p. č. 1206 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem v souladu s grafickou částí předložené projektové 
dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území, požadovaným 
umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů stavby na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemků a sousedních staveb. Grafická příloha je součástí dokumentace, 
která je opatřena autorizací Ing. arch. Davida Bartouška, autorizovaného architekta  
(ČKA 03184). Dokumentace byla podkladem pro územní řízení a grafická příloha 
byla v tomto řízení ověřena. 

2) Jako stavební pozemek se vymezuje část pozemku p. č. 1206 (TTP) v katastrálním 
území Jindřichovice pod Smrkem.  
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3) Projektová dokumentace staveb budov farmy ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby 
bude vypracována oprávněnou osobou a bude respektovat technické požadavky na 
stavby a obecné požadavky na využívání území. 

4) Projektové dokumentace staveb budou v konceptu konzultovány s dotčenými 
orgány, správci sítí technického vybavení a ostatnímu subjekty, kteří si toto právo 
vyhradili. 

5) V průvodních zprávách projektových dokumentací bude uvedeno, jak byly splněny 
jednotlivé podmínky tohoto rozhodnutí a rozhodnutí vydaných dotčenými orgány. 

6) K žádosti ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby předloží žadatel údaje a 
doklady dle stavebního zákona a s ním souvisejících platných vyhlášek. 

7) Musí být splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Frýdlant, 
odboru stavebního úřadu ze dne ze dne 15.01.2020 pod zn. MUF 
2903/2019/OSUZP/3/Oul a ze dne 12.03.2020 pod zn. MUF 613/2020/OSUZP/3/Oul  

 
  

Odůvodnění 
 
Žadatel podal dne 31.08.2020  žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
„Novostavba budov farmy na pozemku p. č. 1206 (TTP), Jindřichovice pod Smrkem“ 
umístěné na pozemku p. č. 1206 (TTP), v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
Stavební úřad oznámil dne 02.09.2021 pod č. j. NMPS/1962/2020/OV zahájení územního řízení 
v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení územního řízení a nařídil veřejné ústní projednání na den 29.09.2020 se 
schůzkou přizvaných na místě stavby, tj. na pozemku p. č. 1206 v katastrálním území 
Jindřichovice pod Smrkem.    
Stavební úřad dále dle § 89 odst. 1 stavebního zákona upozornil dotčené orgány a účastníky 
řízení, že svá závazná stanoviska a námitky či připomínky mohou být uplatněny nejpozději při 
veřejném ústním projednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Ve stanovené lhůtě nebyly vzaneseny žádné námitky a připomínky účastníků řízení. Byla  
uplatněna námitka dotčeného orgánu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a to ve 
věci umístění a povolení vodního díla – vrtaná studna. Z tohoto důvodu byl stavebník vyzván 
k doplnění projektové dokumentace a územní řízení bylo stavebním úřadem písemností č. j. 
NMPS 1962/2020/2/OV ze dne 30.09.2020 přerušeno do doby vydání stavebního povolení 
vrtané studny Městským úřadem, odborem stavebního úřadu a životního prostředí ve Frýdlantu. 
Dne 07.04.2021 bylo písemností č. j. MUF 489/2021/OSUZP/4/Kun-231.2 rozhodnuto ve 
společném územním a stavebním řízení o povolení vodního díla – vrtaná studna pro farmu na 
pozemku p.č. 1206 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.   
Pro území, ve kterém je umístění stavby navrhováno, není vydán územní plán, oznámení o 
zahájení územního řízení bylo doručeno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona všem 
známým účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona jednotlivě. 
    
Žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení předložil 
tyto doklady: 

− Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení vypracovaná Ing. 
arch. Pavlem Šturmou, zodpovědný projektant Ing. arch. David Bartoušek, autorizovaný 
architekt ČKA 03184. 

− Požárně bezpečnostní řešení stavby, Rudolf Poupa, Zahradní 354/35, Liberec, 
autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0500903. 

− Výpisy z katastru nemovitostí 
− Kopie katastrální mapy 
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− Koordinované závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 
15.01.2020 pod zn. MUF 2903/2019/OSUZP/3/Oul a ze dne 12.03.2020 pod zn. MUF 
613/2020/OSUZP/3/Oul  

− Rozhodnutí o schválení stavebního záměru stavby vodního díla – vrtaná studna MěÚ 
Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP ze dne 07.04.2021 pod č. j. MUF 
489/2021/OSUZP/4/Kun-231.2 

− Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice LK ze dne 26.08.2019 pod č. j. KHSLB 
18391/2019 

− Závazné stanovisko Krajské veterinární správy pro LK ze dne 19.09.2019 pod č. j. 
SVS/2019/113363-L 

− Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru LK ze dne 05.12.2019 pod zn. 
HSLI-3132-2/KŘ-P-PRE-2019 

- Vyjádření CETIN a. s. Praha ze dne 23.08.2019 pod č. j. 730517/19 
 
 
Stavba bude umístěna tak, aby svým vzhledem a účinky nenarušovala obytné a životní 
prostředí, ale aby toto prostředí doplňovala. 
Stavba bude napojena přes stávající sjezd (dojde pouze ke zpevnění zatravňovacími 
dlaždicemi popř. zámkovou dlažbou) na pozemku p. č. 1601 (ostatní komunikace) 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem na místní komunikaci. 
Stavební úřad v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele 
v souladu:  

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 

- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 
s obecnými požadavky na využívání území, 

- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv 
a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územně plánovací dokumentace, a 
pokud není vydána, resp. schválena, musí stavební úřad vyhodnotit záměr z hlediska splnění 
cílů a úkolů územního plánování, soulad záměru s charakterem území a požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území. Závazným podkladem pro území obce 
Jindřichovice pod Smrkem je schválená hranice současně zastavěného území obce. 
Stavební úřad v územním řízení posoudil návrh především z hledisek péče o životní prostředí a 
potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků, přezkoumal žádost a její soulad s 
podklady územního rozhodnutí, posoudil zda vyhovuje technickým požadavkům na stavbu a 
obecným požadavkům na využívání území, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky 
hygienické, protipožární, bezpečnosti práce technickým zařízením, dopravní, ochrany přírody a 
krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu, ochrany pásem apod.. 
 
Při posouzení žádosti dospěl Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Novém 
Městě pod Smrkem, že: 

- Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, 
kterými by bylo nutno respektovat zachování stávajícího stavu na životní prostředí. 
Stavba není výrobního charakteru, neprodukuje žádné škodlivé vlivy. Stavba není 
umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa, ani v ochranném pásmu těchto 
pozemků. Stavba si nevyžádá žádné opatření v území. Umístění stavby není v rozporu 
s žádným předchozím rozhodnutím o území, ani není v území, pro které bylo rozhodnuto 
o stavební uzávěře. 
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- Stavba je v souladu s ustanovením technických požadavků na stavby a obecných 
požadavků na využívání území stanovenými vyhláškami č. 268/2009 Sb. a č. 501/2006 
Sb., v platném znění, které s umístěním stavby souvisí. Navržené umístění stavby bude 
splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, 
ochrany povrchových vod a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a na 
zachování kvality prostředí. 

- Veškerá ustanovení týkající se umístění stavby jsou v žádosti o vydání územního 
rozhodnutí splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické požadavky na umisťování 
staveb. 

- Předložený záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v platném znění. 

 
 

Stavební úřad zkoumal splnění požadavků ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
v platném znění, které uvádí: Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo možno 
jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, a aby jejich umístění na 
pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární 
techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavků bezpečného užívání 
staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu 
a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 
přístup požární techniky. Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu 
k uvedenému ustanovení vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve 
spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájící zájmy společnosti na úseku 
svých speciálních předpisů, které jsou v přímém vztahu se soukromými zájmy fyzických osob. 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy. S dotčenými orgány, jejichž rozhodnutí nebo opatření 
k podanému návrhu byla získána před oznámením projednání zahájení řízení, omezil 
projednání podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny. 
Stavební úřad posuzoval předloženou žádost na umístění stavby z hlediska poměrů v území a 
jednoznačnosti vlastního umístění stavby a to zejména ve vazbě na splnění obecně technických 
požadavků.   
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, přísluší žadatelům, obci, 
na jejímž území mám být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkovi pozemku, na kterém má 
být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem a osobám, jejichž vlastnická či jiná 
věcná práva  k sousedním pozemkům nebo stavbám mohou být navrženou stavbou přímo 
dotčena, a správcům (vlastníkům) sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou dotčena. 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) 
Ing. Martin Rosenbaum (08.05.1976), Jindřichovice č. p. 198, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem 
Ing. Tomáš Hampl (IČ 491 08 000), Purkyňova 594/29, 460 01 Liberec 
Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 65  
Jindřichovice pod Smrkem 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou, do 
datové schránky) 

- 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 

- Krajská hygienická stanice LK, Husova 64, 460 31 Liberec 
- Krajská veterinární správa pro LK, Ostašovská 521, 460 01 Liberec 
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- ČEZ Distribuce, a. s. (IČ 247 29 035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly 
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
- Telco pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- Nadace pro půdu (IČ 046 94 538), Jedlová 354, 330 08 Zruč - Senec  
- Domov důchodců p. o. (IČ 712 20 046), Jindřichovice č. p. 238, 463 66 Jindřichovice 

pod Smrkem 
- Liberecký kraj (IČ 708 91 508), U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 
- Václav Homolka (1965), Haškova 942/20, 460 06 Liberec 

 
Dotčené správní úřady: (do datové schránky) 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280 
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 
Vlastnická nebo jiná práva vlastníků ostatních pozemků a staveb nebudou uvedeným záměrem 
dotčena. 

 
Stavba domu vyžaduje ohlášení stavby nebo stavební povolení příslušného stavebního úřadu. 
K žádosti o toto stavební povolení nebo ohlášení doloží stavebník toto územní rozhodnutí 
s nabytím právní moci. 
Dle § 4 odst. 1 stavebního zákona (Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně 
využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně 
zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u 
jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je 
spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti, nebo ohlášení, soubor staveb, stavební úřad 
všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní) stavební úřad projednal, dle žádosti žadatele, 
spolu se stavbou hlavní soubor staveb v režimu stavby hlavní. 
Stavební úřad žadateli připomíná, že musí být respektovány podmínky vlastníků (správců) sítí 
technické infrastruktury uvedené ve vyjádřeních o existenci zařízení ve stavbou dotčené oblasti. 
Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal 
důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 
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 ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním 
učiněným na odboru výstavby a ŽP Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem. Podané odvolání má 
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláním lze 
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání 
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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. 
 
 



-7- 
 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci.    
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební 
povolení nebo ohlášení, nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo 
zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo 
bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno a nebo byla-li podaná žádost zamítnuta 
po lhůtě platnosti  územního rozhodnutí.    

 
Opis: 
spis (vlastní) 

 
 
 
 
 
 

Radim Suk  
vedoucí  
 

 
Příloha: (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 
ověřená dokumentace k územnímu řízení (pro žadatele) 

 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou, do 
datové schránky) 
Ing. Martin Rosenbaum (08.05.1976), Jindřichovice č. p. 198, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem 
Ing. Tomáš Hampl (IČ 491 08 000), Purkyňova 594/29, 460 01 Liberec 
Obec Jindřichovice pod Smrkem (IČ 006 72 025), Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 65  
Jindřichovice pod Smrkem 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou, do 
datové schránky) 
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 
Krajská hygienická stanice LK, Husova 64, 460 31 Liberec 
Krajská veterinární správa pro LK, Ostašovská 521, 460 01 Liberec 
ČEZ Distribuce, a. s. (IČ 247 29 035), Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly 
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
Telco pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
Nadace pro půdu (IČ 046 94 538), Jedlová 354, 330 08 Zruč - Senec  
Domov důchodců p. o. (IČ 712 20 046), Jindřichovice č. p. 238, 463 66 Jindřichovice pod 
Smrkem 
Liberecký kraj (IČ 708 91 508), U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 
Václav Homolka (1965), Haškova 942/20, 460 06 Liberec 
 
Dotčené správní úřady: (do datové schránky) 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor životního prostředí, Palackého 280 
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 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: 08.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


