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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle 

§ 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán 

podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) a v souladu s § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil 

žádost, kterou dne 4.12.2020 podal 

Ing. Martin Rosenbaum, IČO 75069091, Jindřichovice pod Smrkem č.p. 198, 463 65  Nové 

Město pod Smrkem, 

kterého zastupuje Tomáš Hampl, IČO 49108000, Purkyňova č.p. 594, 460 01  Liberec 1, 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává Podle ustanovení § 94j odst. 2 v souladu s §94 p odst.1 stavebního zákona a § 13a 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu  

ve společném povolení schvaluje stavební záměr 

stavby vodního díla: 

 

Vrtaná studna pro farmu na p.p.č.1206 v k.ú.Jindřichovice pod Smrkem 

na pozemku parc. č. 1206 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor a název kraje:     CZ051, Liberecký 

Identifikátor a název obce:      564133, Jindřichovice pod Smrkem 

Identifikátor a název katastrálního území:    660515, Jindřichovice pod Smrkem 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:    p. p. č. 1206 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:   2-04-06-004 

Hydrogeologický rajon:      6413 – Krystalinikum Jizerských hor 

v povodí Lužické Nisy 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):    X = 954019,3; Y= 671948,7 (studna) 

Stavební objekty: 
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Vrtaná studna –  

Bude umístěna na pozemku p.p.č.1206 v k.ú.Jindřichovice pod Smrkem ve vzdálenosti cca 2,4 m od 

společné hranice s pozemkem p.p.č.1207, ve vzdálenosti cca 33,3 m od společné hranice s pozemkem p.č. 

1616, ve vzdálenosti cca 40,1 m od společné hranice s pozemkem p.č. 1601 a ve vzdálenosti cca 49,9 m 

od společné hranice s pozemkem p.č. 1208 vše v k.ú.Jindřichovice pod Smrkem. 

 

Jedná se o vybudování nové vrtané studny hloubky cca 30,0 m vrtem. Průměr vrtu bude 190 mm do 

hloubky 30 m, bude pažen úvodní plnou ocelovou pažnicí o průměru 125 mm, těsněnou do hloubky cca 

10 m jílocementovou směsí (nebo bentonitem), definitivní pažení certifikovanou pažnicí PVC se 

štěrbinovým filtrem (perforace v intervalu 15,0-25,0 m a 27,0-30,0 m) o průměru 125 mm. Obsyp bude 

proveden vrstvou z praného štěrkopísku frakce 1,6/4 mm. Zhlaví studny bude provedeno z betonových 

skruží o průměru 1 000 mm a světlé výšce 1500 mm (na podkladní betonové desce), bude vyvedeno cca 

0,5 m nad terén. Zhlaví bude provedeno jako vodotěsné a bude překryto poklopem. Prostor okolo studny 

bude vyspádován ve sklonu 3 % ve směru od studny a vydlážděn nebo utěsněn.  

 

Výtlačné potrubí z vrtu je navrženo z HDPE průměru 32 x 2,9 mm v délce 26,9 m a sklonu 1 %, rýha pro 

potrubí bude vyplněna hutněným jílem. V lomovém bodu V3 bude napojena druhá větev v délce 11,8 m 

pro napojení přístřešku. Potrubí bude položeno na pískové lože tl. 100 mm. Minimální krytí potrubí je cca 

1, m. Pro čerpání vody z vrtu bude použito ponorné čerpadlo. Výtlačné potrubí je vedeno od studny 

jihozápadním a jižním směrem na  pozemku p. č. 1206 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

  

Kabel elektro CYKY 4B x 6,0 mm2 v délce 26,9 m bude veden souběžně s výtlačným potrubím. 

Kabelová přípojka bude uložena ve společné rýze s výtlačným potrubím při dodržení ČSN 736005, nad 

kabel bude položena výstražná páska. Napojení kabelu bude provedeno na rozvaděč v objektu. 

Stavba studny bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro závlahu zeleniny (180m3/rok), mytí zeleniny 

před její distribucí (7,2 m3/rok) a napájení koní (70 m3/rok) v Jindřichovicích pod Smrkem, 

předpokládaný počet hospodářských zvířat 5 ks koní. 

II. Stanovuje dle §94p odst 1 stavebního zákona podmínky a povinnosti pro umístění a povolení 

stavby:  

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala fa 

AquaKlimax spol.s r.o., Mgr.Tomáš Kysilka (zodpovědný projektant Ing.Schneider ČKAIT 

0501022) v lednu 2021, jejíž součástí je výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 

se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů 

na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: 

a) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP vydaném dne 22.3.2021 pod čj.: 

MUF 896/2021/OSUZP/3/Bu a to:  

Státní památková péče: 

Upozorňujeme na skutečnost, že 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). 

Pro upřesnění uvádíme podmínky uzavření dohody:  

§ 22 odst.1 cit. zákona: „Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických 

výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy 

provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o 

povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, 

za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny“. 

3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 

a) Vyjádření správce povodí Povodí Labe s.p.. ze dne 30.11.2020 pod zn.:PLa/2020/052031 a to 

zejména: 
 Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa). 

 Vrt bude vystrojen a utěsněn (např. bentonitovým těsněním) tak, aby nedošlo k přetokům mezi 
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jednotlivými zvodnělými kolektory. 

 V průběhu vrtných prací a následně hydrogeologických prací (hydrodynamické zkoušky - KČZ) 
budou pozorovány případné okolní jímací objekty (především zdroj pro místní vodovod). 

 V případě negativních výsledků v průběhu vrtných či následně testovacích prací bude vrt odborně 
zlikvidován oprávněnou firmou. 

 Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění 

či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu 

vázaných ekosystémů. 

4. Jako stavební pozemek se vymezuje pozemek parc. č. 1206 v katastrálním území Jindřichovice pod 

Smrkem. 

5. Stavba bude dokončena v termínu do 30.4.2023. V případě nedodržení tohoto termínu požádá 

stavebník zdejší stavební úřad o prodloužení lhůty k dokončení stavby s příslušným odůvodněním 

příčin, pro které termín ukončení nemohl být dodržen. 

6. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po dokončení stavby v souladu s předloženým plánem 

kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném 

předstihu. 

7. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni uživatelé (vlastníci) sousedních 

nemovitostí a pozemků. 

8. Všechny pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu. 

9. Stavebník zajistí, že stavební dozor bude před započetím stavebních prací prokazatelně seznámen 

s podmínkami tohoto rozhodnutí a ověřeným projektem. 

10. Stavebník musí neprodleně stavebnímu úřadu hlásit závažné okolnosti na stavbě, které mohou mít 

vliv na kvalitu stavby nebo vykazují odchylky od schváleného projektu stavby. 

11. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající 

se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

12. Při stavbě musí být dodrženy ustanovení vyhlášky č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb. 

13. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 

povolena“ (§ 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb.) Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby 

údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do doby jejího dokončení. 

14. Na místě stavby musí být veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního 

zákona, který spolu s ověřenou projektovou dokumentací rozestavěné stavby bude k dispozici při 

kontrolní prohlídce stavby → viz § 157 stavebního zákona v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. 

15. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou 

existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 

ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá stavebník od 

dodavatele. 

16. V průběhu dokončování stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a 

hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní 

hladina vnějšího hluku v době od 22,00 hod. do 6,00 hod. nesmí překročit 40 dB. 

17. Potřebný stavební materiál lze uskladňovat pouze na pozemku, který je ve vlastnictví, případně 

řádném užívání stavebníka. V případě, že bude nutno použít pro skladování materiálu veřejného 

prostranství (chodník, ulice, silnice apod.) musí si stavebník předem vyžádat příslušné povolení. 

18. Stavebník musí provést příslušná zajištění stavby tak, aby byl na staveniště zamezen přístup třetím 

osobám. 

19. S veškerými odpady, které při stavebních pracích vzniknou, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady budou důsledně tříděny 

dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předávány pouze oprávněné osobě, která je 
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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 oprávněna. 

20. Při provádění stavby je stavebník povinen dodržovat § 152 stavebního zákona.  

 

III. Stanoví dle §94p odst 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby 
1. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu Městskému úřadu Frýdlant termín konání kontrolní prohlídky 

ve fázi ukončení stavby. 
2. Stavby vodních děl lze užívat po jejich dokončení a převzetí mezi stavebníkem a dodavatelem stavby. 
3. Před zahájením užívání stavby vrtané studny zajistí stavebník vyčištění, proplach a dezinfekci 

vybudovaného zařízení, provedení čerpací zkoušky a revizi elektro. 

4. Provozovatelem vodního díla bude Ing. Martin Rosenbaum, IČO 75069091. Případné změny 

provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemně ohlášeny vodoprávnímu úřadu, Městskému 

úřadu Frýdlant. 

 

IV. Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona 

vydává povolení k odběru podzemních vod 

na pozemku parc. č. 183/1, 184/2 v katastrálním území Krásný Les u Frýdlantu.  

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor a název kraje:     CZ051, Liberecký 

Identifikátor a název obce:      564133, Jindřichovice pod Smrkem 

Identifikátor a název katastrálního území:    660515, Jindřichovice pod Smrkem 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:    p. p. č. 1206 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:   2-04-06-004 

Hydrogeologický rajon:      6413 – Krystalinikum Jizerských hor 

v povodí Lužické Nisy 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):    X = 954019,3; Y= 671948,7 (studna) 

Odběr podzemních vod v množství: 

prům. 0,01 l/s   max. 0,3 l/s   28,3 m3/měs.    257,2 m3/rok 

Stavba studny bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro závlahu zeleniny (180m3/rok), mytí zeleniny 

před její distribucí (7,2 m3/rok) a napájení koní (70 m3/rok) v Jindřichovicích pod Smrkem, 

předpokládaný počet hospodářských zvířat 5 ks koní. 

V. Stanoví dle § 9 odst.1 vodního zákona povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami: 

1. Doba povoleného nakládání s vodami: do 30.4.2031. 

2. Návrh na změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat před uplynutím doby 

platnosti povolení k nakládání s vodami. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ing. Martin Rosenbaum, Jindřichovice pod Smrkem č.p. 198, 463 65  Nové Město pod Smrkem 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.12.2020 podal žadatel Ing. Martin Rosenbaum, IČO 75069091, Jindřichovice pod Smrkem č.p. 

198, 463 65  Nové Město pod Smrkem, kterého zastupuje Tomáš Hampl, IČO 49108000, Purkyňova č.p. 

594, 460 01  Liberec 1, žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné územní a stavební povolení 

na výše uvedenou stavbu „Vrtaná studna pro farmu na p. p. č. 1206 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem“ 

jako zdroj užitkové vody pro závlahu zeleniny (180m3/rok), mytí zeleniny před její distribucí (7,2 m3/rok) 

a napájení koní (70 m3/rok) v Jindřichovicích pod Smrkem, předpokládaný počet hospodářských zvířat 5 

ks koní, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a společné řízení. 
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 

vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 

dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to: 

- 2 x projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení vypracovaná fa AquaKlimax spol.s r.o., 

Mgr.Tomáš Kysilka (zodpovědný projektant Ing.Schneider ČKAIT 0501022) v lednu 2021.  

- hydrogeologický posudek, který vypracoval RNDr.Petr Sláma (č.1684/2003) v září 2020, 

- sdělení k existenci inženýrských sítí společnosti FVS a.s. zn.:FVS-D/2160/2020/Ba ze dne 

20.11.2020 

- vyjádření k existenci inženýrských sítí společnosti Cetin a.s. č.j.:827726/20 

- sdělení k existenci inženýrských sítí společnosti Gasnet a.s. zn.:5002263549 ze dne 20.11.2020 

- sdělení k existenci inženýrských sítí společnosti ČEZ ICT Services a.s. zn.:0700295649 ze dne 

20.11.2020 

- sdělení k existenci inženýrských sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn.:0101417605 ze dne 

20.11.2020 

- Plán kontrolních prohlídek 

- stanovisko správce povodí Povodí Labe s.p. ze dne 30.11.2020.2020 č.j.: PLa/2020/052031 
Dne 1.2.2021 bylo doloženo: 

- 3x projektová dokumentace, kterou vypracoval Mgr.Tomáš Kysilka (zodpovědný projektant 

Ing.Pavel Schneider ČKAIT 0501022) v ledenu 2021 
Dne 17.2.2021 bylo doloženo: 
- Plná moc pro Tomáše Hampla ze dne 25.1.2021 k zastupování stavebníka 

- Odvolání plné moci k zastupování stavebníkapro Václava Mlčocha ze dne 25.1.2021 

- vyjádření Obce Jindřichovice pod Smrkem ze dne 18.4.2020, 

- vyjádření KVS Státní veterinární správy pro Liberecký kraj č.j.: SVS/2019/113363-L, 

Dne 23.3.2021 bylo doloženo: 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice v Liberci č.j.:KHSLB 02745/2021 ze dne 18.3.2021, 

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP vydaném dne 22.3.2021 pod čj.: MUF 

896/2021/OSUZP/3/Bu. 

 

Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s § 94m odst. 1 stavebního 

zákona zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a veřejnosti dopisem ze dne 

17.2.2021 pod č. j.: MUF 489/2021/OSUZP/3/Kun-zah. a nařídil veřejné ústní jednání na den 23.3.2021, 

o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu. 

Současně podle § 87 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání, protože záměr 

je umisťován v území, ve kterém není vydán územní plán. Konání veřejného ústního jednání se oznámilo 

veřejnosti veřejnou vyhláškou ve lhůtě 30 – ti dnů předem na úřední desce a webových stránkách 

Městského úřadu Frýdlant a Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem. Současně žadatel zajistil 

vyvěšení informace o jeho záměru na místě určeném vodoprávním úřadem. 

Zároveň bylo v oznámení o zahájení řízení upozorněno, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, 

popřípadě důkazy a dotčené správní úřady svá stanoviska a veřejnost připomínky nejpozději při veřejném 

ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení měli právo před vydáním rozhodnutí ve 

věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu.   

Speciální stavební úřad při veřejném ústním jednání spojeném s ohledáním na místě ověřil, že předmětná 

stavba vrtané studny na p. p. č. 1206 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem je v souladu se stavebním 

zákonem, zabezpečil ochranu veřejných zájmů. O průběhu ústního jednání spojeného s ohledáním na 

místě byl sepsán protokol, který je součástí spisu. 

 

Speciální stavební úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení a povolení nakládání 

s podzemními vodami přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního 

zákona a § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány, stanovil podmínky 

pro umístění, provedení a užívání stavby a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že 

projektová dokumentace stavby byla zpracována osobou s příslušnou autorizací. Stavebník doložil 

doklady o majetkovém vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu. Bylo rovněž doloženo 

závazné stanovisko dotčeného úřadu územního plánování podle § 96b  stavebního zákona. Jednotlivá 
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stanoviska dotčených orgánů uplatněných ve společném územním a stavebním řízení byla zvážena a 

využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 

chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního 

útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/ potenciálu vod.  
 

Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů 
především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace 

negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby  

ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.  

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 

významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Umístění stavby je ve vymezeném 

zastavěném území obce Jindřichovice pod Smrkem, záměr je přípustný. 

 

Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného územního a stavebního řízení: 

a) stavebník, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. 

 

Při posuzování vlastnického práva nebo jiného práva speciální stavební úřad vycházel z dostupných údajů 
katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, a věcí mu 

známých z jeho úřední činnosti – např. stavebníci a správci sítí technického vybavení. Při posuzování 

dotčení existujícího práva vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu 

jejího provádění, dopad a zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Musí však 

být splněna podmínka, že práva nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny, tedy 

bezprostředně, nepostačuje dotčení práv nepřímo, prostřednictvím jiné osoby nebo prostřednictvím jiné 

právní skutečnosti, do které se obsah rozhodnutí ve správním řízení promítá a kterážto právní skutečnost 

se teprve postavení dotčené osoby přímo dotýká. Samotná realizace stavby nemá ani nemůže mít dopad 

na vlastnická práva dalších majitelů pozemků nebo staveb na nich. Tato stavba nemůže sousední 

pozemek zastínit, nemůže způsobit estetické závady ani jinak se dotýkat vlastnických práv. 

Správní úřad posoudil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního 

zákona a současně podle § 27 správního řádu tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 

správního řádu je stavebník, t. j. Ing. Martin Rosenbaum, IČO 75069091, Jindřichovice pod Smrkem č.p. 

198, 463 65  Nové Město pod Smrkem, kterého zastupuje Tomáš Hampl, IČO 49108000, Purkyňova č.p. 

594, 460 01  Liberec 1, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník 

stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo 

má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku. Za tyto účastníky správní orgán považuje: Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb. 

Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, v návaznosti na § 94k písm. e) stavebního 

zákona, kterými jsou osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Za tyto 

účastníky správní orgán považuje: Nadace Pro půdu, Jedlová č.p. 354, Senec, 330 08  Zruč-Senec, 

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, IDDS: wnquzy7, sídlo: 

Jindřichovice pod Smrkem č.p. 238, 463 65  Nové Město pod Smrkem, Obec Jindřichovice pod Smrkem, 

IDDS: xf4bdsb, sídlo: Jindřichovice pod Smrkem č.p. 245, 463 65  Nové Město pod Smrkem.  

 

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal žádost o společné povolení a 

připojené podklady a zjistil, že: 

• Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu. 
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• Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou. 

• Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. 

Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů: 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh 

dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska 

dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Speciální stavební úřad zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil účastníkům se s nimi seznámit 

a uplatnit k navržené stavbě námitky. Speciální stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil 

podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro 

budoucí užívání stavby) a respektování požadavků dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle 

zvláštních předpisů a schválil plán kontrolních prohlídek. Stavebník doložil doklady o majetkovém 

vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu. Bylo rovněž doloženo závazné stanovisko 

dotčeného úřadu územního plánování podle § 96b  stavebního zákona. 

 

Speciální stavební úřad došel po provedeném společném řízení k závěru, že uskutečněním stavby s 

názvem „Vrtaná studna pro farmu na p.p.č.1206 v k.ú.Jindřichovice pod Smrkem“, ve výše 

specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 

či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. 

Projektová dokumentace stavby je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh 

dotčené orgány. Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. 

Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je 

uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 

Upozornění pro stavebníka: 

 Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. 

 Společné povolení dle § 94p odst. 5 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude 

zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 Společné povolení dle § 94p odst. 5 pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží  

oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla 

zahájena. 

 Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost 

stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného 

povolení. 

 Společné povolení je v souladu s § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků 

řízení. 

 Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 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 zákonů v platném znění 

a předpisů souvisejících. Odpady budou důsledně tříděny podle druhu a kategorií a budou předávány 

pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k 

využití, odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadu má povinnost 

zjistit, zda osoba, které jsou předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu 

nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů s náležitostmi dle vyhl. MŽP č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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 Stavební zákon (HLAVA IV) soustřeďuje ustanovení, ve kterých jsou souhrnně stanoveny povinnosti 

a odpovědnosti právnických a fyzických osob, které jsou standardně hlavními aktéry procesu 

přípravy, provádění a užívání staveb a zařízení (§ 152 – 155). Připojena jsou zde ustanovení o 

požadavcích na stavby a o stavebním deníku (§ 156, 157). 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu. 

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 

správní orgán na náklady účastníka. 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. 

 

Bližší podrobnosti týkající se odvolání jsou řešeny v hlavě VIII – Odvolací řízení zákona č.500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů § 81 - § 93. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

 Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto 

povoleného nakládání. 

 

 

 

                   Zdeňka Prokopová 

oprávněná úřední osoba 

   vedoucí odboru stavebního úřadu a 

     životního prostředí 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve 

výši 300,- Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 23. 2.2021 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 - ti dnů na úřední desce Městského úřadu 

Frýdlant a Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem a internetových stránkách, a poté vráceno 

zpět odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant.  

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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Obdrží: 

Účastníci řízení – společné územní a stavební řízení dle § 94k zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona: 

(dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Ing. Martin Rosenbaum, IDDS: 4ixgzzr, sídlo: Jindřichovice pod Smrkem č.p. 198, 463 65  Nové Město 

pod Smrkem, kterého zastupuje Tomáš Hampl, IDDS: hqwyhtu, místo podnikání: Purkyňova č.p. 594, 

460 01  Liberec 1 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb 

 

(dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Nadace Pro půdu, Jedlová č.p. 354, Senec, 330 08  Zruč-Senec 

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, IDDS: wnquzy7 

 sídlo: Jindřichovice pod Smrkem č.p. 238, 463 65  Nové Město pod Smrkem 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb 

 sídlo: Jindřichovice pod Smrkem č.p. 245, 463 65  Nové Město pod Smrkem 

 

dotčené správní úřady 

MěÚ Frýdlant, životní prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 37, 464 01  Frýdlant 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

 

Účastníci řízení – vodoprávní řízení dle § 115 odst. 16 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona:  

(dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Ing. Martin Rosenbaum, IDDS: 4ixgzzr, sídlo: Jindřichovice pod Smrkem č.p. 198, 463 65  Nové Město 

pod Smrkem, kterého zastupuje Tomáš Hampl, IDDS: hqwyhtu, místo podnikání: Purkyňova č.p. 594, 

460 01  Liberec 1 

 

(dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb 

 sídlo: Jindřichovice pod Smrkem č.p. 245, 463 65  Nové Město pod Smrkem 

 

ostatní 

Město Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 63tbyqn 

 

 

dále obdrží – k vyvěšení veřejné vyhlášky: 

Městský úřad Frýdlant  

Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem 
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