
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   V E L K É   H A M R Y
Stavební úřad

468 45  Velké Hamry 362  
Č.j. sú/169/2009               Velké Hamry dne 27.7.2009
Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Telefon : 483 369 826

Hana Vedralová, nar.1.7.1966, 468 47 Zlatá Olešnice 78
Radim Vedral, nar.30.5.1964, 468 47 Zlatá Olešnice 78
                                                     

R O Z H O D N U T Í

      Městský  úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, obdržel  dne 1.6.2009 žádost Hany 
(nar.1.7.1966) a Radima (nar.30.5.1964) Vedralových, oba bytem 468 47 Zlatá Olešnice 78, o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „územní rozhodnutí o 
umístění stavby“) stavby skladu mechanizace u domu čp.78 na ppč.250/3 a 250/4 v k.ú. Zlatá 
Olešnice  Navarovská.  Současně  stavebník  podal  žádost  o  stavební  povolení  na  uvedenou 
stavbu.
      Městský úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. g)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších (dále jen „stavební zákon“),  spojil  podle § 78 odst. 1 stavebního 
zákona  územní  a  stavební  řízení  a  v tomto  řízení  přezkoumal  výše  uvedenou  žádost 
stavebníka  podle  §  84  až  90  a  §  109  až  114  stavebního  zákona.  Na  základě  tohoto 
přezkoumání se podle § 92 a § 115 stavebního zákona,   § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení,  veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,  § 5 a 6 
vyhlášky  č.  526/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  stavebního  zákona  ve 
věcech stavebního řádu,  vydává

I.
ú z e m n í    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

 skladu mechanizace u domu čp.78
 na ppč.250/3 a 250/4 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská

II.
s t a v e b n í    p o v o l e n í

skladu mechanizace u domu čp.78
 na ppč.250/3 a 250/4 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská

Popis  stavby: Sklad  mechanizace  je  řešen  jako  přízemní  zděná  část,  nepodsklepená, 
zastřešená  pultovou  střechou  o  půdorysných  rozměrech  5,6  x  7,5  m,  výškou  od  úrovně 
podlahy v přízemí po napojení střechy stavby na původní střechu 5,82 m. Krytina plechová 
falcovaná, omítka vnější štuková s nátěrem fasádní barvou v odstínu stejném jako stávající 
objekt.
              
Pro umístění a provedení povolované stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na ppč.250/3 a 250/4 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská tak, jak 

je zakresleno v situaci 1:500 ověřené projektové dokumentace. Stavba bude přistavěna k 
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severovýchodní  straně stávajícího objektu rodinného domu a na jihovýchodní  straně s 
tímto objektem lícuje.

2. Stavba  bude  provedena  podle  projektové  dokumentace   ověřené  ve  spojeném 
územním a stavebním řízení, kterou vypracoval Jiří Mejsnar, ČKAIT 0500075.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl.č.137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a Vyhl.č.502/2006 Sb., která mění Vyhl.č.137/1998, upravující 
požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná 
ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

4. Při   provádění   stavby   je   nutno  dodržovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti 
práce a  technických  zařízení  a  zajistit  ochranu  zdraví  a  života  osob na staveništi 
(zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích).

5. Povolená stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2010.
6. Stavba  bude  prováděna  svépomocí.  Odborný  stavební  dozor  bude  provádět  Jiří 

Mejsnar, Desná, ČKAIT 0500075. 
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném  místě  u  vstupu  na   staveniště 

štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby. 

      O ukončení stavby uvědomte stavební úřad. Stavebník je povinen podle ustanovení § 
120 oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. 
Spolu s oznámením  o užívání stavby stavebník předloží tyto doklady:

- dokumentaci  skutečného  provedení,  pokud  při  jejím  provádění  došlo 
k nepodstatným  odchylkám  oproti  stavebnímu  povolení  nebo  ověřené 
projektové dokumentaci

- geometrické zaměření stavby
- revizi elektrického zařízení

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

           Ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti nebyly uplatněny žádné námitky ani 
připomínky.

Účastníkem řízení podle § 27 zákona, odst.1, č. 500/2004 Sb., správní řád, je stavebník 
(Hana a Radim Vedralovi).

O d ů v o d n ě n í

Dne 1.6.2009 podali Hana (nar.1.7.1966) a Radim (nar.31.5.1964), oba bytem 468 47 
Zlatá Olešnice 78 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a 
žádost o stavební povolení stavby skladu mechanizace k rodinnému domu čp.78 na ppč.250/3 
a 250/4 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská.

Stavební  úřad  usnesením ze  dne  3.6.2009  rozhodl  podle  §  78  odst.  1  stavebního 
zákona a  § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění („správní řád“), 
o spojení územního řízení a stavebního řízení. 

Poté stavební úřad oznámil dne 3.6.2009 zahájení spojeného územního a stavebního 
řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením  § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního 
zákona  a  § 47   odst. 1  správního řádu známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a 
veřejnosti.  K projednání žádosti  současně nařídil  veřejné ústní  jednání na den 9.7.2009, o 
jehož výsledku byl sepsán protokol.
      V průběhu řízení přezkoumal  stavební úřad předloženou žádost o územní rozhodnutí 
o umístění stavby a o stavební povolení z hledisek  uvedených  v  § 84 až 91 a § 109 až 114  a 
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stavebního   zákona,   projednal   ji   s   účastníky  řízení,  s  dotčenými  orgány  a  posoudil 
shromážděná stanoviska a připomínky. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním 
plánem sídelního útvaru Zlatá Olešnice.
      Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 
Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území  a  požadavky  stanovené  vyhláškou  č. 
137/1998  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  na  výstavbu,  v platném  znění. 
Uskutečněním  ani  užíváním  stavby  nebudou  ohroženy  veřejné  zájmy  ani  nepřiměřeně 
omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.   
      Stavební  úřad zajistil  vzájemný soulad  předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných  zvláštními  předpisy,  zabezpečil  plnění  požadavků  vlastníků  sítí  technické 
infrastruktury  a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení a stavebního řízení dospěl stavební 
úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 a § 109 stavebního zákona 
přísluší (vedle žadatelů) vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný 
záměr uskutečněn, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
nebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno (Jiří  Vedral,  Milan Šída, KSS Libereckého kraje). Účastníkem každého územního 
řízení  je  obec  (obec  Zlatá  Olešnice).  Vlastnická  práva  ani  jiná  věcná  práva  k  dalším 
sousedním  stavbám  anebo  sousedním  pozemkům  nebo  stavbách  na  nich  nemohou  být 
územním  rozhodnutím  přímo  dotčena. Vlastnická  práva  ani  práva  odpovídající  věcnému 
břemenu  k dalším (vzdálenějším)  sousedním pozemkům a  stavbám na  nich  nemohou  být 
navrhovanou stavbou přímo dotčena. 
Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky a souhlasy:
- koordinovaným stanoviskem MÚ Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí ze 

dne 22.6.2009  pod č.j.MěÚT/12425/KS
- potvrzení MÚ Tanvald - odbor stavební úřad a životní  prostředí  ze dne 3.6.2009 pod 

č.j.MěÚT/12424/2009/SÚaŽP
- prohlášení - souhlas Jiřího Vedrala, Zlatá Olešnice 75
- čestné prohlášení o existenci podzemních sítí ze dne 27.5.2009.
      Protože  stavební  úřad v průběhu řízení  neshledal  důvody bránící  povolení  stavby 
v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.   

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí může podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb. (správní 
řád) podat účastník řízení odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a 
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.

Odvolání  lze  podat  ve  lhůtě  15  dnů ode  dne  jeho  oznámení  ke  Krajskému  úřadu 
Libereckého kraje, odbor územního plánování  a stavebního řádu,  U Jezu 642/2a,  Liberec, 
podáním učiněným u Městského úřadu Velké  Hamry,  stavební  úřad.  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.  Včas  podané  a  přípustné  odvolání  má  v souladu 
s ustanovením  §  85  správního  řádu  odkladný  účinek.  Odvolání  jen  proti  odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.

Proti  územnímu rozhodnutí o umístění stavby  se mohou účastníci řízení odvolat do 
15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným 
počtem stejnopisů tak,  aby jeden stejnopis zůstal  stavebnímu úřadu a  aby každý účastník 
řízení dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Libereckého kraje 
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v Liberci k rozhodnutí.
      Proti  stavebnímu povolení  se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů 
tak, aby jeden stejnopis zůstal  stavebnímu úřadu a aby každý účastník řízení dostal  jeden 
stejnopis.  Odvolání  bude  postoupeno  Krajskému  úřadu  Libereckého  kraje  v  Liberci 
k rozhodnutí.
       K přezkoumávání výroků tohoto společného rozhodnutí (územní rozhodnutí o umístění 
stavby,  stavební  povolení)  je  příslušný  jediný  odvolací  správní  orgán.  Výroky  tohoto 
společného  rozhodnutí  se  podmiňují,  proto  má  odvolání  proti  rozhodnutí  s podmiňujícím 
výrokem (územní  rozhodnutí)  odkladný  účinek  i  vůči  rozhodnutí  s navazujícím  výrokem 
(stavební povolení). 

      Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
       Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje 
o povolené stavbě. 
       Stavební  povolení  pozbývá  podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti,  jestliže 
stavba nebyla zahájena do  dvou  let  ode dne, kdy nabylo právní moci.

                                                                                  Petr Brezar                 
                                                                        vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Velké Hamry a 
Obecního úřadu Zlatá Olešnice po dobu 15 dní, přičemž poslední den vyvěšení je dnem 
doručení.

Na úřední desce vyvěšeno dne: ……………………………………

Sejmuto z úřední desky dne: ……………………………………

Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží :
 Účastníci řízení dle § 85 odst.1 a § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona
- do vlastních rukou na doručenku :
1. Radim Vedral (nar.31.5.1964), 468 47 Zlatá Olešnice 78
2. Hana Vedralová (nar.1.7.1966), 468 47 Zlatá Olešnice 78
3. Obec Zlatá Olešnice
 Dotčené orgány státní správy – na doručenku :
1. MÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, Palackého 359, 468 41
 Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst.2 a 109 odst.1 písm.c) až g) stavebního zákona – 

veřejnou vyhláškou
1. Jiří Vedral, 468 47 Zlatá Olešnice 75                          
2. Milan Šída, 468 47 Zlatá Olešnice 99      
3. KSS LK, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec              

co stavební úřad
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