
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/76/2010               Velké Hamry dne 7.6.2010  
Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz)
Telefon : 483 369 824

Michal Pavlousek    
nar.7.1.1985
468 47 Zlatá Olešnice 190

Věc : 
Územní rozhodnutí o umístění stavby hospodářského objektu na stpč.53/1 v k.ú. Zlatá 
Olešnice Semilská a obci Zlatá Olešnice.
Stavební povolení na stavbu hospodářského objektu na stpč.53/14 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Semilská a obci Zlatá Olešnice.

                                                
R O Z H O D N U T Í

      Městský  úřad ve Velkých Hamrech,  stavební  úřad,  obdržel   dne 31.3.2010 žádost 
stavebníka  Michala  Pavlouska,  nar.  7.1.1985,  468  47  Zlatá  Olešnice  190  (  dále  jen 
"stavebník"),  o  vydání  územního  rozhodnutí  o  umístění  stavby  nebo  zařízení  (dále  jen 
„územní rozhodnutí o umístění stavby“)  stavby hospodářského objektu na stpč.53/1 v k.ú. 
Zlatá Olešnice Semilská a obci Zlatá Olešnice.  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  a  prokázání  stavebníka,  že  je  vlastníkem  stpč.53/1  v  k.ú.  Zlatá  Olešnice 
Semilská a v obci Zlatá Olešnice.

I.  Vydává  podle § 79 a 92 stavebního zákona a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

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

hospodářského objektu na stpč.53/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a v obci Zlatá Olešnice. 

II.   Vydává  podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í    p o v o l e n í

hospodářského objektu na stpč.53/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a v obci Zlatá Olešnice. 
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Popis  stavby: jedná  se  o  objekt  obdélníkového  půdorysu  o  rozměrech  5,0  x  13,1  m, 
nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou o výšce hřebene 6,6 m, s orientací sever - jih.
Dispoziční řešení :
1.NP - sklad pro ukládku drobného zahradnického nářadí a mechanizace
2.NP - podkrovní skladový prostor přístupný po dřev. schodišti z 1.NP.

Umístění stavby na pozemku :

Stavba bude umístěna na stpč.53/1, vzdálenost od severní hranice s ppč.651/1 2,0m, z 
jižní strany je vzdálenost od ppč.651/1 1,75m, z východní starny od hranice s ppč.651/1 je 
vzdálenost 4,25m, od rodiného domu na stpč.53/2 je vzdálenost 3,40m.

Umístění shora uvedené stavby je zakresleno v ověřené situaci - umístění stavby v měř.1:250. 

Pro umístění a provedení povolované stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba  bude  umístěna  na  stpč.53/1  v  k.ú.  Zlatá  Olešnice  Semilská  tak,  jak  je 

zakresleno  v situaci ověřené projektové dokumentace.
2. Budou dodrženy podmínky dané v závazném stanovisku CHKO Jizerské hory ze dne 

9.3.2010 pod č.j.00190/JH/2010
• Barva střešní krytiny bude neutrální tmavá (tm.hnědá, tm.šedá, černá)
• Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do řádného stavu
• Přebytečná  zemina  bude  deponována  na  místě  určeném  odpovědným  zástupcem 

příslušné obce a odsouhlaseném orgánem ochrany přírody
• Ozelenění bude dokončeno pouze z místního materiálu, nebude použito travní semeno 

neznámého původu (komerční travní směsi)
3. Při  stavbě  budou  dodržena  ustanovení  Vyhl.č.268/2009  Sb.,  o  obecných  technických 

požadavcích  na  stavby  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 31.12.2012.
6. Stavba  bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí písemně 15 dní před zahájením 

stavby stavebnímu úřadu název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět.Provádění 
stavby musí být v souladu s § 160 stavebního zákona.

7. Stavba může být užívána pouze na základě souhlasu s užíváním stavby, o který požádá 
stavebník před započetím užívání stavby a před uplynutím lhůty k dokončení stavby zdejší 
stavební úřad. 

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení

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

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení

 Ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti nebyly uplatněny žádné námitky 
ani připomínky.
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Účastníkem řízení podle § 27 zákona, odst.1, č. 500/2004 Sb., správní řád, je stavebník 
(Michal Pavlousek, nar.7.1.1985, bytem Zlatá Olešnice 190)

O d ů v o d n ě n í

Dne  31.3.2010  podal  Michal  Pavlousek,  nar.7.1.1985,  bytem  Zlatá  Olešnice  190, 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o stavební 
povolení stavby hospodářského objektu na stpč.53/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a v obci 
Zlatá Olešnice.

Stavební  úřad  usnesením ze  dne  7.4.2010  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 7.4.2010 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 11.5.201, 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 
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. 
268/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  na  stavby,  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 těmto účastníkům :
Účastníci územního řízení dle § 85 stavebního zákona (vedle stavebníka) jsou Obec Zlatá 
Olešnice,  dále správci infrastruktury,  v jejíž ochranných pásmech je stavba navržena nebo 
která bude stavbou dotčena (ČEZ Distribuce, Telefónica O2 a.s., SČVK, a.s.). Účastníkem 
každého územního řízení je obec (Obec Zlatá Olešnice). 
Účastníci  stavebního  řízení  podle  §  109  stavebního  zákona  (vedle  stavebníka)  jsou  dále 
vlastníci  nebo správci infrastruktury,  v jejíž ochranných pásmech je stavba navržena nebo 
která bude stavbou dotčena (ČEZ Distribuce, Telefónica O2 a.s., SČVK, a.s.).

Vlastnická práva ani práva odpovídající  věcnému břemenu k dalším (vzdálenějším) 
sousedsním pozemkům a stavbám na nich nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena.
Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky a souhlasy:
- koordinované závazné stanovisko MÚ Tanvald - odbor stavební úřad a životní prostředí 

ze dne 29.3.2010 pod č.j.MěÚT/7004/2009/SÚ a ŽP,
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 12.4.2010,
-  závazné stanovisko SCHKO Jizerské hory ze dne 9.3.2010 pod č.j.00190/JH/2010

      Protože  stavební  úřad v průběhu řízení  neshledal  důvody bránící  povolení  stavby 
v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.   
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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.

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 
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.

Výrok  rozhodnutí  v  bodu  I.  (územní  rozhodnutí)  je  podmiňující  vůči  výroku 
rozhodnutí v bodu II. (stavební povolení), který je výrokem navazujícím. Z tohoto vyplývá, že 
stavební  povolení  může  nabýt  právní  moci  teprve  po  nabytí  právní  moci  územního 
rozhodnutí.  Odvolání  proti  územnímu  rozhodnutí  má  ze  zákona  odkladný  účinek  i  vůči 
stavebnímu  povolení.  K přezkoumávání  výroků  tohoto  společného  rozhodnutí  (územní 
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení) je příslušný jediný odvolací správní orgán. 

      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. 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne 
nabytí  právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či 
zařízení,  nedošlo-li  z  povahy věci  k jejich konzumaci.  Stavba nesmí  být  zahájena,  dokud 
stavební  povolení  nenabude právní  moci.  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 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.
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Obdrží:
      Účastníci řízení územního řízení dle § 85 odst.1   stavebního zákona   

- do vlastních rukou na doručenku :
1. Michal Pavlousek, 468 47 Zlatá Olešnice 190                                      
2. Obec Zlatá Olešnice                        

Ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst.2   stavebního zákona   
- veřejnou vyhláškou  :
1. ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
2. Telefónica O2 a.s., P.O.BOX 56, Liberec
3. SČVK a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec

- Účastníci řízení stavebního řízení dle   § 109 odst. 1 stavebního zákona   
- do vlastních rukou na doručenku :                
1. Michal Pavlousek, 468 47 Zlatá Olešnice 190            
2. Obec Zlatá Olešnice                      
3. ČEZ DISTRIBUCE, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
4. Telefónica O2 a.s., P.O.BOX 56, Liberec
5. SČVK a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec

- Dotčené orgány – na doručenku :  
1 Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí
2 SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec

co stavební úřad
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