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Č.j.  : sú/293/2009       Velké Hamry dne 10.12.2009
Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz)  
Telefon : 483 369824

Lenka Hrbáčková (nar.2.7.1959), Na Kovářce 1753/2, 150 00 Praha 5 Smíchov     

R O Z H O D N U T Í 
Městský úřad Velké Hamry, stavební úřad obdržel dne 29.9.2009 žádost stavebníka 

Lenky  Hrbáčkové  (nar.2.7.1959),  bytem  Na  Kovářce  1753/2,  150  00  Praha  5  Smíchov, 
zastoupené Ing. Milanem Peukertem (nar.24.11.1982), bytem Haratice 101, 468 46 Plavy, o 
vydání  územního  rozhodnutí  o  umístění  stavby  rodinného  domu  s 1  bytovou  jednotkou, 
parkovacího  stání,  příjezdové  komunikace,  domovní  ČOV  (potrubí,  septik,  filtr,  výústní 
objekt), studny s vodovodním potrubím a přípojky el. energie na ppč.277, 278, 1595/5, 419/2 
v  k.ú.  Zlatá  Olešnice  Semilská  a  v  obci  Zlatá  Olešnice.  Uvedeným dnem bylo  zahájeno 
územní řízení.

Městský  úřad  Velké  Hamry,  stavební  úřad,  jako  stavební  úřad  příslušný  podle 
ustanovení  §  13  odst.  1,  písm.  g)  stavebního  zákona,  posoudil  v územním  řízení  shora 
uvedenou  žádost  podle  §  84  až  91  stavebního  zákona  a  na  základě  tohoto  posouzení  a 
prokázání stavebníka, že je vlastníkem ppč. 277, 278, 1595/5 a 419/2  v k.ú. Zlatá Olešnice 
Semilská a v obci Zlatá Olešnice, se podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 
Sb.,  o  podrobnější  úpravě  územního  řízení,  veřejnoprávní  smlouvy a  územního  opatření, 
v y d á v á

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 

Rodinný dům s 1 bytovou jednotkou, parkovací stání, příjezdová komunikace, domovní 
ČOV (potrubí, septik, filtr, výústní objekt), studna s vodovodním potrubím a přípojka 
el. energie na ppč.277, 278, 1595/5 a 419/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a v obci Zlatá 
Olešnice.

Popis stavby :
Stavba rodinného domu bude mít  půdorys  ve tvaru obdélníku o maximálních rozměrech 
11,00 x 10,00 m s výklenkem na jižní straně objektu o rozměrech 2,80 x 1,00 m.
Zastřešení objektu sedlovou střechou o  různém sklonu střešních rovin 60° a 7o s hlavním 
hřebenem v ose J-S  s výškou obou hřebene 6,186 m (od úrovně 1. NP). 
Jedná se o montovanou dřevostavbu. 
Objekt bude obsahovat 1 bytovou jednotku.

Napojení na sítě technického vybavení a komunikaci, odkanalizování a vytápění :
- Elektrická  energie  –  objekt  bude  napojen  zemním kabelem na  rozvodnou síť  NN ve 

správě ČEZ Distribuce a.s. v přípojkové skříni v J části ppč. 278.
- Voda – vrtaná studna s vodovodním potrubím v J části ppč. 278. 
- Odkanalizování splaškových vod – kanalizační potrubí s biologickým septikem, zemním 

Rozhodnutí  MÚ Velké Hamry čj. sú/293/2009 ze dne 20.1.2010    



filtrem a výústní objekt v JZ části ppč. 278 a 277.
- Dešťové vody – budou svedeny do místní vodoteče
- Vytápění  a  ohřev  TUV – krbovými  kamny na  tuhá  paliva,  společně  s  přímotopnými 

elektrickými panely.
- Parkování osobních automobilů – parkovací stání na ppč.277.
- Příjezd  -  příjezdová  komunikace  na  ppč.281  se  stávajícím sjezdem z  komunikace  na 

ppč.1636.

Umístění stavby na pozemku :
- Rodinný dům bude umístěn  na ppč.  278 v k.ú.  Zlatá  Olešnice  Semilská tak,  že  jeho 

západní strana bude umístěna ve vzdálenosti 2,5m od společné hranice 277, severní roh 
bude umístěn ve vzdálenosti 2,5 m od ppč.277.

- Zemní kabel napojení elektrické energie bude umístěn na ppč.278 J směrem od rodinného 
domu.

- Vrtaná studna s vodovodním potrubím bude umístěna na ppč.278 J směrem od rodinného 
domu.

- Kanalizační  potrubí  s biologickým  septikem,  zemním  filtrem  a  výústní  objekt  bude 
umístěno na ppč. 278 a 277 jihozápadním směrem od rodinného domu.

Umístění  shora  uvedených staveb je  zakresleno v ověřené  Koordinační  situaci  v  měřítku 
1:200, výkres č. S2, která je nedílnou součástí dokumentace k územnímu řízení.

Pro umístění, projektovou přípravu a provádění stavby se stanovují tyto podmínky :
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným  umístěním  stavby,  s vyznačením  vazeb  a  vlivu  na  okolí,  zejména 
vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb – Výkres č. D-01 – Situace v měř. 
1:500.

2. Projektová dokumentace pro vydání  souhlasu s ohlášením stavby bude vypracována v 
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a s vyhláškou č. 268/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a 
bude vypracována oprávněným projektantem.

3. Stavební povolení na stavbu vodního díla, tj. domovní ČOV (potrubí, septik, filtr, výústní 
objekt)  a    studna  s vodovodním potrubím –  bude  vydávat  speciální  stavební  úřad  : 
Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí. 

4. Souhlas s ohlášením na stavbu rodinného domu, přístupové zpevněné plochy, chodníků, 
opěrných zdí, likvidace dešťových vod ( potrubí, akumulace, vsak),  připojení el. energie 
a oplocení bude vydávat zdejší stavební úřad.

5. Při zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) 
budou dodrženy podmínky obsažené v Koordinovaném závazném stanovisku Městského 
úřadu Tanvald ze dne 17.9.2009 pod č.j.MěÚT/19540/2009/SÚ, kterým uděluje souhlas s 
trasou podzemního vedení kanalizačního potrubí, vodovodní přípojky a elektro přípojky 
pro  novostavbu  rodinného  domu,  které  povedou  přes  zemědělské  pozemky 
par.č.278(zahrada)  a  par.č.277(trvalý  travní  porost)  v  k.ú.  Zlatá  Olešnice  Semilská  za 
těchto podmínek : 
• Práce budou prováděny především v době vegetačního  klidu  a  po jejich ukončení 

budou pozemky uvedeny do původního stavu.
• Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním 

krytu došlo k co nejmenším škodám.
6. Budou  dodrženy  podmínky  ze  stanoviska  Povodí  Labe,  s.p.  ze  dne  23.11.2009  pod 
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č.j.PVZ/09/31501/Hz/0
• Septik se zemním filtrem bude odborně instalován, řádně provozován a udržován tak, 

aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO v příloze č. 1 
nařízení  vlády  č.229/2007  Sb.,  kterým  se  mění  nařízení  vlády  č.61/2003  Sb.,  o 
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  do  vod  povrchových  a  do 
kanalizací a o citlivých oblastech. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku 
bude mít provozovatel septiku se zemním filtrem platné vodohospodářské povolení, 
které  bude  mít  všechny  náležitosti  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  dle 
uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů.

• Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v septiku se zemnímfiltrem a 
včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.

• Po vybudování systematické kanalizace s centrálním ČOV obce budou odpadní vody 
napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.

• Výústní objekt bude umístěn vzhledem k velikosti toku cca 0,1 - 0,2 m nad hladinou 
vody při běžném průtoku. Samotná výústní trubka bude

7. Veškeré výkopové práce při realizaci umisťované stavby budou prováděny v souladu s 
ČSN DIN 18920 o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námitce účastníka řízení Povodí Labe, s.p., ve které stanoví podmínku pro umístění a 
provádění stavby, bylo vyhověno podmínkou č.6 výroku rozhodnutí.

Námitky MÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, které stanoví podmínky 
pro umístění a provádění stavby, bylo vyhověno podmínkami č. 5 výroku rozhodnutí. 

Další námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti nebyly v řízení uplatněny.

Účastníkem řízení  podle  §  27  odst.  1  správního  řádu,  v platném znění,  je  Lenka 
Hrbáčková (nar.2.7.1959), bytem Na Kovářce 1753/2, 150 00 Praha 5 Smíchov, zastoupená 
Ing.Milanem Peukertem (nar.24.11.1982), bytem Haratice 101, 468 46 Plavy. 

O d ů v o d n ě n í 

       Žadatel Lenka Hrbáčková (nar.2.7.1959), bytem Na Kovářce 1753/2, 150 00 Praha 5 
Smíchov, podal dne 29.9.2009 prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce Ing.Milana 
(nar.24.11.1982), bytem Haratice 101, 468 46 Plavy, žádost o vydání územního rozhodnutí o 
umístění  stavby rodinného  domu s 1  bytovou  jednotkou,  parkovacím stáním,  příjezdovou 
komunikací,  domovní  ČOV  (potrubí,  septik,  filtr,  výústní  objekt,  studna  s  vodovodním 
potrubím  a  přípojky  el.  energie  na  ppč.  277,  278,  1595/5,  419/2  v  k.ú.  Zlatá  Olešnice 
Semilská a v obci Zlatá Olešnice.
       V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze 
dne  5.10.2009  oznámil  zahájení  územního  řízení  veřejnou  vyhláškou  a  současně  stanovil 
k projednání  žádosti  termín  veřejného  ústního  jednání  na  den  12.11.2009,  z  kterého  byl 
pořízen protokol. Zároveň vyzval navrhovatele, aby bezodkladně zajistil u pozemků, na nichž 
se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí.

V průběhu územního řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 84 až 91 stavebního zákona, 
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projednal  ji  s  účastníky  řízení,  dotčenými  orgány  a  posoudil  shromážděná  stanoviska  a 
podmínky.
        Umístění navrhované stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce Zlatá 
Olešnice.
           Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 
Sb.,  o  obecných  požadavcích  na  využívání  území,  požadavky  stanovené  vyhláškou  č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.
 

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky :

- Koordinované  závazné  stanovisko  MÚ  Tanvald  -  odbor  stavební  úřad  a  životní 
prostředí ze dne 17.9.2009 pod č.j.MěÚT/19540/2009/SÚ a ŽP

- Stanovisko Povodí Labe čj. PVZ/09/31501/Hz/O ze dne 23.11.2009
- Vyjádření ČEZ Distribuce čj. 4120483601 ze dne 31.8.2009

       Stavební  úřad  zajistil  vzájemný  soulad  předložených  stanovisek  dotčených  orgánů 
vyžadovaný  zvláštními  předpisy,  zabezpečil  plnění  požadavků  vlastníků  a  správců  sítí 
technické  technického  vybavení  a  tato  stanoviska  s  požadavky  zahrnul  do  podmínek 
rozhodnutí.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto : 

Námitce účastníka řízení Povodí Labe, s.p., ve které stanoví podmínku pro umístění a 
provádění stavby, bylo vyhověno podmínkou č.6 výroku rozhodnutí.

Námitky MÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, které stanoví podmínky 
pro umístění a provádění stavby, bylo vyhověno podmínkami č. 5 výroku rozhodnutí. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : Ze strany veřejnosti nebyly k předmětu řízení 
uplatněny žádné připomínky.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v 
daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele) 
vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (Lenka 
Hrbáčková), dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 
sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 
(Tomáš Veselý, 468 47 Zlatá Olešnice 210).  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.
         

Vzhledem ke shora citovaným skutečnostem stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P O U Č E N Í

 Proti  tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 správního 
řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor 
územního  plánování  a  stavebního  řádu,  U  Jezu  642/2a,  Liberec,  podáním  u  zdejšího 
stavebního úřadu.
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Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,  aby jeden stejnopis zůstal 
stavebnímu  úřadu  a  aby  každý  účastník  řízení  dostal  jeden  stejnopis.  Nepodá-li  účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady zdejší stavební úřad.

Stavební  úřad po právní  moci  rozhodnutí  předá žadateli  jedno vyhotovení  ověřené 
projektové dokumentace. Jedno vyhotovení  ověřené projektové dokumentace bude předáno 
též obci, jejíž území je rozhodnutím dotčeno, pokud není sama stavebním úřadem. 

Toto rozhodnutí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platí 2 roky ode dne, kdy nabude 
právní  moci.  Nepozbývá  však  platnosti,  pokud  v této  lhůtě  bude  podána  úplná  žádost  o 
stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí,

Petr   B r e z a r
                                               vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MÚ Velké Hamry a OÚ Zlatá Olešnice po 
dobu 15 dnů a musí být současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na 
internetových stránkách Města Velké Hamry a Obce Zlatá Olešnice.

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

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

Obdrží:

 Účastníci řízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona 
(do vlastních rukou na doručenku) :
1. Lenka Hrbáčková, Na Kovářce 1753/2, 150 00 Praha 5 Smíchov, zastoupená Ing. 

Milanem Peukertem, Haratice 101, 468 46 Plavy                                            
2. Obec Zlatá Olešnice

 Dotčené orgány státní správy (na doručenku) :
1. Městský úřad Tanvald, Odbor stavební úřad a životní prostředí, 468 41 Tanvald
2. Městský úřad Tanvald, Odbor dopravy, 468 41 Tanvald          

 Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou  :
1. Dagmar Hrbáčková, Na Kovářce 1753/2, 150 00 Praha 5 Smíchov
2. Tomáš Veselý, 468 47 Zlatá Olešnice 210
3. Lidmila Housová, Nad Bertramkou 2839/17, 150 00 Praha Smíchov
4. Josef Havel, Prosečská 273, 468 04 Jablonec n.N. - Proseč n.N.
5. KSS Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI Rochlice
6. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Slezské předměstí
7. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň

Co stavební úřad
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