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Věc :  

Územní rozhodnutí o umístění stavby JN/ ZLATÁ OLEŠNICE 152, TJ SOKOL – VN, 

TS, NN v obci Zlatá Olešnice 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

      Městský  úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, obdržel  dne 7.6.2013 žádost ČEZ Distribuce 

a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupený na základě plné moci firmou 

ENPROSPOL s.r.o., IČ 28725450, Panská 1423/19, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen "stavebník"), 

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „územní rozhodnutí o 

umístění stavby“) stavby JN/ ZLATÁ OLEŠNICE 152, TJ SOKOL – VN, TS, NN v obci 

Zlatá Olešnice. 
      Městský úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 

13 odst. 1 písm. e)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších (dále jen „stavební zákon“), "), posoudil v územním řízení shora uvedenou žádost podle § 

84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení. Na základě tohoto přezkoumání a 

prokázání stavebníka, že má právo založené smlouvou provést stavbu.  

 
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 

 

JN/ ZLATÁ OLEŠNICE 152, TJ SOKOL – VN, TS, NN v obci Zlatá Olešnice 
 

a současně v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. e)  bod 5 stavebního zákona stanovuje,  

že k jejímu provedení nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení.  

Popis stavby:  

Popis stavby : 

SO 01 -  zemní kabel VN v nové trase v délce 340 m umístěný na par.č. 1019, 1029, 1075, 510/2, 

1027 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská,   

SO 02 – vrchní kabel VN ve stávající trase  v délce 391 m umístěný na par.č. 1027, 489/1, 1025/1, 

494/5, 494/8, 494/7, 1026, 496, 1069 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a par.č. 1002, 1582, 1004, 

87/1, 998/1, 91, 1106/1, 1106/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská 

SO 03 – stožárová příhradová TS bude umístěna na par.č. 322v k.ú.Zlatá Olešnice Navarovská 

SO 04 - vrchní kabel NN ve stávající trase v délce 40 m umístěný na par.č.998/1, 1007/2 v k.ú. Zlatá 

Olešnice Semilská 
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SO 05 –zemní kabel NN v nové trase umístěný na ppč.322, 1069 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, na 

ppč.1110, 1637 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská v délce 40 m, dále na ppč.1101/1, 1637/1, 1017/4, 1018 

v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská v délce 130 m. 

 

Pro umístění a realizaci povolované stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemkových  tak, jak je zakresleno v celkové situaci 

ověřené projektové situace (výkres č.1, měř. 1:1000). 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou 

vypracované Jaroslav Jiřička, ČKAIT 0401594. 

3. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název stavebního 

podnikatele oznámíte stavebnímu úřadu ihned, jakmile bude znám. Termín zahájení 

stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu. 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2015.  

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl.č.268/2009 Sb., o obecných technických  

požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

6. 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). 

7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky účastníka řízení Jiřího Havlíka, bytem 468 41 

Tanvald, Sportovní 554 

 Upozorňuji, že mezi stávajícím sloupem a rohem domu je položena kanalizační a vodovodní 

přípojka k čp.159 (vede podél kratší stěny domu). 

 Požaduji, aby případná výměna pojistkové skříně na čp.159 a instalace nového vedení 

k čp.159 bylo provedeno na účet žadatele či na účet toho, kdo stavbu provádí 

8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky účastníka řízení Marcely Kubíkové, bytem 468 47 

Zlatá Olešnice 251 

 Stávající dřevěný sloup bude odstraněn. 

 Zruší se přípojka pro garáž na ppč.207. 

 Nebude na pozemku 1007/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, obec Zlatá Olešnice umístěn 

žádný sloup. El. vedení bude vedeno v izol. kabelu. 

 Pozemek (zahrada) bude po ukončení prací uveden do původního stavu. 

9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky účastníků řízení Jaroslava a Hany Havlíčkových, 

bytem Zlatá Olešnice 266 ze dne 3.7. 

1. Kabel VN povede podél ppč.559/1 ve vzdálenosti 1 metr od hranice po ppč.1019, abychom 

v budoucnu nebyli omezeni ochranným pásmem tohoto vedení. Pokud nude kabel VN položen 

blíže než 1 metr od hranice mého pozemku, provede investor stavby přeložku kabelu VN na 

vlastní náklady do požadované vzdálenosti. 

2. Před realizací stavby budou investorem této stavby, nebo jeho zástupcem vytyčeny hranice 

mezi ppč.1019 aa ppč.559/1, aby bylo možné při realizaci stavby splnit podmínku č.1 

3. Ppč. 559/1 a 559/2 je využíván jako ohrada pro koně, na tomto pozemku nebude skladován 

výkopek ani jiný materiál. 

4. Na křižovatce ppč.1019, 1029, 1028 a 1030/2 bude v délce cca 6 metrů založena kabelová 

trubka, která bude položena během 1 dne, aby bylo možné každý den v pozdním odpoledni 

projet zemědělskou technikou a převést hospodářská zvířata z ppč.1019 (1028) směrem na 

ppč.1030/2 

5. Ppč.1019 a 1029 využíváme jako přístupové cesty na vlastní zemědělské pozemky a jezdíme 

po nich těžkou technikou. Kabel VN bude po těchto pozemcích uložen v normové hloubce 

minimálně 1 metr, v kabelových chráničkách i v případě tvrdého podkladu. Abychom nebyli 

v budoucnu omezováni, kdyby bylo potřeba cestu zpevnit například štěrkem. 

6. Ppč. 1019 a 1029 budou uvedeny do původního stavu, aby je bylo možné udržovat a užívat 

těžkou technikou a hospodářskými zvířaty, výkopek bude řádně hutněn po vrstvách 

maximálně20-30 cm, a výkop bude bezpečně zajištěn, aby nedošlo k pádu osob nebo zvířat do 

výkopku.  
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10. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky Telefonica O2, a.s., ze dne 16.11.2012 

pod č.j.0112832517 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 

stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo 

k poškození nebo ohrožení  SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, 

že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny 

právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 

 Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 

elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením 

řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých 

vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, 

rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od 

okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti . 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

 Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. 

 Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasama SEK musí nechat volný prostor. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 

jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných 

ploch. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK 

provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných 

právních předpisů, technických a odborných norem. 

 Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení 

projednat s POS. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 

vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány 

ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 

technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

III.Práce v objektech a odstraňování 

 Při provádění činnosti v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru 

stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jimé průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK 

na omítce i pod ní. 

11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky SČVK a.s. ze dne 18.1.2013 po č.j. 

O13610003294/TPCV/Fla 

 Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek a pod 

dohledem autorizované osoby 

 Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK a.s. a jeho následné 

zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz, v případě nejasností 

budou provedeny ručně kopané sondy. 

 Při souběhu vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo 

kanalizačními stokami požadujeme minimální odstup ve vodorovné vzdálenosti a to 1,0 m od 

vnějšího líce potrubí 

 Ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, 

kterou je ale nutné projednat a zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke 

kolaudaci nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě (nejmenší 

dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005) 

 Při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně 

pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005. 
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 Investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací ne příslušné středisko 

nejméně 14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho 

telefonní spojení : kanalizační středisko Jablonec n.N., jaroslav.jirena@scvk.cz, tel. 

482 416 773 

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) 

zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při činnostech 

uvedených v zákoně. 

 V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž 

budou respektovány trasy přípojek 

 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve 

správě SČVK a.s. s trasou navrženého zařízení 

 Ochranu zařízení ve správě SČVK a.s. před poškozením v průběhu prací 

 Přizvání zástupců SČVK a.s. na staveništi před zásypem položených zařízení ke kontrole 

provedených prací, kontrolu potvrdí zástupce našeho střediska zápisem do stavebního deníku a 

zároveň do protokolu ke kolaudaci 

 Přizvání zástupců SČVK a.s. k závěrečné prohlídce/kolaudačnímu řízení 

 Neprodlené ohlášení každého poškození zařízení SČVK a.s. 

12. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky Povodí Labe, s.p. ze dne 4.2.2013 pod 

zn.PSTU/12/30050/Řa/II 

Vzhledem ke skutečnosti, že v dotčeném místě je koryto toku zatrubněno, bude tolerována 

vzdálenost stavby TS 2 m od břehové hrany (resp. vnější hrany zatrubnění) koryta toku. 

13. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky Povodí Labe, s.p. ze dne 9.1.2013 pod 

zn.PVZ/12/30050/Řa/0 

 Podél toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 6 m pro jeho správu a údržbu 

 V tomto pruhu o šíři 6 m nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů 

umísťováním staveb nebo změnami nivelity terénu. Případné zásahy do tohoto pruhu budou 

konzultovány se zástupcem Povodí Labe s.p., provozní středisko Turnov. 

14. 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. 

15. Jelikož se jedná o stavbu podle § 103 odst. 1), písm. b), bod 5, které nevyžadují stavební povolení 

ani ohlášení, můžou být užívány pouze na základě souhlasu s užíváním stavby (kolaudačního 

souhlasu), které je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu nejméně 30 dnů předem. 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení 

 

Ze strany účastníků řízení uplatnili námitky účastníci řízení Jaroslav a Hana Havlíčkovi, 

bytem Zlatá Olešnice 266, které se týkají průběhu realizace stavby. Této námitce bylo vyhověno 

podmínkou č.9. 

  Z účastníků řízení uplatnily námitky tyto společnosti : Telefonica O2, a.s., SČVK a.s., Povodí 

Lbe , s.p.ČEZ Distribuce a.s., které se týkají způsobu provádění stavby (stanovení podmínek pro 

provádění stavby v ochranných pásmech vedení technické infrastruktury ve vlastnictví nebo správě 

uvedených společností), bylo vyhověno podmínkami pro provedení stavby č.10, 11, 12,13. 

 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupený na základě plné moci firmou ENPROSPOL s.r.o., IČ 

28725450, Panská 1423/19, 400 01 Ústí nad Labem. 

 

O d ů v o d n ě n í 

 
 Žadatel ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupený na 

základě plné moci firmou ENPROSPOL s.r.o., IČ 28725450, Panská 1423/19, 400 01 Ústí nad Labem, 

podala dne 7.6.2013  žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby JN/ ZLATÁ 

OLEŠNICE 152, TJ SOKOL – VN, TS, NN v obci Zlatá Olešnice. 
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Žadatel současně v souladu s ust. § 78 odst. 2 stavební zákon požádal, aby na stavbu nebylo 

vyžadováno ohlášení. 

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 

12.6.2013 oznámil zahájení územního řízení a jelikož jsou dobře známy poměry v území a žádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad upustil od ústního jednání a 

stanovil lhůtu, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. 

  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, projednal ji s 

účastníky řízení, dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a podmínky.             

Protože stavebník současně požádal, aby na stavbu nebylo vyžadováno ohlášení, posoudil 

stavební úřad, zda v souladu s ust. § 78 odst. 2 stavebního zákona toto nevylučuje povaha věci, 

ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv a oprávněných zájmů 

účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru, že ohlášení stavby není třeba vyžadovat, protože 

předložená projektová dokumentace s přílohami, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků 

řízení umožňují v navrhovanou stavbu umístit a současně povolit její provedení tímto územním 

rozhodnutím a ve výroku rozhodnutí určil podmínky i pro její provedení.  

Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. 

  

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky : 

 vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 16.11.2012 pod zn.0200070023, 

 vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 16.11.2013 pod zn.5000713539, 

 vyjádření Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 16.11.2012 pod č.j.196836/12, 

 vyjádření SČVK a.s. ze dne 19.11.2012 pod zn.012610062422/TPC/Fla, 

 vyjádření SČVK a.s. ze dne 18.1.2013 pod zn.01261003294/TPCV/Fla, 

 vyjádření UPC Česká republika s.r.o. ze dne 19.11.2012 pod zn.14151/Ru, 

 vyjádření Ministerstva obrany České republiky ze dne 6.12.2012 pod čj.8651/23238-ÚP/2012-

1420, 

 stanovisko SCHKO JIzerské hory ze nde 10.12.2012 pod č.j.SR/1044/JH/2012-2, 

 vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 23.11.2012 pod čj.10129/12, 

 vyjádření Severočeského muzea v Liberci ze dne 28.11.2012 pod zn.2327/2012, 

 vyjádření KSS Libereckého kraje ze dne 16.1.2013 pod zn.TSSM 4/13/JH/301/377, 

 vyjádření KSS Libereckého kraje ze dne 19.4.2013 pod zn.TSSM 4/13/JH/301/377b, 

 závazné stanovisko HZS Libereckého kraje ze dne 21.5.2013 pod č.j.HSLI-1357-2/JN-P-

PRE2-2013, 

 stanovisko KHS Libereckého kraje ze dne 26.6.2013 pod č.j.KHSLB 14451/2013, 

 vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 9.1.2013 pod zn.PVZ/12/30050/Řa/0, 

 vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 4.2.2013 pod zn.PSTU/12/30050/II, 

 vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 9.1.2013 pod zn.PVZ/13/8513/Řa/0, 

 koordinované stanovisko MÚ Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí ze dne 

5.12.2012 pod sp.zn.MěÚT/19886/2012/SÚaŽP, 

 rozhodnutí MÚ Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí ze dne 23.1.2013 pod 

sp.zn.MěÚT/01324/2013/SÚaŽP, 

 stanovisko Obce Zlatá Olešnice ze dne 26.11.2012, 

 souhlas Obce Zlatá Olešnice ze dne 9.5.2013, 

 rozhodnutí MÚ Tanvald  - odbor dopravy ze dne 26.7.2013 pod č.j.MěÚT/12581/2013/OD-

SH/To 

 

        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 ze dne 30.7.2013 pod spis.zn.: sú/92/2013                                          

 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto :  

Ze strany účastníků řízení uplatnili námitky Jana a Jiří Hladíkovi, oba bytem 

Luční1282,Smržovka, které se týkají průběhu realizace stavby. Těmto námitkám bylo vyhověno 

podmínkami pro provedení stavby č.9. 

  Z účastníků řízení uplatnily námitky tyto společnosti : Telefonica O2, a.s.,SČVK a.s., Povodí 

Labe, s.p.,  které se týkají způsobu provádění stavby (stanovení podmínek pro provádění stavby v 

ochranných pásmech vedení technické infrastruktury ve vlastnictví nebo správě uvedených 

společností), bylo vyhověno podmínkami pro provedení stavby č.10, 11, 12, 13. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :  

Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny žádné námitky.  

 

 Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 

případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona těmto subjektům : 

§ 85 odst. 1  ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – plná moc 

ENPROSPOL s.r.o., IČ 28725450, Panská 1423/19, 400 01 Ústí nad Labem 

 Obec Zlatá Olešnice 172, 468 47 Zlatá Olešnice       

§ 85 odst. 2a) Obec Zlatá Olešnice 172, 468 47 Zlatá Olešnice      

  KSS Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí 

TJ Sokol Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 

  Matěásko Zdeněk, 468 47 Zlatá Olešnice 241 

Matěásková Hana, 468 47 Zlatá Olešnice 241 

Polanská Simona, Jablonecká 415/56, 190 00 Praha – Střížkov 

Balatka Petr, 468 47 Zlatá Olešnice 161 

Holinová Olga, 468 47 Zlatá Olešnice 15 

Havlík Jiří, Sportovní 554, 468 41 Tanvald 

Moudrý Vladislav, Marie Majerové 924, 273 09 Kladno – Švermov 

Birhanzl Václav, nám. Lípy svobody 48, 281 63 Černé Voděrady 

Birhanzlová Renáta, nám. Lípy svobody 48, 281 63 Černé Voděrady  

Roeleveld Nicolaas Petrus, Ilpendam, Nizozemsko, Kerkstraat 2, PSČ 1452 PR 

Van der Meer Wilhelmina Petronella, Ilpendam, Nizozemsko, Kerkstraat 2 , 1452 PR 

Bodo Radek, 468 47 Zlatá Olešnice 152 

Fučík Josef, Dr.K.Farského 99, 512 11 Vysoké nad Jizerou 

Kubíková Marcela, 468 47 Zlatá Olešnice 251 

Bělonožník Pavel, 468 47 Zlatá Olešnice 158 

Šalšová Petra, 468 47 Zlatá Olešnice 263 

Havlík Jiří, Sportovní 554, 468 41 Tanvald   

  Telefónica O2 ČR, DLSS Liberec, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3 

  SČVK a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

   

§ 85 odst. 2b) vlastníci ppč. 510/1,508/2, 1024/6, 497, 1024/5, 489/3, 494/4, 494/2, 494/1, 1111, 

323, 324 a stpč.21, 22, 259, 90 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a vlastnící ppč.795, 996, 997, 998, 

1001, 998/3, 998/2, 1008/2,1008/1, 1108, 1591,1008/3, 1015, 1017/1, 1017/4, 1105/1, 1104/1, 1017/3, 

1020, 1019, 1095/3, 1101/2, 1096, 1108  a stpč.89, 164, 87/2, 231, 221, 207, 92 v k.ú. Zlatá Olešnice 

Semilská. 

 

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. 

 

 

 



Rozhodnutí ze dne 30.7.2013 pod spis.zn.: sú/92/2013                                          

 

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. 

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 předmětná stavba zahájena. 

 

 

 

 

       Petr   B r e z a r 

                                                 vedoucí stavebního úřadu 

          „otisk úředního razítka“ 

  

 

 

 

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. Patnáctým dnem po vyvěšení se 

písemnost považuje za doručenou. 
 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhodnutí ze dne 30.7.2013 pod spis.zn.: sú/92/2013                                          

 

 

 

Obdrží : 

 

 Účastníci řízení dle § 85 odst.1 a 2a) stavebního zákona  

(do vlastních rukou na doručenku nebo do datové schránky) : 

1. ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – plná moc ENPROSPOL 

s.r.o., IČ 28725450, Panská 1423/19, 400 01 Ústí nad Labem  

2. Obec Zlatá Olešnice 172, 468 47 Zlatá Olešnice      

3. KSS Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 

4. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí 

5. TJ Sokol Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 

6. Matěásko Zdeněk, 468 47 Zlatá Olešnice 241 

7. Matěásková Hana, 468 47 Zlatá Olešnice 241 

8. Polanská Simona, Jablonecká 415/56, 190 00 Praha – Střížkov 

9. Balatka Petr, 468 47 Zlatá Olešnice 161 

10. Holinová Olga, 468 47 Zlatá Olešnice 15 

11. Havlík Jiří, Sportovní 554, 468 41 Tanvald 

12. Moudrý Vladislav, Marie Majerové 924, 273 09 Kladno – Švermov 

13. Birhanzl Václav, nám. Lípy svobody 48, 281 63 Černé Voděrady 

14. Birhanzlová Renáta, nám. Lípy svobody 48, 281 63 Černé Voděrady  

15. Roeleveld Nicolaas Petrus, Ilpendam, Nizozemsko, Kerkstraat 2, PSČ 1452 PR 

16. Van der Meer Wilhelmina Petronella, Ilpendam, Nizozemsko, Kerkstraat 2 , 1452 PR 

17. Bodo Radek, 468 47 Zlatá Olešnice 152 

18. Fučík Josef, Dr.K.Farského 99, 512 11 Vysoké nad Jizerou 

19. Kubíková Marcela, 468 47 Zlatá Olešnice 251 

20. Bělonožník Pavel, 468 47 Zlatá Olešnice 158 

21. Šalšová Petra, 468 47 Zlatá Olešnice 263 

22. Havlík Jiří, Sportovní 554, 468 41 Tanvald   

23. Telefónica O2 ČR, DLSS Liberec, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3 

24. SČVK a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

 

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 2b) a 2c) stavebního zákona  

(veřejnou vyhláškou) : 

ppč. 510/1,508/2, 1024/6, 497, 1024/5, 489/3, 494/4, 494/2, 494/1, 1111, 323, 324 a stpč.21, 22, 

259, 90 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a vlastnící ppč.795, 996, 997, 998, 1001, 998/3, 998/2, 

1008/2,1008/1, 1108, 1591,1008/3, 1015, 1017/1, 1017/4, 1105/1, 1104/1, 1017/3, 1020, 1019, 

1095/3, 1101/2, 1096, 1108  a stpč.89, 164, 87/2, 231, 221, 207, 92 v k.ú. Zlatá Olešnice 

Semilská. 

 

 

 Dotčené orgány státní správy (datová schránka) : 

1. Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřada a životní prostředí, Palackého 359, 468 41 

2. KHS Libereckého kraje, Územní pracoviště, Podhorská 62, 466 00 Jablonec n.N. 

3. HZS Libereckého kraje, Územní odbor, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec n.N.  

4. SCHKO Jizerské hory, U Jezu 96/10, 460 01 Liberec 

5. Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 

 

co stavební úřad 

 

 

 


