
M � S T S K Ý   Ú � A D   V E   V E L K Ý C H    H A M R E C H 
s  t  a  v  e  b  n  í    ú � a d 

________________________________________________________________ 
�.j.    :    sú/205/2008               Velké Hamry dne 25.7.2008 
Vy�izuje : Olení�ek 
Telefon   :  483 369 824 
 
Monika Neva�ilová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha 4 
 
V�c: 
Územní rozhodnutí o umíst�ní stavby vrtané studny s vodovodní p�ípojkou a 
elektrop�ípojkou NN, vše na pp�. 834/2 pro objekt rodinného domu �p. 20, na stp�. 162 
v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, v obci Zlatá Olešnice. 
 

  
 

V E � E J N Á   V Y H L Á Š K A  
Ú Z E M N Í    R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í 

 
           M�stský ú�ad Velké Hamry, stavební ú�ad, obdržel dne 19.6.2008 žádost Moniky 
Neva�ilové, nar. 11.1.1981, bytem Praha 4, Muškova 1404/1, PS� 148 00  prost�ednictvím 
zmocn�nce Václava Ml�ocha nar. 25.3.1953, bytem Rad�ická 960, 460 14 Liberec, o vydání 
územního rozhodnutí o umíst�ní stavby (dále jen „územní rozhodnutí o umíst�ní stavby“) – 
vrtané studny s vodovodní p�ípojkou a elektrop�ípojkou NN, vše na pp�. 834/2 pro objekt 
rodinného domu �p. 20 na stp�. 162, v k.ú. Zlatá  Olešnice Navarovská, v obci Zlatá Olešnice. 
          M�stský ú�ad ve Velkých Hamrech, stavební ú�ad, jako p�íslušný stavební ú�ad podle 
ustanovení § 13 odst. 1, písm. g) zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
�ádu, v platném zn�ní (dále jen "stavební zákon"), posoudil v územním �ízení výše uvedenou 
žádost stavebníka podle ust. § 84 až 91 stavebního zákona a na základ� tohoto posouzení a 
prokázání stavebníka, že je vlastníkem parc.�. 834/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, v obci 
Zlatá Olešnice a že vlastníci ostatních stavbou dot�ených pozemk� s touto stavbou souhlasí, 
se podle § 92 stavebního zákona a vyhlášky �. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� územního 
�ízení, ve�ejnoprávní smlouvy a územního opat�ení, vydává 
 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t � n í   s t a v b y  
 
vrtané studny s vodovodní p�ípojkou a elektrop�ípojkou NN, vše na pp�. 834/2 pro 
objekt rodinného domu �p. 20 na stp�. 162, v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, v obci 
Zlatá Olešnice (dále jen „stavba“). 
 
Stru�ný popis umis�ované stavby: 
Jedná se o zásobování vodou rodinného domu z vrtu DN 125, hloubka 30m, vodovodní 
p�ípojka DN 32rPE délka 17m, elektrop�ípojka 3Cx4CYKY délka 17m s �erpadlem 2kW. 
  
Pro umíst�ní a projektovou p�ípravu stavby se stanoví tyto podmínky : 

1. P�edm�tná stavba vodního zdroje bude umíst�na v SV �ásti pp�. 834/2, ve vzdálenosti 
2,9m od spole�né hranice s pp�. 995 na Z a ve vzdálenosti 20,1m od spole�né hranice 
s pp�. 836/1 na J, jak je zakresleno v Situaci umíst�ní vrtu v m��ítku 1:1000. 
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2. Stavební povolení pro stavbu vodního díla (vrtané studny a vodovodní p�ípojky) – 

bude vydávat speciální ú�ad: M�stský ú�ad, odbor SÚ a ŽP, vodoprávní ú�ad, 
Palackého 359, 468 41 Tanvald. 

3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracována v souladu 
s vyhláškou �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyhláškou �. 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a bude 
vypracována oprávn�ným projektantem. 

4. P�i zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení budou 
dodrženy podmínky obsažené: 
- v koordinovaném závazném stanovisku M�stského ú�adu Tanvald, odbor stavební 
ú�ad a životní prost�edí, ze dne 18.4.2008 �j. SÚ 4139/2008/KS 
            Vodoprávní ú�ad - stavba vrtané studny podléhá stavebnímu povolení, které 
vydává na základ� žádosti M�stský ú�ad Tanvald, odbor stavební ú�ad a životní 
prost�edí, vodoprávní ú�ad. Žádost musí být v souladu s vyhláškou �. 432/2001 Sb., 
Mze �R. K žádosti musí být doložen hydrogeologický posudek ohledn� možnosti 
vybudování navrhované studny v dané lokalit�. 
              Orgán ochrany ZPF: souhlas s trasou podzemního vedení vodovodního 
potrubí a p�ípojky el.energie pro rodinný d�m �p. 20 ve Zlaté Olešnici se ud�luje za 
p�edpokladu spln�ní následujících podmínek, které splní sám investor nebo 
dodavatel stavby : 

1) práce budou provád�ny p�edevším v dob� vegeta�ního klidu a po jejich 
ukon�ení bude pozemek uveden do p�vodního stavu, 

2) práce budou provád�ny tak, aby na zem�d�lském p�dním fondu a jeho 
vegeta�ním krytu došlo k co nejmenším škodám. 

          Orgán ve�ejné správy v oblasti odpadového hospodá�ství: veškeré odpady, 
které vzniknou p�i uvedené stavb� lze p�edat do vlastnictví pouze právnické osob� 
nebo fyzické osob� oprávn�né k podnikání, která je provozovatelem za�ízení ke 
sb�ru, výkupu, využití nebo odstran�ní ur�eného druhu odpadu, nebo osob�, která 
je provozovatelem za�ízení podle § 14 odst. 2 zákona. 

5. P�i zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení budou 
dodrženy podmínky obsažené : 
- ve Vyjád�ení o existenci sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 
Czech Republic a.s. ze dne 28.4.2008 �j. 51613/08/LIB/M00 
              P�i provád�ní stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pov��ený 
subjekt povinen u�init nezbytná opat�ení, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození 
SEK a je srozum�n s tím, že : 

              a)Sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Repuiblic a.s. 
jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�, jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu, a jsou 
chrán�ny právními p�edpisy. Ochranné pásmo podzemního komunika�ního vedení 
�iní 1,5m po stranách krajního vedení. 

              b) P�i �innostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma 
podzemního vedení sít� elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení 
sít� elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení p�ístupu k vedení. P�i k�ížení nebo soub�hu zemních prací s PVSEK dodrží 
�SN 73 6005“Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném zn�ní, 
�SN 332160“P�edpisy pro ochranu sd�lovacích vedení a za�ízení p�ed nebezpe�nými  
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              vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVN“ a �SN 33 2000-5-54 „Uzemn�ní a 

ochranné vodi�e“. 
              c) P�ed zapo�etím zemních prací zajistí vyzna�ení trasy PVSEK na terénu podle 

obdržené polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� 
seznámí pracovníky, kte�í budou stavební práce provád�t (Na�ízení vlády �. 
591/2006, požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, §  3 
bod b.1, p�íloha �. 3, kap. II. �l. 1,4 a 5). 

              d) V p�ípad� provád�ní prací v objektu je povinen provést pr�zkum technické 
infrastruktury-vn�jších i vnit�ních vedení sít� elektronických komunikací na omítce i 
pod ní (Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na staveništích, § 3 bod b.5, p�íloha �. 3 kap. XII.�l.1.). 

             e) Upozorní pracovníky, kte�í budou provád�t zemní práce na staveništi, aby 
v p�ípad� pot�eby zjistili hloubkové uložení PVSEK p�í�nými sondami. Upozorní je 
také na možnou odchylku +/-30cm mezi skute�ným uložením PVSEK a polohovými 
údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejmén� 1,5m 
od krajních vedení vyzna�ené trasy PVSEK nepožívali žádných mechaniza�ních 
prost�edk� nebo nevhodného ná�adí, a aby p�i provád�ní prací v t�chto místech dbali 
nejvyšší opatrnosti. 

              f) P�i zjišt�ní zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�nosti 
zastaví práce a v�c oznámí zam�stnanci spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic 
a.s. pov��eného ochranou sít� Petr Ježek (tel. 485556080, 602413278), dále jen 
POS). V provád�ných pracech je oprávn�n pokra�ovat až po projednání a schválení 
dalšího postupu, stanoveného POS. 

              g) P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke 
zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání komunika�ní sít�. Odkryté 
vedení je povinen zabezpe�it proti poškození, odcizení a prov�šení. 

              h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze zem� do budovy, rozvad��e, na sloup 
apod.. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrn� kv�li ubývajícímu krytí nad 
PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup� NVSEK je povinen provád�t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., § 
3 bod b.1., p�íl. �. 3 kap. IV. �l. 3 a 4). 
i) Dojde-li p�i provád�ní zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS 

ke kontrole vedení p�ed zakrytím. Až po následné kontrole je oprávn�n provést 
zához. 

j) Pomocná za�ízení (patníky, kontrolní m��ící objekty, ozna�níky, nadložní lana, 
uzem�ovací soustavy, podp�ry, stožáry, st�ešníky, konzoly apod.), které jsou 
sou�ástí vedení, není oprávn�n ani do�asn� využívat k jiným ú�el�m, a taková 
za�ízení nesmí být dot�ena ani p�emíst�na. 

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávn� p�ejížd�t vozidly nebo stavební 
mechanizací do doby, než bude vedení zabezpe�eno proti mechanickému 
poškození. Zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat 
s POS. P�i p�eprav� vysokého náklady nákladu nebo mechanizace pod trasou 
NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. 

l) Na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) není oprávn�n m�nit niveletu 
terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch 
(nap�. komunikací, parkoviš�, vjezd� apod.). 
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m) Manipula�ní a skladové plochy je povinen z�izovat v takové vzdálenosti od 

NVSEK, aby se p�i výkonu prací v t�chto prostorách nemohly osoby ani 
mechanizace p�iblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (�l. 275, �SN 34 
2100). 

n) Je povinen každé zjišt�né nebo zp�sobené poškození, p�ípadn� odcizení vedení 
SEK neprodlen� oznámit Poruchové služb� spole�nosti Telefónica O2 Czech 
Republic a.s., na telefonní �íslo 800 184 084. 

 
Rozhodnutí o námitkách ú�astník� �ízení 

 
                   Ze strany ú�astník� �ízení ani ze strany ve�ejnosti nebyly uplatn�ny žádné 
námitky. Z ú�astník� �ízení uplatnila p�ipomínky-podmínky firma Telefónica O2 Czech 
Republic a.s. a jejím p�ipomínkám – podmínkám bylo vyhov�no podmínkou �. 5 v tomto 
rozhodnutí. Z dot�ených orgán� uplatnily podmínky M�stský ú�ad Tanvald, odbor stavební 
ú�ad a životní prost�edí a jeho podmínkám bylo vyhov�no podmínkou �. 4 v tomto 
rozhodnutí. 

O  d  �  v  o  d  n  �  n  í 
 
              Navrhovatelka  podala dne 19.6.2008 prost�ednictvím zmocn�nce návrh na umíst�ní 
stavby vrtané studny  s vodovodní p�ípojkou a elektrop�ípojkou NN na pp�. 834/2 pro objekt 
rodinného domu �p. 20 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, v obci Zlatá Olešnice. 
              V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební ú�ad oznámil 
opat�ením ze dne 26.6.2008 zahájení územního �ízení ú�astník�m �ízení § 85 odst. 1 a 2 
stavebního zákona, dot�eným orgán�m státní správy a ve�ejnosti. K projednání žádosti 
sou�asn� na�ídil ve�ejné ústní jednání, které se konalo dne 22.�ervence 2008, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  V ústním jednání se kladn� k umíst�ní stavby vyjád�ila Obec 
Zlatá Olešnice.  Zárove� vyzval žadatele, aby bezodkladn� zajistil u pozemku, na nichž se má 
zám�r uskute�nit, vyv�šení informace o svém zám�ru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí.  
               V pr�b�hu �ízení p�ezkoumal stavební ú�ad p�edloženou žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umíst�ní stavby z hledisek uvedených v § 84 až 91 stavebního zákona, projednal 
ji s ú�astníky �ízení, s dot�enými orgány a posoudil shromážd�ná stanoviska a p�ipomínky.   
               Umíst�ní navrhované stavby vrtané studny s vodovodní a elektro p�ípojkami pro 
objekt rodinného domu �p. 20 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská je v souladu se schváleným 
územním plánem sídelního útvaru Zlatá Olešnice ze dne 14.8.2006. 
Projektová dokumentace stavby spl�uje požadavky stanovené vyhláškou �. 501/2006 Sb.,  o 
obecných technických požadavcích na využívání území, požadavky stanovené vyhláškou �. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném zn�ní.            
Žádost byla doložena (i v pr�b�hu �ízení) t�mito doklady, vyjád�eními a stanovisky: 

- Stanovisko Obce Zlatá Olešnice ze dne 2.4.2008, 
- Vyjád�ení S�VK a.s. Teplice, závod Vratislavice n/N., ze dne 28.4.2008 �j. 1063/08, 
- Stanovisko RWE Distribu�ní služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 20.5.2008 
�j. 2556/08/174, 

- Vyjád�ení �EZnet a.s., Region Severní �echy ze dne 16.5.2008 �j. 08/27555-N, 
- Vyjád�ení �EZ Distribuce a.s. ze dne 8.7.2008 , 
- Plná moc pro Václava Ml�ocha ze dne 27.3.2008. 
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P�i vymezování okruhu ú�astník� �ízení dosp�l stavební ú�ad k záv�ru, že v daném 
p�ípad� toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona p�ísluší (vedle žadatele) 
vlastník�m pozemk� nebo staveb, na kterých má být požadovaný zám�r uskute�n�n , dále 
osoby jejichž vlastnické nebo jiné v�cné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 
pozemk�m nebo stavbách na nich m�že být územním rozhodnutím p�ímo dot�eno 
(Telefónica O2 �R a.s.).Ú�astníkem každého územního �ízení je obec (obec Zlatá 
Olešnice). Vlastnická práva ani jiná v�cná práva k dalším sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemk�m nebo stavbách na nich nemohou být územním rozhodnutím p�ímo 
dot�ena. 
Vzhledem ke shora citovaným skute�nostem stavební ú�ad rozhodl, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití stanovení právních p�edpis� ve výroku uvedených. 
  

P  o  u  �  e  n  í 
 
            Proti tomuto  rozhodnutí se mohou ú�astníci �ízení odvolat do 15 dn� ode dne jeho 
oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního ú�adu s pot�ebným po�tem 
stejnopis� tak, aby jeden stejnopis z�stal stavebnímu ú�adu a aby každý ú�astník �ízení 
dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému ú�adu Libereckého kraje 
v Liberci k rozhodnutí. 
              Stavební ú�ad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí p�edá žadateli 
jedno vyhotovení územního rozhodnutí opat�ené záznamem o ú�innosti spolu s ov��enou 
grafickou p�ílohou. 
              Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. 
Nepozbude však platnosti, jestliže v této bude podána úplná žádost o stavební povolení. 

 
 
 
 
                                                                                                     Petr  B r e z a r  
                                                                                           vedoucí stavebního ú�adu 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyv�šeno po dobu nejmén� 15 dn� na ú�ední desce M�stského 
ú�adu Velké Hamry a Obecního ú�adu ve Zlaté Olešnici. Patnáctým dnem po vyv�šení 
se písemnost považuje za doru�enou. 
 
 
 
Vyv�šeno dne ………………..                          Sejmuto dne ……………………………. 

 
Razítko a podpis oprávn�né osoby: 
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P�íloha: 
- kopie protokolu z ústního jednání a místního šet�ení ze dne 22.7.2008. 
 
 
Obdrží: 
Ú�astníci �ízení: 
(§ 85 odst. 1 stavebního zákona – do vlastních rukou na doru�enku) 

1. Václav Ml�och, Rad�ická 960, 460 14 Liberec 14 
2. Obec Zlatá Olešnice 

 
Ostatní ú�astníci �ízení: 
(§ 85 odst. 2 stavebního zákona – ve�ejnou vyhláškou) 
 
Dot�ené orgány státní správy: 
(na doru�enku) 

1. M�stský ú�ad, odbor stavební ú�ad a životní prost�edí, Palackého 359, 468 41 Tanvald 
 
Co stavební ú�ad   
 
 
      Správní poplatek stanovený dle zákona �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dle 
položky �. 18, za vydání územního rozhodnutí o umíst�ní stavby vrtané studny s p�ípojkami 
elektro a vodovodní na pp�. 834/2 pro rodin.d�m �p. 20 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, 
v obci Zlatá Olešnice, �ástka 1.000K�, dále za místní šet�ení dle položky �. 20 písm. a) �ástka 
100K�, celkem �ástka 1.100K�. 
 
 
 


