
MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ
 stavební úřad

468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská  318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su  @  mesto  -  desna  .  cz  
___________________________________________________________________________
Č.j. : MUDESNA/2855/2012/365/SU                                                V Desné dne : 4.2.2013 
Vyřizuje : Nigrin                                                                                 

Ondřej Nyerges                                                                           Miluška Nyergesová
nar. 3.9.1948                                                                                 nar. 29.6.1951
Příchovice 371                                                                              Příchovice 317
468 48  Kořenov                                                                           468 48  Kořenov 
-----------------------------                                                                --------------------------------

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Desné, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006  Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),  ve 
spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební 
povolení na stavbu garáže na pozemku č. 890/1, včetně elektro přípojky vedené z objektu 
čp.  371  na stpčk.  40  přes ppčk.  3534/1  a 890/1  do novostavby garáže,  vše v k.ú. 
Příchovice u Kořenova, obec Kořenov, kterou dne 5.12.2012 podali p. Ondřej Nyerges, nar. 
3.9.1948  a pí.  Miluška Nyergesová,  nar.  29.6.1951,  oba bytem Příchovice 371,  468  48 
Kořenov (dále jen „stavebníci), a  na  základě  toho  podle  § 92  a  § 115 stavebního zákona 
vydává

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   a   s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu garáže na pozemku č. 890/1, včetně elektro přípojky vedené z objektu čp. 371 
na stpčk. 40  přes ppčk. 3534/1  a 890/1  do novostavby garáže,  vše v k.ú.  Příchovice u 
Kořenova, obec Kořenov.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba garáže bude umístěna na pozemku č. 890/1  v k.ú.  Příchovice u Kořenova,  obec 

Kořenov a to ve vzdálenosti 7,8  m od sousední ppčk.  898/1  a 3,0  m od sousední 
komunikace ppčk. 3661/2.  Stavba bude mít půdorysné rozměry 6,0x6,0  m a výšku od 
úrovně vjezdu do garáže po hřeben její sedlové střechy 5,30  m.  Elektro přípojka bude 
vedena z objektu čp. 371 na stpčk. 40 po pozemku ppčk. 899/1 podél komunikace ppčk. 
3534/1,  přes ppčk.  3534/2  a přes ppčk.  890/1  přímo k novostavbě garáže.  Přesné 
zakreslení stavby je patrno ze situací v měř.  1  :  500  a 1  :  200,  které jsou součástí 
projektové dokumentace.

2. Za soulad prostorové polohy stavby s projektovou dokumentací  odpovídá osoba určená k 
výkonu odborného dozoru nad prováděním  stavby.

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve  stavebním řízení, která 
je přílohou tohoto rozhodnutí.  Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního  úřadu.
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4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se  bezpečnosti práce a 
technických zařízení,  zejména vyhlášku  č.324/1990  Sb.,  o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při  stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.  268/2009  Sb.,  o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění a  příslušné  technické  normy zejména, ČSN 73 
3050 -  Zemní práce, 73 2400 -  Provádění  a kontrola betonových konstrukcí, 73 2310 - 
Provádění zděných konstrukcí, 73 0837 - Požární bezpečnost staveb, jednotlivé a řadové 
garáže, 73 6057 -  Jednotlivé a řadové garáže,  základní ustanovení, 73 2810 -  Provádění 
dřevěných konstrukcí.

6. Stavba bude prováděna dodavatelsky.  Jméno a adresu dodavatele sdělí stavebník před 
zahájením stavby stavebnímu úřadu.

7. Odborný dozor nad prováděním stavby bude vykonáván v rámci dodavatelské organizace.
8. Bude dodrženo závazné stanovisko Správy CHKO JH ze dne 7.1.2013  pod č.j : 

SR/0706/JH/2012-6 :  
− povrch před vjezdem do garáže bude perkový, ne štěrkový
− terén v okolí stavby bude upraven tak, aby byl co nejvíce kopírován původní svah
− zemina,  která byla odtěžena z pozemku ppč. 890/1 a přemístěna na svažitý pozemek 

ppč. 890/2, bude navezena v co největší míře zpět
− v rámci provádění stavby nebude účelově měněn stávající vodní režim na stavbou 

dotčeném pozemku ppčk. 890/1 a 890/2 v k.ú. Příchovice u Kořenova
− veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do esteticky přijatelného stavu, tzn. 

místa s drnovou vrstvou, skrytou vlivem stavby a staveništního provozu, budou zpětně 
ohumusována a zatravněna druhy místního původu

9. Budou splněny podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku MěÚ  Tanvald 
ze dne 20.8.2012 pod č.j. : MěÚT/12927/2012/SÚaŽP : 
Odbor dopravy  : 
− pro  napojení  (sjezd)  nemovitosti  ppč.  890/1  na  přilehlou  silnici  III/29054  požádá 

stavebník  MěÚ Tanvald,  odbor  dopravy o  povolení  připojení  této  nemovitosti  na 
uvedenou komunikaci dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. 
Zákonnou  podmínkou  pro  vydání  tohoto  povolení  je  předchozí  písemný  souhlas 
vlastníka či pověřeného správce komunikace (Krajská správa silnic LK) a Policie ČR 
- DI Jablonec nad Nisou

− po dobu stavby garáže nebude omezován silniční provoz na přilehlé silnici III/29054 
odkládáním stavební techniky či materiálu bez povolení zdejšího silničního správního 
úřadu  a  komunikace  nesmí  být  stavbou  znečišťována.  Případné  znečištění  bude 
neprodleně odstraněno.

Odpadové hospodářství  : 
− s veškerým odpadem, který při realizaci stavby vznikne, bude naloženo v souladu se 

zákonem č. 185/2001  Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho 
provádějícími vyhláškami.  Stavební odpad včetně vytěžených zemin bude předán 
oprávněným osobám,  které jsou provozovatelem zařízení ke sběru,  výkupu,  využití 
nebo odstranění určeného druhu odpadu.  Po dokončení výstavby bude terén na 
dotčených pozemcích urovnán,  nebudou zde žádné deponie výkopové zeminy ani 
jiného odpadu.  Ke kolaudaci předloží stavebník doklady o odstranění a nakládání 
s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadu).. 

10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska a souhlasu MěÚ Tanvald, odbor stavební 
úřad a životní prostředí, ze dne 27.7.2012 pod č.j. : MěÚT/12926/2012/SúaŽP/MT : 
− před započetím prací v terénu viditelně vyznačit hranice budoucího záboru 

zemědělské půdy
− plochu odsouhlasenou k odnětí zabezpečit tak,  aby po dobu výstavby a následujícím 



provozem stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy
− stavebník zajistí před zahájením stavby skrytí ornice z celé plochy odnímané ze 

zemědělského půdního fondu. Skrytá zemina bude deponována na okraji staveniště a 
po skončení stavby použita k ohumusení terénních úprav stavby a vytvoření zeleně v 
rozsahu zbylých ploch, které nebudou zastavěny

− do doby započetí stavebních prací pozemky řádně ošetřovat
− po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí nebo vydání územního souhlasu požádá 

stavebník MěÚ v Tanvaldě,  odbor stavební úřad a životní prostředí,  o stanovení 
odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu odnímané plochy 
na výše uvedené stavby v samostatném správním řízení.  Základní sazba za 1  m2 
z parcely ppč.  890/1  k.ú.  Příchovice u Kořenova s kódem BPEJ 94168  bude činit 
15,15 Kč. 

11. Budou splněny podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje uvedené v dopise ze 
dne 20.12.2012 pod zn. : TSSM 4/12/JH/331/5624a : 
− sjezd musí být zpevněn a opatřen bezprašným povrchem tak aby vyhovoval 

předpokládanému zatížení dopravou. V místě napojení nesmí tvořit pevnou překážku 
v krajnici silnice, tzn. nesmí převyšovat niveletu přilehlé silnice. Napojením sjezdu na 
silnici nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění komunikace, zúžení vozovky ani 
poškození silnice. 

− odvodnění sjezdu bude technicky řešeno tak,  aby povrchová voda ze sjezdu 
nevytékala na vozovku a zvláště v zimním období nevytvářela námrazy a naopak aby 
povrchová voda stékající ze silnice nepoškozovala majetek majitele sjezdu nebo 
jiných osob

− v případě, že napojení sjezdu bude přecházet příkopové těleso, bude sjezd zatrubněn a 
na  obou  koncích  opatřen  betonovými  popřípadě  kamennými  čely  nepřevyšující 
niveletu silnice.  Světlost  potrubí  musí  odpovídat  ustanovení  §  12,  odst.  2 vyhl.  č. 
104/1997  Ministerstva  dopravy  a  spojů,  kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb.

− vlastník  sjezdu  nebo nájezdu zajišťuje  řádnou údržbu  celého sjezdu nebo nájezdu 
včetně připojení na komunikaci a zatrubnění. Vlastník sjezdu nebo nájezdu musí strpět 
v zimních měsících hrnutí sněhu na sjezd nebo nájezd při zimní údržbě a sníh odstraní 
na vlastní náklady

− stavební materiál nesmí být skladován na silničním tělese
− umístění sjezdu z hlediska dopravně bezpečnostního je nutné projednat a odsouhlasit 

na DI Policie ČR
− toto  vyjádření  nenahrazuje  povolení  k zřízení  sjezdu.  Požádejte  příslušný  silniční 

správní úřad o vydání rozhodnutí o napojení na silniční síť
− na základě tohoto rozhodnutí požádá dodavatel zástupce KSS LK o předání staveniště 

dotčeného  úseku  pozemní  komunikace  písemně  na  :  josef.hajek@ksslk.cz nebo 
telefonicky na č. 725 691 324. O předání bude sepsán protokol. Od uvedeného data 
odpovídá  investor  za  nedostatky a  škody,  které  zde  vzniknou z důvodu prováděné 
činnosti a to až do doby předání dotčeného úseku zpět správci komunikace

12. Z důvodu úpravy původně odsouhlasené dokumentace stavby -  pouze jedno garážové 
stání,  nyní dvě,  je nutné v průběhu stavby doplnit smlouvu o zřízení věcného břemene 
s Libereckým krajem - rozšíření vjezdu do garáže.

13. Budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí MěÚ  Tanvald,  odbor dopravy ze dne 
27.12.2012 pod č.j. : MěÚT/22098/2012/OD-SH/To 

14. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude provedena po jejím dokončení,  po oznámení 
stavebníků o záměru započít s užíváním stavby.  Záměr započít s užíváním stavby bude 
stavebníky oznámen min. 30 dní předem.
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15. Stavba bude dokončena do 2 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 

STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží po  nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Štítek musí být chráněn  před povětrnostními vlivy,  aby údaje na něm zůstaly čitelné a 
ponechán na místě do doby kolaudace stavby.

Ke     kontrolní     prohlídce     stavebník     připraví   :   
− geometrické zaměření stavby
− rozhodnutí o předepsání odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
− revize elektropřípojky
− revize vnitřních rozvodů elektro
− protokol o převzetí dotčeného úseku komunikace zpět zástupci KSS LK - po dokončení 

stavby 

Účastníky     řízení     je     podle   §     85   a   109   stavebního     zákona      a   § 27   zák  .   č  . 500/2004 (  správní     řád  ):  
- Obec Kořenov
- Ondřej Nyerges, nar. 3.9.1948, Příchovice 371, 468 48 Kořenov
- Miluška Nyergesová, nar. 29.6.1951, Příchovice 371, 468 48 Kořenov
- Krajská správa silnic Libereckého kraje,  příspěvková organizace,  ČS Armády 24, 

466 04   Jablonec nad Nisou
- Nyerges Jiří, nar. 28.12.1981, Příchovice č.p.1156, Kořenov,  468 48
- Čelikovský Jaroslav Ing., nar. 30.1.1942, Puchmajerova č.p.755,  252 63  Roztoky
- Čelikovská Věra, nar. 4.1.1947,  Puchmajerova č.p.755,  252 63  Roztoky
- John Hugo, nar. 29.8.1945, Příchovice č.p.180, 468 48  Kořenov
- Johnová Žana, nar. 18.11.1949, Příchovice č.p.180, 468 48  Kořenov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Připomínkám účastníka řízení Krajské správy silnic Libereckého kraje bylo vyhověno 
podmínkou č. 11 tohoto rozhodnutí.

Podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vydává stavební 
úřad Desná 

odložení vykonatelnosti

pro stavbu garáže na pozemku č. 890/1, včetně elektro přípojky vedené z objektu čp. 371 
na stpčk. 40  přes ppčk. 3534/1  a 890/1  do novostavby garáže,  vše v k.ú.  Příchovice u 
Kořenova,  obec Kořenov –  vykonatelnost stavebního povolení dle bodu č.  15  tohoto 
rozhodnutí se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í

Dne 5.12.2012  podali p.  Ondřej Nyerges,  nar. 3.9.1948  a pí.  Miluška Nyergesová,  nar. 
29.6.1951, oba bytem Příchovice 371, 468 48 Kořenov (dále jen „stavebníci), žádost o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu garáže na pozemku č. 890/1,  včetně 
elektro přípojky vedené z objektu čp.  371  na stpčk.  40  přes ppčk.  3534/1  a 890/1  do 
novostavby garáže, vše v k.ú. Příchovice u Kořenova, obec Kořenov.



Stavební úřad usnesením ze dne 5.12.2012  rozhodl o spojení územního a stavebního 
řízení. Poté stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení známým 
účastníkům řízení,  dotčeným orgánům a veřejnosti.  K projednání žádosti současně nařídil 
veřejné ústní jednání na 8.1.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek stavebního zákona a příslušných vyhlášek.  Zjistil,  že projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné  technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou 
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a  oprávněné zájmy 
účastníků.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.  501/2006  Sb.,  o obecných 
požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009  Sb.,  o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění.  

Stavební úřad posoudil jednotlivé připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených 
orgánů státní správy.  Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.  Podmínky obsažené v jednotlivých 
vyjádřeních dotčených orgánů státní správy zkoordinoval a zahrnul do podmínek tohoto 
rozhodnutí.  V řízení uplatnil připomínky účastník řízení Krajská správa silnic Libereckého 
kraje. Připomínky týkající se provádění stavby sjezdu od garáže na přilehlou silnici posoudil 
stavební úřad jako odůvodněné a zahrnul je do podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :  ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či 
připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny.

Podmínky dotčeného orgánu státní správy MěÚ Tanvald,  odbor stavební úřad a životní 
prostředí obsažené v závazném koordinovaném stanovisku, byly zkoordinovány a zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí.  Stejně tak byly vypořádány připomínky uplatněné ve 
stanoviscích MěÚ Tanvald,  odbor stavební úřad a životní prostředí -  ochrana zemědělského 
půdního fondu,  MěÚ Tanvald, odbor dopravy a  Správy CHKO JH. 

Stavební povolení pozbývá podle §  115  odst.  4  stavebního zákona platnosti,  jestliže 
stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

P o u č e n í  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15  dnů ode dne jeho  doručení ke Krajskému 

úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. 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.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Výrok v rozhodnutí o umístění stavby je podmiňujícím vůči výroku rozhodnutí o 
stavebním povolení,  který je navazujícím. Z toho vyplývá,  že stavební povolení může nabýt 
právní moci teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.  Odvolání proti 
rozhodnutí o umístění stavby má ze zákona odkladný účinek i vůči stavebnímu povolení. 

                                                                                                               
                                                                                                                 Aleš  N i g r i n
                                                                                                          vedoucí stavebního úřadu
                                                                                                            (otisk úředního razítka)



Obdrží :
(dotčené orgány státní správy)

- Správa CHKO JH Liberec, U Jezu 10,  460 01  Liberec 4
- MěÚ Tanvald, stavební úřad a životní prostředí, Palackého 359, 468 41  Tanvald
- MěÚ Tanvald, odbor dopravy, Krkonošská 350, 468 41  Tanvald

(účastníci řízení – do vlastních rukou)
- Obec Kořenov
- Ondřej Nyerges, nar. 3.9.1948, Příchovice 371, 468 48 Kořenov
- Miluška Nyergesová, nar. 29.6.1951, Příchovice 371, 468 48 Kořenov

(účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)
- Krajská správa silnic Libereckého kraje,  příspěvková organizace,  ČS Armády 24, 

466 04   Jablonec nad Nisou
- Nyerges Jiří, nar. 28.12.1981, Příchovice č.p.1156, Kořenov,  468 48
- Čelikovský Jaroslav Ing., nar. 30.1.1942, Puchmajerova č.p.755,  252 63  Roztoky
- Čelikovská Věra, nar. 4.1.1947,  Puchmajerova č.p.755,  252 63  Roztoky
- John Hugo, nar. 29.8.1945, Příchovice č.p.180, 468 48  Kořenov
- Johnová Žana, nar. 18.11.1949, Příchovice č.p.180, 468 48  Kořenov

 (účastníci stavebního řízení dle § 109 SZ do vlastních rukou) : 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje,  příspěvková organizace,  ČS Armády 24, 

466 04   Jablonec nad Nisou
- Nyerges Jiří, nar. 28.12.1981, Příchovice č.p.1156, Kořenov,  468 48
- Čelikovský Jaroslav Ing., nar. 30.1.1942, Puchmajerova č.p.755,  252 63  Roztoky
- Čelikovská Věra, nar. 4.1.1947,  Puchmajerova č.p.755,  252 63  Roztoky
- John Hugo, nar. 29.8.1945, Příchovice č.p.180, 468 48  Kořenov
- Johnová Žana, nar. 18.11.1949, Příchovice č.p.180, 468 48  Kořenov

Vyvěšeno i zveřejněno veřejným přístupem dne : 4.2.2013                                                 

Sejmuto dne : …....................


	Vyřizuje : Nigrin

