
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/2959/2012/379/SU                                              V Desné dne : 25.2.2013 
Vyřizuje : Nigrin                                                                                          

Jana Pešatová
nar. 5.1.1958
280 02  Polepy 31
-----------------------

ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou

Městský úřad v Desné, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. e) 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 ppčk. 219/1 včetně přípojky elektro na stpčk. 890, ppčk. 
220/1, 219/3 a 219/1 a zpevněných ploch před garáží, vše v k. ú. Příchovice u Kořenova, 
obec  Kořenov,  kterou  dne  17.12.2012 podala   paní  Jana  Pešatová,  nar.  5.1.1958,  bytem 
Polepy  31,  PSČ 280  02  (dále  jen  „stavebník"),  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 ppčk. 219/1 včetně přípojky elektro na stpčk. 890, ppčk. 220/1, 
219/3 a 219/1 a zpevněných ploch před garáží,  vše v k. ú. Příchovice u Kořenova, obec 
Kořenov.

Popis     stavby :   
Garáž je navržena jako dřevostavba o půdorysných rozměrech 8,0 x 5,8 m plus přístřešek 
8,0 x 3,2 m, výška do hřebene sedlové střechy cca 5,5 m od podlahy garáže. Do garáže je 
zavedena přípojka elektro z objektu rodinného domu stavebníka. 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba garáže  bude umístěna prováděna na ppčk. 219/1 a to ve vzdálenosti 4,5 m od 

sousední místní komunikace ppčk. 3562 a 4,45 m od sousední ppčk. 219/3. Rozměry 
stavby budou 8,0 x 5,8 m plus přístřešek 8,0 x 3,2 m, výška do hřebene sedlové střechy 
cca 5,5 m od podlahy garáže. Elektro přípojka bude vedena z objektu rodinného domu 
stavebníka čp.  637 na stpčk. 890 severním směrem přes ppčk. 220/1,  219/3 na ppčk. 
219/1,  kde  bude  ukončena  v garáži. Veškeré  stavební  práce  jsou  prováděny  v  k.ú. 
Příchovice u Kořenova, obec Kořenov. Přesné zakreslení stavby, je patrno ze situací v 
měř. 1 : 500 a 1 : 200, které jsou součástí projektové dokumentace.
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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 spojeném územním  a 
stavebním  řízení,  která  je  přílohou  tohoto  rozhodnutí.  Případné  změny  nesmí  být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního  úřadu.

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 2810 - 
Provádění dřevěných konstrukcí, 33 2130 - Vnitřní elektr. rozvody,  73 0837 - Požární 
bezpečnost  staveb,  jednotlivé a řadové garáže,  73 6057 -  Jednotlivé  a řadové garáže, 
základní ustanovení

6. Stavba  bude  prováděna  dodavatelsky  společností  STAVEX  KUTNÁ  HORA  s.r.o, 
Masarykova  581,  284 01 Kutná  Hora,  IČ :  272 19.  Odborný dozor  nad prováděním 
stavby bude vykonáván v rámci dodavatelské organizace.

7. Před zahájením stavby požádá stavebník Obecní úřad Kořenov o vydání  rozhodnutí  o 
připojení sjezdu a při provádění stavby splní podmínky v rozhodnutí uvedené. 

8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska 
MěÚ  Tanvald,  odbor  stavební  úřad  a  životní  prostředí  ze  dne  9.1.2013  pod  č.j.  : 
MěÚT/22147/2012/SÚ a ŽP : 
Odbor     dopravy   
- k vyjádření a vydání rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti (sjezd) na přilehlou 

místní  komunikaci  (ppčk.  3562) je dle § 40 odst.  5 písm. c) zákona o pozemních 
komunikacích příslušný silniční správní úřad OÚ Kořenov.

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 bude vytříděn (zejména nebezpečné složky 
odpadu)  a  předáván  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.

Orgán     ochrany zemědělského půdního fondu  
- před započetím  prací  v  terénu  viditelně  vyznačit  hranice,  kde  dojde  k zásahu  do 

zemědělské půdy, aby po dobu výkopových prací nedocházelo k poškozování okolní 
zemědělské půdy

- práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním 
krytu došlo k co nejmenším škodám

- práce  budou  prováděny  především v době  vegetačního  klidu  a  po  jejich  ukončení 
budou pozemky uvedeny do původního stavu (zatravněny)

- včas  projednáte  zamýšlené  provádění  prací  s vlastníky,  případně  nájemci  pozemků 
náležejících do zemědělského půdního fondu

- pokud si práce spojené s realizací stavby vyžádají odnětí zemědělské půdy po dobu 
delší  než 1 rok,  včetně doby potřebné k uvedení  pozemků do původního stavu,  je 
investor těchto prací povinen požádat Městský úřad v Tanvaldě, odbor stavební úřad a 
životní prostředí, o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.



9. Při  provádění  stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Tanvald, 
odbor stavební úřad a životní prostředí ze dne 8.1.2013 pod č.j. : MěÚT/00474/2013/SÚ a 
ŽP : 
− 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. 219/1 k.ú. Příchovice u Kořenova s kódem BPEJ 93644 bude činit 2,72 Kč

10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Správy CHKO JH ze dne 22.1.2013 pod 
značkou : SR/0057/JH/2013-2  :

− v případě  pozitivní  bilance  zemin  v  rámci  provádění  stavby  nebudou  bez 
předchozího  písemného  odsouhlasení  Správou  CHKO  JH  zřizovány  mimo 
prostory stavby trvalé deponie přebytečných stavebních výkopků

− v rámci provádění stavby nebude účelově měněn stávající vodní režim na stavbou 
dotčeném pozemku pčk. 219/1 v k.ú. Příchovice u Kořenova

− veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do esteticky přijatelného stavu, 
tzn., že místa s drnovou vrstvou, skrytou vlivem stavby a staveništního provozu 
budou zpětně ohumusována a zatravněna druhy místního původu

− ozelenění bude provedeno pouze z místně původních druhů
− pozemek nebude oplocován

11. Kontrolní prohlídka bude provedena po vytyčení objektu a závěrečná kontrolní prohlídka 
po dokončení celé stavby včetně přípojek inženýrských sítí a terénních úprav. Stavebník 
oznámí stavebnímu úřadu ukončení každé etapy v dostatečném předstihu a požádá ho o 
provedení těchto prohlídek.

12. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude provedena po dokončení stavby, po oznámení 
stavebníka o záměru započít s užíváním stavby. Záměr započít s užíváním stavby bude 
stavebníkem oznámen min. 30 dní předem.

13. Stavba bude dokončena do 2 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
14. 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.

K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník připraví : 
− geometrické zaměření stavby
− revize přípojky elektro
− revize vnitřních rozvodů elektro
− předávací protokol od dodavatele stavby 
− rozhodnutí o povolení sjezdu z pozemku ppčk. 219/1 
− rozhodnutí o předepsání odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu



Účastníky řízení je podle §     85 a 109 stavebního zákona  a § 27 zák. č. 500/2004 (správní řád):  
- Obec Kořenov, 468 49  Kořenov, čp. 480
- Jana Pešatová, nar. 5.1.1958, bytem Polepy 31, PSČ 280 02

(účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)
- Vařeka Petr, nar. 11.8.1969, Šumavská  5, 251 01  Říčany
- Vodseďálek Milan, nar. 10.11.1966, Příchovice č.p.522, 468 48  Kořenov
- Malý Petr, nar. 7.9.1972, Javorová, č.p.60, ,250 73  Přezletice
- Malá Beluská Eva Mgr. nar. 14.6.1974, Javorová, č.p.60, 250 73  Přezletice

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

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

odložení vykonatelnosti
pro stavbu garáže na ppčk. 219/1 včetně přípojky elektro na stpčk. 890, ppčk. 220/1, 
219/3 a 219/1 a zpevněných ploch před garáží,  vše v k. ú. Příchovice u Kořenova, obec 
Kořenov – vykonatelnost stavebního povolení dle bodu č. 14 tohoto rozhodnutí se odkládá do 
doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í

Dne 17.12.2012 podala  paní Jana Pešatová, nar. 5.1.1958, bytem Polepy 31, PSČ 280 02 
(dále jen „stavebník"), žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu 
garáže na ppčk. 219/1 včetně přípojky elektro na stpčk. 890, ppčk. 220/1, 219/3 a 219/1 a 
zpevněných ploch před garáží, vše v k. ú. Příchovice u Kořenova, obec Kořenov. Uvedeným 
dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební  úřad usnesením ze  dne  18.1.2013 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 19.2.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Z tohoto  jednání  vyplynulo,  že  proti  výše  uvedené  stavbě,  dle  předložené  projektové 
dokumentace, není připomínek.

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.  



Vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení byla předána již se 
žádostí o stavební povolení. Stavební úřad posoudil jednotlivé připomínky účastníků řízení a 
stanoviska dotčených orgánů státní správy a zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek 
dotčených  orgánů  vyžadovaných  zvláštními  předpisy.  Jednotlivá  stanoviska  posoudil  a 
podmínky  v  nich  obsažené,  týkající  se  provádění  stavby  zahrnul  do  podmínek  tohoto 
rozhodnutí.

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

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : 
Námitky  účastníků  řízení  nebyly  uplatněny.  V průběhu  řízení  se  ke  stavbě  vyjádřil 

e-mailem  její  soused  p.  Petr  Vařeka,  nar.  11.8.1969,  Příčná  č.p.247,  250  73  Radonice. 
Stavební úřad obdržel e-mail  dne 10.2.2013. V tomto e-mailu uvádí,  že by rád viděl  jaká 
stavba se bude na dotčeném pozemku provádět a že mu nebylo doručeno oznámení o zahájení 
řízení,  jelikož  v oznámení  byla  u  jeho  jména  špatná  adresa.  Stavební  úřad  odpověděl  p. 
Vařekovi rovněž e-mailem dne 14.2.2013. V něm uvedl, že dopis byl zaslán na adresu, kterou 
získal z veřejně dostupných informací, ale vrátil se mu zpět jako nedoručený s důvodem, že 
adresát se přestěhoval. V příloze e-mailu jsme proto zaslali p. Vařekovi, situaci s umístěním 
stavby, pohledy na stavbu a oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a 
současně ho vyzvali, že pokud by měl ke stavbě nějaké připomínky, prosíme o jejich zaslání 
do 19.2.2013 včetně. Současně jsme mu sdělili, že jeho novou adresu bereme na vědomí, a že 
následná korespondence bude již na tuto novou adresu zasílána. V termínu do dne 19.2.2013 
včetně, již nebyla ze strany p Vařeky uplatněna žádná připomínka. 

Stavební úřad v provedeném 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.

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

Účastníky řízení je podle §     85 a 109 stavebního zákona  a § 27 zák. č. 500/2004 (správní řád):  
- Obec Kořenov, 468 49  Kořenov, čp. 480
- Jana Pešatová, nar. 5.1.1958, bytem Polepy 31, PSČ 280 02

(účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)
- Vařeka Petr, nar. 11.8.1969, Šumavská  5, 251 01  Říčany
- Vodseďálek Milan, nar. 10.11.1966, Příchovice č.p.522, 468 48  Kořenov
- Malý Petr, nar. 7.9.1972, Javorová, č.p.60, ,250 73  Přezletice
- Malá Beluská Eva Mgr. nar. 14.6.1974, Javorová, č.p.60, 250 73  Přezletice

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.

                                                                                                                 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

(účastníci řízení – do vlastních rukou)
- Obec Kořenov, 468 49  Kořenov, čp. 480
- Jana Pešatová, nar. 5.1.1958, bytem Polepy 31, PSČ 280 02

(účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)
- Vařeka Petr, nar. 11.8.1969, Šumavská  5, 251 01  Říčany
- Vodseďálek Milan, nar. 10.11.1966, Příchovice č.p.522, 468 48  Kořenov
- Malý Petr, nar. 7.9.1972, Javorová, č.p.60, ,250 73  Přezletice
- Malá Beluská Eva Mgr. nar. 14.6.1974, Javorová, č.p.60, 250 73  Přezletice

 (účastníci stavebního řízení dle § 109 SZ do vlastních rukou) : 
- Vařeka Petr, nar. 11.8.1969, Šumavská  5, 251 01  Říčany
- Vodseďálek Milan, nar. 10.11.1966, Příchovice č.p.522, 468 48  Kořenov 
- Malý Petr, nar. 7.9.1972, Javorová, č.p.60, ,250 73  Přezletice
- Malá Beluská Eva Mgr. nar. 14.6.1974, Javorová, č.p.60, 250 73  Přezletice

Vyvěšeno dne : 25.2.2012                                                 Sejmuto dne : …....................


	Vyřizuje : Nigrin
	Vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení byla předána již se žádostí o stavební povolení. Stavební úřad posoudil jednotlivé připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy a zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Jednotlivá stanoviska posoudil a podmínky v nich obsažené, týkající se provádění stavby zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
	Stavební úřad v provedeném 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.
	Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

