
 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  RUMBURK 

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 

Třída 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk, tel.: 412 356 228 

Č. j.: OSÚ/50244-22/salp OSÚ/7751-2022 Rumburk, 13.03.2023 

Oprávněná úřední osoba: Salabová Pavlína 

E-mail: pavlina.salabova@rumburk.cz 

                      
Žadatel: 

Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53  Jiříkov 

zast.: ProProjekt s.r.o., IČO 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01  Rumburk 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Územní rozhodnutí  
Výroková část: 

Dne 21.11.2022 podalo Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53  

Jiříkov, zast.: společností ProProjekt s.r.o., IČO 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 

408 01  Rumburk (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro 

stavbu: 12x vodovodní přípojka pro objekty Filipov č. p. 241, 158, 61, 213, 239, 180, 145, 221, 154, 67, 

261, 170, na pozemcích stavební parcely číslo 890, 1084, 1311, 1320 a pozemkové parcely číslo 4933/1, 

4934, 4935/1, 4940/4, 4953, 4955/1, 4955/2, 4968/2, 4970/3, 4982, 5008/1, 5008/2, 5010/1, 5049/1, 5064, 

6495, 6497, 6500 v katastrálním území Filipov u Jiříkova.  

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle 

ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a 

podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává 

rozhodnutí o umístění stavby 

12x vodovodní přípojka pro objekty Filipov č. p. 241, 158, 61, 213, 239, 180, 145, 221, 154, 67, 261, 170 

(dále jen „záměr“) na pozemcích stavební parcela číslo 890 zastavěná plocha a nádvoří, 1084 

zastavěná plocha a nádvoří, 1311 zastavěná plocha a nádvoří, 1320 zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemková parcela číslo 4933/1 zahrada, 4934 trvalý travní porost, 4935/1 trvalý travní porost, 4940/4 
zahrada, 4953 zahrada, 4955/1 zahrada, 4955/2 zahrada, 4968/2 zahrada, 4970/3 zahrada, 4982 trvalý 
travní porost, 5008/1 trvalý travní porost, 5008/2 zahrada, 5010/1 zahrada, 5049/1 zahrada, 5064 
zahrada, 6495 ostatní plocha, 6497 ostatní plocha, 6500 ostatní plocha v katastrálním území Filipov u 

Jiříkova. 

Popis záměru: 

Bude provedeno 12 ks vodovodních přípojek napojených na nový veřejný vodovodní řad a dále vedených 

přes vodoměrnou šachtu ke stávajícím stavbám rodinných domů a jedné stavbě ubytovacího zařízení: 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 241, na pozemcích stavební parcela 

číslo 1320 a pozemkové parcely číslo 5008/1 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 36,61 

m; 
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• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 158, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 4968/2 a 6497, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 8,96 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 61, na pozemcích stavební parcela číslo 

890 a pozemková parcela číslo 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 5,16 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 213, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 4934, 4935/1 a 4940/4, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 10,63 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 239, na pozemcích stavební parcela 

číslo 1311 a pozemkové parcely číslo 4953, 4955/2 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 

10,38 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu ubytovacího zařízení Filipov č. p. 180, na pozemcích stavební 

parcela číslo 1084 a pozemkové parcely číslo 5049/1 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, 

v délce 19,66 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 145, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 4933/1 a 6495, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 8,50 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 221, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5010/1 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 8,88 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 154, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 4982, 5064 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 31,88 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 67, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 4970/3 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 8,63 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 261, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 4955/1 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 8,15 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 170, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5008/2 a 6500, katastrální území Filipov u Jiříkova, v délce 7,34 m; 

vše tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:250. 

 

Stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění záměru: 

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích stavební parcela číslo 890 zastavěná plocha a nádvoří, 1084 

zastavěná plocha a nádvoří, 1311 zastavěná plocha a nádvoří, 1320 zastavěná plocha a nádvoří, 

pozemková parcela číslo 4933/1 zahrada, 4934 trvalý travní porost, 4935/1 trvalý travní porost, 4940/4 

zahrada, 4953 zahrada, 4955/1 zahrada, 4955/2 zahrada, 4968/2 zahrada, 4970/3 zahrada, 4982 trvalý 

travní porost, 5008/1 trvalý travní porost, 5008/2 zahrada, 5010/1 zahrada, 5049/1 zahrada, 5064 

zahrada, 6495 ostatní plocha, 6497 ostatní plocha, 6500 ostatní plocha v katastrálním území Filipov u 

Jiříkova, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:250, které jsou nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků stavební parcela 

číslo 890 zastavěná plocha a nádvoří, 1084 zastavěná plocha a nádvoří, 1311 zastavěná plocha a 

nádvoří, 1320 zastavěná plocha a nádvoří, pozemková parcela číslo 4933/1 zahrada, 4934 trvalý travní 

porost, 4935/1 trvalý travní porost, 4940/4 zahrada, 4953 zahrada, 4955/1 zahrada, 4955/2 zahrada, 

4968/2 zahrada, 4970/3 zahrada, 4982 trvalý travní porost, 5008/1 trvalý travní porost, 5008/2 zahrada, 

5010/1 zahrada, 5049/1 zahrada, 5064 zahrada, 6495 ostatní plocha, 6497 ostatní plocha, 6500 ostatní 

plocha v katastrálním území Filipov u Jiříkova, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 

1:250, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

3. Vzhledem k malému rozsahu stavby se nebudou objekty zařízení staveniště realizovat. Materiál bude na 

staveniště průběžně dovážen a odvážen. Nezávadný výkopek bude deponován podél výkopu a využit 

pro zpětný zásyp. 
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Stavební úřad stanovuje tyto podmínky pro provádění stavby: 

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

paní Barbora Matičková, zodpovědný projektant Ing. Jiří Cobl, autorizovaný inženýr pro pozemní 

stavby, ČKAIT – 0401607. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 

úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.  

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným (oprávněným 

zeměměřičem). 

3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí a zařízení 

ve staveništi od příslušných správců a vlastníků těchto sítí a zařízení.  

4. O vytyčení veškerých podzemních sítí a zařízení ve staveništi bude proveden písemný záznam 

do stavebního deníku (nebo sepsán samostatný protokol) a bude podepsán příslušným správcem těchto 

sítí a zařízení a zhotovitelem stavby a příp. stavebníkem. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci na staveništi.  

6. Pro stavbu smí být použity pouze materiály a zařízení s příslušnými atesty vydanými státní zkušebnou 

(např. osvědčení ITI, prohlášení o shodě apod.).  

7. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po ukončení uvedeny do původního stavu.  

8. Po celou dobu stavby stavebník zajistí bezpečný a trvalý přístup a příjezd do všech objektů a na všechny 

nemovitosti v celém rozsahu staveniště. 

9. Po celou dobu výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu 

vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do staveniště 

a případnému možnému pádu do výkopu. Na ohrazení výkopu budou umístěny výstražné tabulky. 

Otevřené výkopy v prostoru vozidlových a pěších komunikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny 

řádným bezpečnostním osvětlením, které bude rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.  

10. Stavbou nebude omezen ani ohrožen průjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a bezpečnostních 

složek, a ani jinak ohrožena bezpečnost provozu, včetně chodců, v dotčeném úseku.  

11. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným subjektem a před zahájením realizace stavby oznámí 

stavebník stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele a doloží oprávnění dodavatele k provádění staveb.  

12. Zhotovitel stavby zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby 

a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.  

13. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). 

14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

15. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku, stanovisku 

či vyjádření:  

a) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství), č. j.: OŽP/38205-22/3-22/Dami, sp. zn.: OŽP/3-2022/1951 ze dne 29.09.2022 

− Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, 

a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány 

do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad 

převzít.  

− Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše 
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uvedené stavby, nebo jej předloží spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, 

popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné prohlášení o 

odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.  

− Investor se zavazuje k prostému uchování dokladů a předání odpadů oprávněné osobě 

pro případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby.  

− Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní 

úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.  

− Veškeré vyprodukované odpady (např. asfaltové směsi, směsné stavební odpady, obaly 

od stavebních hmot, plasty, papírové a lepenkové obaly, betonové směsi apod.) budou předávány 

pouze oprávněné osobě k odstranění [§ 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o odpadech“)]. Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděny podle jednotlivých 

druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.  

− V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení 

dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.  

− Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení 

§ 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. 

 
b) CETIN a.s., č. j.: 783913/22 ze dne 22.09.2022; č. j.: 783952/22 ze dne 22.09.2022; č. j.: 

783974/22 ze dne 22.09.2022; č. j.: 783104/22 ze dne 21.09.2022 

− Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit 

trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou 

SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce 

ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný 

společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 

vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 

− Pět (5) pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník 

povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné 

oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat 

minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. 

− Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 

dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, 

než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník 

oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě 

vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením 

SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje 

spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

− Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo 

ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje 

ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce 

se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK 

je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, 

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu 

nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo 

bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě 

trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. 

Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit 

proti prověšení, poškození a odcizení. 

− Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi 

údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit 
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zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích 

ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 

− Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat 

s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK 

či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného 

souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv 

jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. 

− Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři (3) 

pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole 

před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně 

předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není 

oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

 
c) GasNet Šlužby, s.r.o., zn.: 5002693658 ze dne 29.09.2022; zn.: 5002693740 ze dne 29.09.2022; 

zn.: 5002694224 ze dne 29.09.2022; zn.: 5002693251 ze dne 29.09.2022; zn.: 5002693751 ze 
dne 29.09.2022 

− Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. 

− Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení (PZ), během stavby 

kontrola PZ. 

− V ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy 

staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře apod.; prováděna skládka materiálu a výšková úprava 

terénu; PZ musí být volně přístupné. 

− Křížení a souběh vodovodu s PZ a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, 

tab. 1 a 2, 

− Souběh vodovodu a PZ bude min. 0,5 m, křížení min. 0,15 m (dle ČSN 73 6005). 

− Obrys vodoměrné šachty bude umístěn minimálně 0,5 m od obrysu PZ. 

− Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. 

− Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

(OP) PZ a plyn. přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a 

přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být 

vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a plyn. 

přípojek. 

− Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 

mimo ochranné pásmo PZ. 

− Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný 

přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti: 

− Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytyčení trasy bude 

sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být 

vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti 

v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce. 

− Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 

Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem 

do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně 

seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
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− Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TGP 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 

č. 458/200/Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou 

stavbou. 

− Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ 

je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění 

jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude 

těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových 

nářadí. 

− V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení. Technologie musí být navržena tak, 

aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, 

který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou 

technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka 

dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

− Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti 

jejich poškození. 

− Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

− Bude zachována hloubka PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

− Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé a sebemenší PZ (vč. Drobných vrypů do PE 

potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.). 

− Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly 

se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, 

které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

− O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit 

průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést kontrolní sondy 

v místě styku stavby s PZ. 

− Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 

a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 

to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, 

výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-

dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

− Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 

prvky PZ. 
 

d) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O22690101846/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; 
zn.: O22690101258/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022; zn.: O22690111683/UTPCUL/WJ ze dne 
18.10.2022; zn.: O22690101253/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022; zn.: 
O22690101338/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022; zn.: O22690101248/UTPCUL/WJ ze dne 
23.09.2022; zn.: O22690101952/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; zn.: 
O22690101774/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; zn.: O22690101731/UTPCUL/WJ ze dne 
26.09.2022; zn.: O22690101341/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022; zn.: 
O22690101866/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; zn.: O22690101810/UTPCUL/WJ ze dne 
26.09.2022 

− Napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je podmíněno předchozí výstavbou nového 

vodovodního řadu v rámci stavby DC 025 023. Osazení fakturačního vodoměru bude provedeno 

až po kolaudaci vodovodního řadu, jeho uvedení do provozu a předání do nájmu SVS a.s. 
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− Samotné napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad a osazení fakturačního vodoměru 

provedou výhradně pracovníci společnosti SčS, a.s.  

− Pokud bude přípojka připravena v předstihu, bude ukončena ve vodoměrné šachtě a bude 

zazátkována a ošetřena samosmršťovací fólií.  

− V případě, kdy vodovodní přípojka kříží kanalizační přípojku nebo stoku, je nutné 

(dle § 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) vodovodní přípojku umístit 

nad kanalizací případně kanalizační potrubí v místě křížení uložit do chráničky.  

− V případě nutnosti (tlak vyšší než 0,5 MPa) bude v/za vodoměrem osazen redukční ventil, 

který bude součástí vnitřních rozvodů. Osazení bude určeno podle skutečného tlaku v hlavním 

potrubí.  

− Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení“ a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb je nutné respektovat 

ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích, v platném znění.  

− Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo 

k jejich narušení.  

− Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, 

ke kontrole tohoto zařízení před záhozem.  

 
e) ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001128503368 ze dne 05.10.2022; zn.: 001128529516 ze dne 

07.10.2022; zn.: 001128504096 ze dne 07.10.2022; zn.: 001130748745 ze dne 04.01.2023; zn.: 
001128504108 ze dne 07.10.2022; zn.: 001128504573 ze dne 05.10.2022; zn.: 001129014486 ze 
dne 20.10.2022; zn.: 001130747316 ze dne 04.01.2023 

− Dojde ke střetu kabelu NN a vodovodní přípojky. Musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a 

ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. V prostoru výstavby musí být 

zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle 

uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení 

v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů 

musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a 

zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od 

terénu. Stavbou nesmí být znepřístupněno zařízení ČEZ Distribuce. 

− Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 

pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše 

uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportál.cezdistribuce.cz), 

při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

− Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízením technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-

5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 

34 1050. 

− V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit 

min. 1 m od základové části podpěrného bodu.  

− Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízené nebo mechanismů a strojů k živým částem 

pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m 

od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud 

není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že 

nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 

elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.  
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− Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučení o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického 

zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi 

pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 

které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných 

okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.  

− Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 

soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.  

− V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 

označen výstražnou cedulí.  

− Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.  

− Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízením, které jsou v platném 

znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

− Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste prosím tuto 

skutečnost bezodkladně jako poruchu. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53  Jiříkov 

 

Odůvodnění: 

Dne 21.11.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem 

bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad opatřením č. j.: OSÚ/4150-23/salp OSÚ/7751-2022 ze dne 24.01.2023 oznámil zahájení 

územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu 

s ustanovením § 87 a § 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek. 

Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se 

oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, 

dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se 

doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 

odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. 

 

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně: 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

a) žadatel 

Město Jiříkov, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov 

http://www.cezdistribuce.cz/
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b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

Město Jiříkov, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov 

 

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

Ivan Lachman, Dolnoměcholupská č. p. 99/31, Praha, Dolní Měcholupy, 111 01 Dolní Měcholupy 

Eva Lachmanová, Dolnoměcholupská č. p. 99/31, Praha, Dolní Měcholupy, 111 01 Dolní Měcholupy 

David Ouhrabka, Filipov č. p. 145, 407 53 Jiříkov 

Petra Ouhrabková, Filipov č. p. 145, 407 53 Jiříkov 

Boris Stojaník, Filipov č. p. 158, 407 53 Jiříkov 

Eva Stojaníková, Filipov č. p. 158, 407 53 Jiříkov 

Marta Stojaníková, Hrdlovská č. p. 649, 417 05 Osek u Duchcova 

Vlastimil Kebrt, Lidická č. p. 612, 417 05 Osek u Duchcova 

Josef Stojaník, Hrdlovská č. p. 649, 417 05 Osek u Duchcova 

Jan Švácha, Haškova č. p. 945/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 

Michal Švácha, Haškova č. p. 945/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 

Zdeněk Švácha, Filipov č. p. 61, 407 53 Jiříkov 

Olga Šváchová, Haškova č. p. 945/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 

David Engelmann, Filipov č. p. 213, 407 53 Jiříkov 

Martin Kabeláč, Filipov č. p. 239, 407 53 Jiříkov 

Ludmila Zavadilová, Filipov č. p. 239, 407 53 Jiříkov 

Tomáš Crha, Nad Humny č. p. 85, Svárov, 273 51 Unhošť 

Ladislav Stracený, Filipov č. p. 221, 407 53 Jiříkov 

Vladimír Lipský, Filipovská č. p. 597/6, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov 

Jiří Plavec, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov 

Žaneta Plavcová, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov 

Ludmila Plavcová, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov 

Miloslav Šimůnek, Filipov č. p. 261, 407 53 Jiříkov 

Hana Šimůnková, Filipov č. p. 261, 407 53 Jiříkov 

PhDr. Martin Jankovec, Společná č. p. 2193/7, Libeň, 182 00 Praha 82 

Martina Jankovcová, Společná č. p. 2193/7, Libeň, 182 00 Praha 82 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1 

Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 

Königswalde s.r.o., Království č. e. 44, Šluknov, 407 47 Varnsdorf 1 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č. p. 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4 

 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (identifikují se označením pozemků) 

stavební parcely číslo: 899, 1192/1, 1206, 1216, 1235, 1243, 1285, 1294, 1333 v katastrálním území Filipov 

u Jiříkova 

pozemkové parcely číslo: 4933/1, 5009/1, 6501 v katastrálním území Filipov u Jiříkova 

 

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení (§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona) stavební úřad vycházel 

rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a jejího 

předpokládaného účinku na okolí.  

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, doručuje se osobám uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního 

zákona jednotlivě, a osobám uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou. 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické 

nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků 

územního řízení: 

− dokumentace (pro 12 vodovodních přípojek) pro vydání územního rozhodnutí z března a srpna 2022, 

kterou vypracovala paní Barbora Matičková, zodpovědný projektant Ing. Jiří Cobl, autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby, ČKAIT – 0401607, 

− plán kontrolních prohlídek stavby, 

− plná moc k zastupování udělena městem Jiříkov pro společnost ProProjekt s.r.o., IČO 254 87 892, ze dne 

01.03.2022, 

− závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 

• Městský úřad Jiříkov, odbor místního a bytového hospodářství, č. j.: JirikovD/4884-4/2022-

MH+BH/108/STR ze dne 05.09.2022 (rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace – vedení 

trasy), nabytí právní moci dne 05.09.2022; 

• Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán státní správy lesů), č. j.: OŽP/38205-22/3-

22/raus, sp. zn.: OŽP/3-2022/1841 ze dne 12.09.2022 (sdělení, že není dotčeným orgánem); 

• Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán státní správy myslivosti), č. j.: OŽP/38205-

22/3-22/raus, sp. zn.: OŽP/3-2022/1841 ze dne 12.09.2022 (sdělení, že není dotčeným orgánem); 

• Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), č. j.: OŽP/38205-22/3-

22/mat, sp. zn.: OŽP/3-2022/1825 ze dne 15.09.2022 (sdělení, že není dotčeným lorgánem); 

• Městský úřad Rumburk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu), č. j.: OŽP/38205-22/3-

22/mat, sp. zn.: OŽP/3-2022/1825 ze dne 15.09.2022 (stanovisko); 

• Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (vodoprávní orgán), č. j.: OŽP/38205-22/3-

2022/pats, sp. zn.: OŽP/3-2022/1875 ze dne 16.09.2022 (sdělení, že není dotčeným orgánem); 

• Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody), č. j.: OŽP/38205-22/3-

22/vecha, sp. zm.: OŽP/3-2022/1899 ze dne 19.09.2022 (sdělení, že není dotčeným orgánem); 
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• Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán státní správy v oblasti odpadového 

hospodářství), č. j.: OŽP/38205-22/3-22/Dami, sp. zn.: OŽP/3-2022/1951 ze dne 29.09.2022 

(stanovisko); 

• Městský úřad Jiříkov, odbor vnitřní správy, č. j.: JirikovD/4885-2/2022-VS ze dne 05.09.2022 

(závazné stanovisko); 

− vyjádření, stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury, účastníků řízení aj.: 

• CETIN a.s., č. j.: 782883/22 ze dne 21.09.2022; č. j.: 783913/22 ze dne 22.09.2022; č. j.: 782986/22 

ze dne 21.09.2022; č. j.: 783952/22 ze dne 22.09.2022; č. j.: 783720/22 ze dne 22.09.2022; č. j.: 

783974/22 ze dne 22.09.2022; č. j.: 782211/22 ze dne 21.09.2022; č. j.: 783066/22 ze dne 

21.09.2022; č. j.: 783104/22 ze dne 21.09.2022; č. j.: 783175/22 ze dne 21.09.2022; č. j.: 782257/22 

ze dne 21.09.2022; zn.: 783022/22 ze dne 21.09.2022 (vyjádření o existenci sítě el. komunikací a 

všeobecné podmínky ochrany sítě el. komunikací); 

• ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101813925 ze dne 21.09.2022; zn.: 0101814503 ze dne 22.09.2022; zn.: 

0101814000 ze dne 21.09.2022; zn.: 0101862438 ze dne 03.01.2023; zn.: 0101814360 ze dne 

22.09.2022; zn.: 0101814548 ze dne 22.09.2022; zn.: 0101813530 ze dne 21.09.2022; zn.: 

0101814044 ze dne 21.09.2022; zn.: 0101814068 ze dne 21.09.2022; zn.: 0101814116 ze dne 

21.09.2022; zn.: 0101813553 ze dne 21.09.2022; zn.: 0101862373 ze dne 03.01.2023; zn.: 

0101814019 ze dne 21.09.2022 (sdělení o existenci energetického zařízení) 

• ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001128503369 ze dne 05.10.2022; zn.: 001128529516 ze dne 07.10.2022; 

zn.: 001128504096 ze dne 07.10.2022; zn.: 001130748745 ze dne 04.01.2023; zn.: 001128504108 ze 

dne 07.10.2022; zn.: 001128504573 ze dne 05.10.2022; zn.: 001129014486 ze dne 20.10.2022; zn.: 

001130747316 ze dne 04.01.2023 (vyjádření k souhlasu s činností a s umístěním stavby 

v ochranném pásmu) 

• ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700608419 ze dne 21.09.2022; zn.: 0700608857 ze dne 22.09.2022; 

zn.: 0700608473 ze dne 21.09.2022; zn.: 0700608883 ze dne 22.09.2022; zn.: 0700608750 ze dne 

22.09.2022; zn.: 0700608115 ze dne 21.09.2022; zn.: 0700608505 ze dne 21.09.2022; zn.: 

0700608526 ze dne 21.09.2022; zn.: 0700608130 ze dne 21.09.2022; zn.: 0700608487 ze dne 

21.09.2022 (sdělení, že nedojde ke střetu s jejich zařízením) 

• Telco Pro Services, a.s., zn.: 0201471146 ze dne 21.09.2022; zn.: 0201471582 ze dne 22.09.2022; 

zn.: 0201471199 ze dne 21.09.2022; zn.: 0201471610 ze dne 22.09.2022;  zn.: 0201471475 ze dne 

22.09.2022; zn.: 0201470836 ze dne 21.09.2022; zn.: 0201471232 ze dne 21.09.2022; zn.: 

0201471253 ze dne 21.09.2022;  0201471291 ze dne 21.09.2022; zn.: 0201470851 ze dne 

21.09.2022; zn.: 0201471214 ze dne 21.09.2022 (sdělení, že nedojde ke střetu s jejich zařízením) 

• GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002693658 ze dne 29.09.2022; zn.: 5002694331 ze dne 22.09.2022; zn.: 

5002693740 ze dne 29.09.2022; zn.: 5002694361 ze dne 22.09.2022; zn.: 5002694224 ze dne 

29.09.2022;  zn.: 5002694387 ze dne 22.09.2022; zn.: 5002693251 ze dne 29.09.2022; zn.: 

5002693824 ze dne 29.09.2022; zn.: 5002693847 ze dne 21.09.2022; zn.: 5002693859 ze dne 

29.09.2022; zn.: 5002693278 ze dne 29.09.2022; zn.: 5002693751 ze dne 29.09.2022 (stanovisko 

k povolení stavby) 

• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O22690101846/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; 

O22690101258/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022; zn.: O22690111683/UTPCUL/WJ ze dne 

18.10.2022;  zn.: O22690101253/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022; zn.: 

O22690101338/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022;  zn.: O22690101248/UTPCUL/WJ ze dne 

23.09.2022;  zn.: O22690101952/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; zn.: 

O22690101774/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; zn.: O22690101731/UTPCUL/WJ ze dne 

26.09.2022; zn.: O22690101341/UTPCUL/WJ ze dne 23.09.2022; zn.: 

O22690101866/UTPCUL/WJ ze dne 26.09.2022; zn.: O22690101810/UTPCUL/WJ ze dne 

26.09.2022 (vyjádření k dokumentaci) 

• Souhlas vlastníků dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona, tj. pan Lachman a paní 

Lachmanová (vodovodní přípojka pro stavbu RD Filipov č. p. 241); pan Stojaník a paní Stojaníková 
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(vodovodní přípojka pro stavbu RD Filipov č. p. 158); pan J. Švácha, M. Švácha, Z. Švácha a paní 

O. Šváchová (vodovodní přípojka pro stavbu RD Filipov č. p. 61);  pan Engelmann (vodovodní 

přípojka pro stavbu RD Filipov č. p. 213); pan Kabeláč a paní Zavadilová (vodovodní přípojka pro 

stavbu RD Filipov č. p. 239); pan Ouhrabka a paní Ouhrabková (vodovodní přípojka pro stavbu RD 

Filipov č. p. 145); pan Stracený (vodovodní přípojka pro stavbu RD Filipov č. p. 221); pan Lipský 

(vodovodní přípojka pro stavbu RD Filipov č. p. 154); pan Plavec a paní Plavcová (vodovodní 

přípojka pro stavbu RD Filipov č. p. 67); pan Šimůnek a paní Šimůnková (vodovodní přípojka pro 

stavbu RD Filipov č. p. 261); pan Jankovec a paní Jankovcová (vodovodní přípojka pro stavbu RD 

Filipov č. p. 170); společnost Königswalde s.r.o. (vodovodní přípojka pro stavbu ubytovacího 

zařízení Filipov č. p. 180). 

− stavební povolení pro stavbu vodního díla „Výstavba vodovodních řadů“ vydané Městským úřadem 

Rumburk, odborem životního prostředí (vodoprávní úřad) dne 24.08.2007 pod č. j.: OŽP/37053-

07/3249-2007/bak, které nabylo právní moci dne 28.09.2007 

− rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení vydané Městským úřadem Rumburk, odborem 

životního prostředí (vodoprávní úřad) dne 20.04.2020 pod č. j.: OŽP/14747-2020/lat sp. zn.: OŽP/3249-

2007, které nabylo právní moci dne 20.04.2020 

− rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení vydané Městským úřadem Rumburk, odborem 

životního prostředí (vodoprávní úřad) dne 28.12.2022 pod č. j.: OŽP/55374-2022/lat sp. zn.: OŽP/3249-

2007/78, které nabylo právní moci dne 28.12.2022 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek 

zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: 

Umísťovaný záměr je v souladu s požadavky: 

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: do územního rozhodnutí o umístění 

předmětné stavby byly zapracovány podmínky vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury, 

tj. CETIN, a.s.; GasNet Služby, s.r.o.; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. 

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje 

ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace stavby 

je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je v souladu s obecnými 

požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění pozdějších předpisů. 

- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů: k 

umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné 

zvláštními právními předpisy - MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ZPF), MěÚ 

Rumburk - odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), MěÚ 

Jiříkov - odbor místního a bytového hospodářství, MěÚ Jiříkov - odbor vnitřní správy, orgán ochrany 

obyvatel. 

Stavební úřad posoudil soulad záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, 

tj. s Územním plánem Jiříkov, úplné znění po změně č. 3, která nabyla účinnosti dne 27.07.2022. Předmětný 

záměr bude umístěn a realizován v zastavěném území obce, kde technická infrastruktura je přípustná v každé 

ploše. 
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Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili kladně a jejich připomínky byly zapracovány do podmínek 

tohoto rozhodnutí. Podmínky uplatněné více účastníky řízení a dotčenými orgány byly zapracovány jako 

jedna podmínka. 

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění 

vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. Do 

podmínek tohoto rozhodnutí nebyly z důvodu duplicity rovněž zapracovány podmínky obsažené 

v samostatných rozhodnutích o povolení zvláštního užívání komunikace – vedení trasy, které vydal Městský 

úřad Jiříkov, odbor místního a bytového hospodářství pod č. j.: JirikovD/4884-4/2022-MH+BH/108/STR ze 

dne 05.09.2022 (nabytí právní moci dne 05.09.2022). 

K pozemků dotčeným výše uvedenou stavbou má stavebník vlastnické právo případně doložil souhlasy 

vlastníků těchto pozemků vyznačené na situačním výkresu (viz § 184a stavebního zákona). 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Poučení: 

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby 

na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich 

konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti: 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 

obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho 

platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, 

kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného 

v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době 

jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil 

od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování 

a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané 

a přípustné odvolání má odkladný účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 

proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 

rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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. 

 

 

 

 

 

Pavlína Salabová 

referentka odboru stavební úřad  

 

 

Příloha: 12x ověřený situační výkres jednotlivých přípojek v měřítku 1:250 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , 

stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové 

hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 07.02.2023. 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Rumburk a na 

úřední desce MěÚ Jiříkov) a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 

§ 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. 

 

 

 

Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: .......................................... 

 

 

 

 

.........................................................................   .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 



 

Č.j.: OSÚ/50244-22/salp OSÚ/7751-2022 15 

V elektronické podobě       V elektronické podobě  

zveřejněno od: ...............................................   zveřejněno do: ............................................ 

 

 

    

.......................................................................   ........................................................................ 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko: 

 

Rozdělovník: 

Územní řízení: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží jednotlivě:  

Město Jiříkov, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, doručí se zástupci: ProProjekt s.r.o., 

Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk  

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží 
jednotlivě: 
Ivan Lachman, Dolnoměcholupská č. p. 99/31, Praha, Dolní Měcholupy, 111 01 Dolní Měcholupy 

Eva Lachmanová, Dolnoměcholupská č. p. 99/31, Praha, Dolní Měcholupy, 111 01 Dolní Měcholupy 

David Ouhrabka, Filipov č. p. 145, 407 53 Jiříkov 

Petra Ouhrabková, Filipov č. p. 145, 407 53 Jiříkov 

Boris Stojaník, Filipov č. p. 158, 407 53 Jiříkov 

Eva Stojaníková, Filipov č. p. 158, 407 53 Jiříkov 

Marta Stojaníková, Hrdlovská č. p. 649, 417 05 Osek u Duchcova 

Vlastimil Kebrt, Lidická č. p. 612, 417 05 Osek u Duchcova 

Josef Stojaník, Hrdlovská č. p. 649, 417 05 Osek u Duchcova 

Jan Švácha, Haškova č. p. 945/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 

Michal Švácha, Haškova č. p. 945/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 

Zdeněk Švácha, Filipov č. p. 61, 407 53 Jiříkov 

Olga Šváchová, Haškova č. p. 945/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 

David Engelmann, Filipov č. p. 213, 407 53 Jiříkov 

Martin Kabeláč, Filipov č. p. 239, 407 53 Jiříkov 

Ludmila Zavadilová, Filipov č. p. 239, 407 53 Jiříkov 

Tomáš Crha, Nad Humny č. p. 85, Svárov, 273 51 Unhošť 

Ladislav Stracený, Filipov č. p. 221, 407 53 Jiříkov 

Vladimír Lipský, Filipovská č. p. 597/6, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov 

Jiří Plavec, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov 

Žaneta Plavcová, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov 

Ludmila Plavcová, Filipov č. p. 67, 407 53 Jiříkov 

Miloslav Šimůnek, Filipov č. p. 261, 407 53 Jiříkov 

Hana Šimůnková, Filipov č. p. 261, 407 53 Jiříkov 

PhDr. Martin Jankovec, Společná č. p. 2193/7, Libeň, 182 00 Praha 82 

Martina Jankovcová, Společná č. p. 2193/7, Libeň, 182 00 Praha 82 

 

Datová schránka: 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, 

f7rf9ns 

Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif 

Königswalde s.r.o., Království č. e. 44, Šluknov, 407 47 Varnsdorf 1, DS: PO, 55jme5w 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č. p. 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 

pmigtdu}  

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží 

veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních nemovitostí se identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí): 

 

stavební parcela číslo: 899, 1192/1, 1206, 1216, 1235, 1243, 1285, 1294, 1333, v katastrálním území Filipov 

u Jiříkova 

 

pozemkové parcely číslo: 4933/1, 5009/1, 6501, v katastrálním území Filipov u Jiříkova 

 

Dotčené orgány: 

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ZPF), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 

Rumburk 

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), Třída 

9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk 

 

Datová schránka: 

MěÚ Jiříkov - odbor místního a bytového hospodářství, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

DS: OVM, 34mbzwf 

MěÚ Jiříkov - odbor vnitřní správy, orgán ochrany obyvatel, Náměstí č. p. 464/1, 407 53 Jiříkov, DS: OVM, 

34mbzwf  

Na vědomí: 

Datová schránka: 

MěÚ Jiříkov - pro vyvěšení na ÚD, Náměstí č. p. 464/1, 407 53 Jiříkov, DS: OVM, 34mbzwf 
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