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ROZHODNUTI
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Vamsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

(dále jen ,'stavební zákon"), přezkoumal podle § l29odst.2a3a§ l11až l14 stavebního zákona Žádost

o dodatečné povolení stavby, kterou dne 4.4.20l9 podal

Ian Přóda, nan 23.9.t973, Na valech č.p. 1490, 252 63 Rozíoky u Prahy,
kterého zastupuje Roman Forfera, nar, 14.3,1978, Rybniště č.p. 14,407 51 Rybniště

(dálejen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 129 odst.2 a3 a§ l15 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opaťení a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:

,,přestavba RD č,p. 168 v Dolní Chřibské"

(dále jen ,,stavba,,) na pozemku parc . č. 484ll v katastrálním území Dolní Chřibská, kteďm stavbu

dodatečně povoluje.

Stavba obsahuje:

Rodinný dům o půdorysu 6,64 x 6,72 m s přistavěným závětřím"|,62 x 4,18 m, s výškou hřebene cca 8,00

m nad ierénem ji umístěn na p.č. 484/l v k.ú. Dolní Chřibská. Štítové fasády jsou orientovány na severní

ajižní straně. Dům je postaven na hranici stavebního pozemku.

Stavbaje jednopodlažní s využifým podkrovím. Konstrukční výška přízemí je 2,68 m, podkroví 2,59 m.

Nad stropim je od podlahy k začátku šikminy krovu výška cca 1,58 m. Dům je zastřešen sedlovou

střechou o sklonu 46o s výškou hřebene cca. 8,00 m nad terénem.

Rodinný dům je přestavěn z pórobetonových tvarovek. Má obvodové nosné stěny tl, 375 mm. Vnitřní
příčky v přízemí jsou rovněž zděné konstrukce z pórobetonu tl. l00 mm, příčky v podkroví jsou pak

sádrŇartonové. obvodové nosné stěny jsou založeny na stávajících základových pasech, patky pod

sloupky závětříjsou vykopané do nezámrzné hloubky, tj. min. do 0,80 m od následně upraveného terénu.

Zákíaiové patký jsou z betonu Cl6i20 (alternativně z tvarovek ztraceného bednění). Strop je dřevěný

trámový. Krov Je tradiční dřevěné tesařské konstrukce, přiěemž pozednice je nasazena na pozedním

věnci, Lterý.le vyworen na nadezdívce, Střešní kr},tina je z plastových tvarovek Capacco Čemé barvY,

které nahradily p'wodní krytinu. Klempířské prvky jsou z hliníku. Okna a dveře jsou plastová v odstínu

zlaťý dub. rasád],;sou obloženy dřevěnými prkny ajsou natřeny lazurovacím lakem tmavě hnědé barvY.

KoÉm oken a au"ii ;sou dřevěné obložky ve světle hnědém odstínu, rovněž zábradlí a balkón jsou světlé

hnědé.
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Obestavěný prostor: 303 m3

Zastavéná plocha: 52 m2

Podlahová plocha : 8l m2
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II. Povoluje podle § 129 odst.3 a § 122 odst, 3 stavebního zákona

uŽiv á n í s t a v b y

,,přestavba RD č.p, 168 v Dolní Chřibské"

na pozemku parc. č. 484/l v katastrálním území Dolní Chřibská,

Účastníci řízení, na něž se váahu.je rozhodnutí správního orgánu:

Jan Přáda, nar. 23.9.1973, Na valech č.p. l490,25Z 63 Roztoky u Prahy

odůvodnění:

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provedl změnu stavby bez rozhodnutí
nebo opatření stavebního úřadu, a proto dne 4.4.2019 zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b)

stavebního zákona o nařízeni odstranění stavby.

Stavebník poádal podle § 129 odst.2 stavebního zákona o dodateěné povolení stavby. Stavební Úřad po

přezkoumání žádosti zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti a proto podle § 11l odst.3
stavebního zákona a § 45 odst. 2 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vyzval stavebníka, aby předloženou žádost doplnil o požadované údaje a podklady a řízení usnesením
přerušil.

Po doplnění žádosti bylo dne 2.|0.2019 oznámeno pokračování řízení o dodatečném povolení stavby

,,přestavba RD č.p. l68 v Dolní Chřibské". Stavební úřad v pokračování řízení o dodatečném povolení
stavby nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na l5.10.2019, ojehož výsledku byl sepsán

protokol.

V průběhu řízení bylo dále nově zjištěno, že jeden z účastníků řízení, spoluvlastník sousedních pozemkŮ

p.č, 485 a 48412 v katasírá|ním území Dolní Chřibská, Ing. Luboš Fiala, zemřel. Při stanovení okruhu

účastníků řízení o dodatečném povolení stavby dle § 129 stavebniho zákona postupuje stavební Úřad

přiměřeně dle § 90 a § 1l0 až § l 15. Učastníkem stavebního řízení je mj. vlastník sousedního pozemku

nebo stavby na něm, může_li býtjeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Učastenství je
zde tedy výslovně odvozováno od existence vlastnického práva. Pokud osobě, která je zatím pouze

potenciálním dědicem po zemřelém nesvědčí k dotčenému pozemku již stávající vlastnické právo, nelze

mu postavení účastníka přiznat, Do doby pravomocného ukončení dědického řízení po zemřelém

vlastníkovi a evidence nového vlastníka ve veřejném rejstříku (katastr nemovitostí) je tedy právním
nástupcem zemřelého tzv. neznámý účastník, kte4ý není správnímu orgánu znám. Dle § 32 odst. 3

správního řádu platí, že nejde-li o účastníka, kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato
právo, správní orgán neustanoví dle § 32 odst.2 písm. d) a e) opatrovníka, ale účastníkům doručuje
veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. l správního řádu. Městský úřad Varnsdoď, Stavební úřad proto

oznámil těmto účastníkům řízení ve smyslu § l29 odst.2 a 3 a § 112 odst. l stavebního zákona
pokračování řízení o dodatečném povolení stavby a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek
těmto účastníkům do l5 dnů od doručení tohoto oznámení.

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost

z hledisek uvedených v § 11l stavebního zákona, projednalji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a

zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu

s ustanoveními § l29 odst.3 stavebního zákona a protoji lze dorlatečně povolit.
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Stavební úřad po ověření splnění podmínek podle § l22 odst. 3 stavebního zákona na žádost stavebníka
současně rozhodl o povolení užívání dokončené stavby uvedené v § 1l9 odst. 1 stavebního zákona a
stanovil podmínky pro její užívání.

při y)dání tohoto rozhodnutí wchózel stayební úřad z íěchto dokladů:

} žádost o dodatečné povolení stavby

} plná moc

} projektová dokumentace stavby

} požámě bezpečnostní řešení

} vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 8.9.20t9 pod zn.: 1l05580582

> sděleni ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 8.5.20l9 pod zn;0101107692
} vyjádření ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 8.5.2019 pod zn.: 0700048276

} vyjádření Telco Pro Services a.s, Praha ze dne 8.5.20l9 pod zn.:0200907715

} vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne 8.5,20l9 pod zn.:50019245lll
} vyjádření SčVK a,s. Děčín ze dne 8.5.20l9 pod zn.: SCVKZAD43678
} vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha ze dne 2.7.20l9 pod čj.: 680119/19

} vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 8.5.20l9 pod zn.: E18518/l9
} souhlas SCHKO Jablonné v Podještědí ze dne 6.6.2019 pod čj.: SR/624lLIl2019-5

ř závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne28.6.2019 pod čj.: }tlUY A 289977 /9631/2019
HraKl

} závazné stanovisko MěÚ Vams dorf OŽP ze dne26.6.20l9 pod čj.: MUVA 28997 5l7Z989lZ019
HraKl

} doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahmuIje do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jana Fialová, Radek Kováč, osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům
p.č.485 a 484/2 v katastrálním území Dolní Chřibská

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

poučeni účastníků:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

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, lyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
1.lýrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.
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Stavební úřad po dni nab}tí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí blt užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavební
úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.

otisk úředního razítka
Ing. Martin Togner v.r.

vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámeni mu§í být vyvěšeno po dobu 15 dnŮ.

vwěšeno dne:
l6 "1 ?020 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Poplatek:
Správní poplatek podle Zákona č.63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. l písm. a) ve

výši 2500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci Goručenl| :

Jan Přáda, Na valech č.p, l490, 252 63 Roztoky u Prahy prostřednictvím zástupce
Romana Forfery, Rybniště č.p. 14, 40'l 5l Rybniště
Jana Fialová, Ludvíka Kopáčka č.p. 15l7, 263 0l Dobříš l
Radek Kováč, Křižíkova č.p, 1163,407 46 Krásná Lípa u Rumburka
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uq!

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Déčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská ě.p.2681,16, l30 00 Praha 3

dotčené sorávní úřa4v:
Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, IDDS: zqmdynq

. sídlo: Skolní č.p. 'tZ,47125 Jablonné v Podještědí
MěU Vamsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Yamsdoď 1

účastnici řízení Dodle § 25 odst. I sp
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům p.č.485 a 48412v
katastrálním území Dolní chřibská

úřad)l pro vwěšeni a podáni zprávy o datu v.wěšení a se_inutí:

MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď 1

osfuhr.
vlastn í
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