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Pavlína Mossigová, 21.01.1965, Dolní Falknov č. p. 32, Dolní Falknov, 407 45 Kytlice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí
Výroková část:
Dne 10.8.2022 podala Pavlína Mossigová, 21.01.1965, Dolní Falknov č. p. 32, Dolní Falknov, 407 45
Kytlice (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen
„společné povolení“) pro stavbu: opěrná zeď (dále jen „stavební záměr“) na pozemku pozemková parcela
číslo 565 v katastrálním území Dolní Falknov.
Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, jako stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
„společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení
a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který:
I.

Vydává společné povolení.

Stavební záměr obsahuje:
Stavba opěrné zdi výšky 1,2m, tvaru ,,U“, kde kratší strany měří 3,5 a 3,0m a delší strana 5,6m. Zeď bude
mít základy z prostého betonu, svislé konstrukce budou ze ztraceného bednění ( KB bloků), které bude
vyztuženo a vylito betonem. Zeď nebude mít žádnou povrchovou úpravu. Opěrná zeď bude postavena za
účelem odvodnění rodinného domu, který je postaven tak, že z horní strany, z kopce teče voda ( při deštích,
táních sněhu…) přímo na rodinný domek.
Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:
1.

Stavební záměr bude umístěn na pozemku pozemková parcela číslo 565 v katastrálním území Dolní
Falknov.

2.

Opěrná zeď bude postavena v blízkosti zemního vedení NN, budou tedy dodrženy podmínky sdělení
společnosti ČEZ Distribuce, zn. 0101710288 ze dne 24.3.2022 a vyjádření společnosti ČEZ
Distribuce, zn. 001127012953 ze dne 4.8.2022
-

Plocha nebude určena pro pojezd a stání ani obracení vozidel z důvodu nedostatečné
hloubky uložení kabelového vedení NN, které by bylo pojížděním poškozeno.

-

-

-

-

-

-

-

\Plocha je obezděná z důvodu sanace pozemku. Konec opěrné zdi bude minimálně 0,6m
od kabelu NN. Stavbou nesmí být znepřístupněno naše zařízení. Musí být dodržena
norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb.
V prostoru výstavby musí bát 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. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na
hranicích pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení
vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Odhalený kabel bude dostatečně zasypán a
ochráněn proti poškození.
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, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutno podat žádost o udělení
souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy. Postup a
formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit
podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být
vyprojektovány a provedeny zejména s ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN
50341-3-19, ČSN EN 50 423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, 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. 1m od základové části podpěrného bodu.
Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k
nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem
pod napětím, tj. Musí být dodržena min. vzdálenost 2 m od vedení VN a 3 m od vedení
VVN (dle PNE 33 0000-6),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 vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů
NN.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučení o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu
upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti
těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s.
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi
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., v platném znění.
V případě činnosti a 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 našemu zařízení. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu
vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, 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.

-

3.

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 nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku
800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem,
dodavatelem prací nebi jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka.
Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu
vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.
Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT services, a.s. a
Telco Pro Services, a.s.
Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Při realizaci dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti SČVK a.s., proto budou dodrženy
podmínky vyjádření čj. SCVKZAD146466/UTPCUL/Ha ze dne 7.9.2022
Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno
včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení
skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a
jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel.č. 840 111 111 , info@scvk.cz.
V oblasti křížení s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce
provádět ručně se zvýšenou opatrností..
-

V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského
zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském
zařízení způsobené svojí činností.

-

V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení,
které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o
způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

-

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto
stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obracejte na vlastníky
přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části
zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a
kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod
nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

-

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

-

Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005„Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb,
včetně oplocení (HUP, kiosky NN,opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné
pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o
vodovodech a kanalizacích v platném znění.

-

Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší
společností před dalším postupem prací.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Zdeněk Turek ČKAIT
0500418, autorizovaný technik pro pozemní stavby a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou
úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2.

Stavba bude provedena na pozemcích pozemková parcela číslo 565 v katastrálním území Dolní
Falknov.

3.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých
technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

5.

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

6.

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat
na místě stavby do kolaudace stavby.

7.

Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

8.

Stavba bude prováděna svépomocí.

9.

Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje
základní požadavky stavby

10.

Po dokončení stavby stavebník ohlásí dokončení stavby stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Pavlína Mossigová, 21.01.1965, Dolní Falknov č. p. 32, Dolní Falknov, 407 45 Kytlice
Odůvodnění:
Dne 10.8.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 18.8.2022 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na den 22.9.2022, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad
s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:
a) stavebník: Pavlína Mossigová
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Kytlice
c) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Gabriela Lehečková, Hana Lukášová, Ing. Rafael Moreno, Ing. Jana Morenová, CETIN a.s., ČEZ Distribuce
,a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Telco Pro Services, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., GasNet,
s.r.o., Město Česká Kamenice
..........
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
řízení:
Vyjádření SČVK a.s., zn. SCVKZAD146466/UTPCUL/Ha ze dne 7.9.2022
Sdělení ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101710288 ze dne 24.3.2022
Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn. 001127012953 ze dne 4.8.2022
Sdělení ČEZ ICT, zn. 0700527168 ze dne 24.3.2022
Sdělení Telco pro Services, zn. 0201389157 ze dne 24.3.2022
Stanovisko Gasnet Služby, zn. 5002615261 ze dne 13.5.2022
Vyjádření SČVK a.s., zn. SCVKZAD138370 ze dne 13.5.2022
K žádosti bylo dále doloženo:
Výpis z katastru nemovitostí
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.
Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Krajskému úřadu Ústeckého kraje Odboru územního plánování a
stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, 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.
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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění
nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až
do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

vedoucí stavebního úřadu
Bc. Věra Drobná

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ,
stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. c) ve výši 500,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové
hodnotě 500,- Kč byl uhrazen 22.9.2022.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

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

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník:
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
1. Pavlína Mossigová, Dolní Falknov č. p. 32, Dolní Falknov, 407 45 Kytlice
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
2. Hana Lukášová, Ústavní č. p. 529, Cvikov II., 471 54 Cvikov
3. Ing. Rafael Moreno, Kytlice č. p. 101, 407 45 Kytlice
4. Ing. Jana Morenová, Klecany č. p. 683, 250 67 Klecany
5. Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice
6. Gabriela Lehečková, Úmyslovice č. p. 39, Úmyslovice, 290 01 Poděbrady 1, DS: FO, 3s5bwkb
7. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
8. ČEZ Distribuce ,a.s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
9. ČEZ ICT Services, a.s., Zbrojnická č. p. 16, 405 02 Děčín 2, DS: PO, zbsdk9i
10. Telco Pro Services, a.s., Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4, DS: PO, id6pgkc
11. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO,
f7rf9ns
12. GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
13. Obec Kytlice
14. Město Česká kamenice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
15. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Liberecko, Oddělení Správa chráněné krajinné
oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, DS: OVM_R, zqmdynq
16. Obec Kytlice Obecní úřad Kytlice, Kytlice č. p. 24, 407 45 Kytlice, DS: OVM, fwubs7v
17. Statutární město Děčín, Odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování, Mírové nám. č. p. 1175/5,
405 38 Děčín, DS: OVM, x9hbpfn
18. Statutární město Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č. p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, DS: OVM, x9hbpfn

Digitálně podepsal Bc. Věra Drobná
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