MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Kancelář starosty a tajemníka

Vaše značka:
Ze dne:
18. 11. 2020
Č. j.:
MULTM/0069188/20/KST/ECh
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
martina.skokova@litomerice.cz

Litoměřice 02. 12. 2020
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 18.11.2020 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací:
Požadované informace:
Žádám o poskytnutí informace, zda byl udělen územní souhlas, nebo stavební povolení
ke stavbě sloužící k ustájení koní a hospodářských zvířat, umístěné na části parcel č. st.
165/1, 165/2 a 886/1 v k.ú. Třebušín (vlastník P. V.). V případě, že ano žádám o informaci,
kdy byla stavba zkolaudována? Zároveň žádám o poskytnutí kopií dokumentů
obsahujících požadované informace.
Poskytnuté informace:
Ke stavbě stájí na st.p. č. 165/2, 165/3 a 886/1 v k.ú. Třebušín vydal Stavební úřad
Litoměřice stavební povolení dne 10.3.2008 a rozhodnutí o prodloužení platnosti
stavebního povolení dne 19.3.2010 a 2.4.2012 (viz přílohy v anonymizované podobě).
Stavba nebyla zkolaudována.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
1|1
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100

Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad
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TEL.:
E-MAIL:

Josef Věrnoch
416 916 131
josef.vemoch@litomerice.cz
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f
'.

.

lj Zo
'g l i'n".' "
- '. '"'
.,A,l~
us?c'c

Me"s

"g'

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ

POVOLENÍ

výroková část :
Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.2.2008 podal
P
V
, 412 01 Třebušín
kterého zastupuje Ing. D

,
V

, 412 01 Třebušín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání :
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu :

stavební úpravy stájí pro koně Zababeč - TřebuŠín
Třebušín Č.p. 143

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 165/2, 165/3, parč. č. 886/1 v katastrálním území Třebušín.
Stavba obsahuje :
-

stávající dřevěné stáje budou nahrazeny zděnými konstrukcemi ze šalovacích betonových tvárnic vyplněnýck vylitých
betonem a z keramických bloků Porotherm v ti. 400 MM. Obvodové zdivo bude ukončeno železobetonovým věncem.
Překlady budou z porobetonových profilů U s výztuží 2x13 mm do betonu B 20.

-

zastřešení bude sedlovými a pultovými střechami dle jejich výkk z důvodu respektování výškových poměrů terénu a
stávajících původních základů, které budou pouze doplněny.

-

ve střeše budou osazeny střešní okna pro prosvětlení vnitřních boxů.
vnitřní dispozice stájí : 19 x stájový box, 2x chodba mezi stájovými boxy pojená rampou, kryté místo na kontejner, vjezd
do chodby, WC, sprcha, chodba se Samou, 2x sedlovna, krytý přístřešek umístěný zrcadlově s kontejnerovým stáním,

-

ve snížené úrovni je pak dispozice : mycí box, sklad, vjezd a 2 stájové boxy.
veškeré připojení na IS je stávající - pouze opravené, vnitřní rozvody IS a instalací jsou nové.

II.
1.

Stanoví podmínky pro provedení stavby :
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.Michal Novák ČKAIT 0400198; případné
zrněny nesmí být provaleny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.
3.
4.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebník oznámí písemně po skončenívýběrového řízení název, sídlo, IČ a
oprávněni zhotovitele k provedení stavby.

5.

stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona č. 183/2006Sb., Stavebník po
dokončení stavby požádá dle ustanovení § 122 stavebního zábna č. 183/2006Sb.,

6.

bude splněna podmmka závazného stanoviska HZS Uk úl ze dne 25.2.2008 č.j. HSUL141-08-SP/LT-PREV-SP-Če2008 : k užívání stavby doložit provozní kontrolu zdroje vnější požární vody (bazén 27 ní)
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7.

stavebník dodrží podmínky a řešení požárně bezpečnostního řešení stavby.

8.

bude splněna podmínka závazného stanoviska Správy CHKO ČS ze dne 7.1.2008 č.j. 6959/CS/07 : barevné řešení
exteriéru stavby bude sladěno s hlavní budovou.

9.

budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Litoměřice OŽP ze dře 25.2.2008 č.j. 0016521/08/ŽP/AVo : zajistíte, aby síť lesních cest a lesotechnického zařízení nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. Vpřípadě
nevyhnutelného poškození zajistíte jejich okamžitou obnovu. - usměrníte prováděni akce tak, aby nebyl namšen provoz
lesního hospodářství. - pozemky určené kplnění fůnkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu,
přebytku zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidek při realizaci záměru budou
dodrženy základni povinnosti k ochraně pozemků určených kplnění fůnkcí lesa uvedené v §§ 13,20,21 zák.č.
289/1995Sb., o lesích v platném znění. - meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesního pozemku.
budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Litoměřice OŽP dne ze dne 20.2.2008 č.j. 0010704/08/ŽP : dodavatel stavby musí při nakládání sodpady plnit povinnosti vyplývající z ustanovení § 16 zák.č. 185/2001Sb., o
odpadech. Odpady k odstranění a využití musí být předány výhradně osobám oprávněným ve smyslu §12 odst. 3 zák.č.
185/2001Sb., o odpadech a to spolu se základním popisem odpadu (viz. příloha č. l kvyhl.č. 294/2005Sb.,). Po ukončení
stavebních úprav budou předloženy odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice doklady o množství vyprodukovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi (IČ a název oprávněné osoby,která odpad převzala.)

10.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :
P V
V
jiří Ko

, nar.
V
nar.

, nar.

, 412 01 Třebušín
251 01 Tehov
P
, 149 00 Praha-Háje

Odůvodnění :
Dne 22.2.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení. Územní rozhodnutí nebylo vydáno, jedná se o stavebníúpravy stávající stavby .
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 22.2.2008 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu
poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do
7.3.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
OZŘ účastníkům řízení a to jmenovitě Ing.D.V
, V.Vo
, Al Tr
S T
, M.K
J.K
převzala
k doručení Ing.D.V
dne 22.2.2008 spolu s protokolem a doručila OZŘ výše uvedeným účastníkům. Ostatním účastníkům
řízení a DOSS doručoval stavební úřad obvyklou cestou pomocí České pošty s.p. Tento postup byl zvolen na žádost stavebníka
z důvodu zrychleni doručeni vnávaznosti na správní termíny pro vyjádření kzahájenému stavebnímu řízení.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přeZkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního
zákona, projednal ji 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.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění
stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili :
-

nikdo se v terminu nevyjádřil ani neseznámil se spisem,

-

stavebník předložil ke stavebnímu řízení tato stanoviska a závazná stanoviska : MěÚ Litoměřice OŽP ze dne ze dne
20.2.2008 č.j. 0010704/08/ŽP, MěÚ Litoměřice OŽP ze dne 25.2.2008 č.j. 0016521/08/ŽP/AVO, Správy CHKO ČS ze dne
7.1.2008 č.j. 6959/cs/07, hzs Uk úl ze dne 25.2.2008 č.j. HSUL-141-08-SP/LT-PREV-SP-Če-2008, Obec Třebušín ze
dne 4.3.2008 č.j. 71/1/08, Krajská veterinární správa pro Uk ze dne 18.2.2008 č.j. KVSEW758-3/08.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
předpisy a zahrnul je do podmínek roZhodnutí. Stavební úřad však nezahrnul do podmmek stavebního řízeni druhou (2.)
podmínku závazného stanoviska Správy CHKO ČS ze dne 7.1.2008 č.j. 6959/CS/07 a to : ,,provoz na výbězích a na
vyjížd'kových cestách bude řízen tak, aby nedocházelo k devastaci půdního krytu nadměrným sešlapem a následnou erozí" a to
z důvodu, že se tato podmínka netýká provádění stavby, ani jejího následného užívání. Podmínka má vztah k provozu na
stávajících přilehlých plochách a pozemcích.
Stavební úřad roZhodl, jak je uvedeno ve výroku roZhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby :
A

T

S

T

,M

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků :
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

K

j

K

Obec Třebušín, Hypoteční banka a.s.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků kpodkladům roZhodnutí :
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

PouČení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Ústeckého kraje 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, 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové
dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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vedouci stavebniho úradu
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Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. } písm. íl ve výši 1000,- KČ byl
zapjacen.
Doručí se :
navrhovatelé (doručenky)
Ing. D
V
412 01 Třebušín
Ve
Vo
251 01 Tehov
ostatní účastníci (doručenky)
Al
T
412 01 Třebušín
St
Tr
,
412 01 Litoměřice-Předměstí
M
Ka
,
, 411 55 Terezín
j K
,
411 55 Terezín
Obec Třebušín, 412 01 Litoměřice
Hypoteční banka a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha-Radlice
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23 -03- 2010

Městský úřad Litoměřice

23-Q3-

Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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SPIS. ZN. :
Č.J. :
VYŘIZUJE :

Be. Josef Věrnoch
416916 131
josef.vemoch@litomerice.cz
19.3.2010

TEL. :
E-MAIL:
DATUM :

<

V

ROZHODNUTÍ

"r_
2.\·"

d";e

výroková část :

" '<2...,..,,,..'

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě
žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 16.2.2010 podal
P

V

, 412 01 TřebuŠín

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje
na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Stavební úřad
Městský úřad Litoměřice dne pod č.j. SU/0012612/10/V na stavbu
přestavba - stavební úpravy stájí pro koně ZababeČ - Třebušín
TřebuŠín Č.p. 143

CN,

(dále jen "stavba") na části pozemku st. p. 165/2, 165/3, parč. č. 886/1 v katastrálním území Třebušín.

Podmínky rozhodnutí :
l.

všechny původní podmínky stavebního povolení č.j. SU/0012612/10/V ze dne 10.3.2008 zůstávají i nadále
v platnosti a jsou vymahatelné. Stavebník se jimi musí řídit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :
P V
j K
Ve

, nar.
nar.
V

, 412 01 Třebušín
nar.

,

149 00 Praha
412 01 Třebušín

Odůvodnění :
Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní
moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto :
-

neúspěšné žádání o dotaci v rámci programu rozvoje venkova s tím, že letos žádají znovu a pokud se to i nyní nepodaří,
budou hledat jiné zdroje financování.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení
vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů - tito byly
vyrozuměni o zahájení řízení doručením OZŘ, nikdo z nich nereagoval, stavební úřad žádosti vyhověl. Se spisem se pouze
seznámil zástupce Správy CHKO ČS dne 15.3.2010 (Ing.janda) a když bylo jím zjištěno, že se stavba nezměnila, pouze se .jedná
o prodloužení platnosti stavebního povolení beze změn stavby i podmínek daných původním stavebním povolením, souhlasil za
Správu CHKO ČS mlčky.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby :
A

T

S

T

i, M

K

,j

Ka

, Obec Třebušín, Hypotečníbanka a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků :
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Nikdo se neseznámil se spisem vdaných úředních dnech a hodinách.

l
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Nikdo se neseznámil se spisem vdaných úředních dnech a hodinách.

Poučení úČastníků :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Ústeckého kraje 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, vyhotoví je správní orgán na n&lady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípust'é'
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ROZHODNUTÍ
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·sía"ebni úřad

výroková část :
Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 12.3.2012 podal
P

V

, nar.

, 412 01 Třebušín

(dále jen "stavebník"),
I.

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje

na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Stavební úřad
Městský úřad Litoměřice dne 10.3.2008 pod č.j. 0015766/08 - SÚ/Ve na stavbu
přestavba - stavební úpravy stájí pro koně Zababeč - Třebušín
Třebušín Č.p. 143
(dále jen "stavba") na části pozemku st. p. 165/2, 165/3, parč. č. 886/1 v katastrálním území Třebušín.
II.

stanoví podmínky rozhodnutí :
-

všechny podmínky ze stavebního povolení ze dne 10.3.2008 pod č.j. 0015766/08 - SÚ/Ve zůstávají i
nadále v platnosti a to beze změn.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :
P V
V
ji K

, nar.
V
, nar.

, nar.

, 412 01 Třebušín 143
,
, 412 01 Třebušín
,
149 00 Praha

Odůvodnění :
Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo
právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnoti stavebního povolení je zdůvodňováno takto :
- opakovaná žádost o dotaci z programu ,,PRV", kdy musí mít žadatel pro tento program platné stavební povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení všem účastníkům a dotčeným orgánům opatřením ze dne 12.3.2012 s termínem
do 28.3.2012 a to pro podání vyjádření, závazných stanovisek či připomínek. Nikdo se však v průběhu řízení
nevyjádřil, ani neseznámil se spisem v dané úřední dny a hodiny. Stavební úřad neobdržel k zahájenému a
oznámenému řízení ani žádný přípis od účastníků řízení či dotčených orgánů. Po správním uvážení dospěl tedy
Stavební úřad k závěru, že účastníci řízení i dotčené orgány státní správy s prodloužením platnosti stavebního
povolení souhlasí beze změn a je tedy možné vydat předmětné rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního
povolení, dospěl po správním uvážení, že aktivně nevyužili svých práv a mlčky souhlasili sprodloužením platnosti.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební
povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek
dotčených orgánů a to po správní úvaze - prodloužení mlčky, stavební úřad žádosti vyhověl.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby :
Hypoteční banka a.s., Obec Třebušín

Okruh účastníků řízení byl brán pouze na přímo dotčené osoby a to po správním uvážení, že účastníci původního
stavebního řízení neměli k záměru žádných připomínek a proto z hlediska zásady hospodárnosti a účelnosti řízení
nebyly o tomto řízení vyrozumívání. Zdůvodnění pro tento krok je i v tom smyslu, že se nemění původní účel ani
rozsah stavby a k tomuto se měli účastníci původního stavebního řízení možnost vyjádřit. Dále zůstávají nadále
v platnosti původní podmínky stavebního povolení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků :
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Nikdo se však v průběhu řízení nevyjádřil, ani neseznámil se spisem
v dané úřední dny a hodiny. Stavební úřad neobdržel k zahájenému a oznámenému řízení ani žádný přípis od
účastníků řízení či dotčených orgánů.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Nikdo se však v průběhu řízení nevyjádřil, ani neseznámil se
spisem v dané úřední dny a hodiny. Stavební úřad neobdržel k zahájenému a oznámenému řízení ani žádný přípis
od účastníků řízení či dotčených orgánů.

PouČení úČastníků :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje 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, 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.
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