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M Ě S T S K Ý     Ú Ř A D     T A N V A L D 

odbor  stavební  úřad  a  životní  prostředí 
Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz 

Sp. zn.: MěÚT/26296/2020/SÚ a ŽP                                                V Tanvaldě dne 15.2.2021 

Č.j.: MěÚT/03428/2021/SÚ a ŽP  

Vyřizuje: Ing. Aleš Šebesta 

Telefon: 483 369 560, e-mail: asebesta@tanvald.cz 

 
DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., IČ 07131364,  

Harrachov 412, 512 46 Harrachov 

 

zastoupena na základě plné moci 

INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 25036751, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec 1 

 

 

K O L A U D A Č N Í    S O U H L A S 
 
 

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný stavební úřad podle 

ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po přezkoumání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu podané dne 24.11.2020, vydává spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., 

IČ 07131364, Harrachov 412, 512 46 Harrachov zastoupené na základě plné moci spol. INVESTING 

CZ spol. s r.o., IČ 25036751, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec 1, podle ust. § 122 odst. 3 

stavebního zákona  

 

kolaudační souhlas 
 

na stavbu „Ubytovací zařízení Harrachov“ na stpč. 1290 a ppč. 120/9, 120/11, 120/15, 120/18 a 1197/3 

k.ú. Harrachov, v obci Harrachov. 

 

Kolaudační souhlas se, s ohledem na klimatické podmínky, nevztahuje na terénní a sadové úpravy, které 

budou kolaudovány zvlášť, na základě samostatné žádosti. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu na 

terénní a sadové úpravy bude nejpozději podána do 30.8.2021. 

 

Při závěrečné kontrolní prohlídce provedené dne 3.12.2020 stavební úřad konstatoval, že stavba byla 

provedena v souladu s vydaným stavebním povolením pro výše uvedenou stavbu, které bylo vydáno 

Městským úřadem Harrachov, stavebním úřadem dne16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R. Dále 

s rozhodnutím o změně stavby před jejím dokončením vydaným stavebním úřadem dne 15.8.2019, pod 

č.j. MěÚT/19313/2019/SÚ a ze dne 14.12.2020, pod č.j. MěÚT/26490/2020/SÚ. Dále byly dodrženy 

obecné požadavky na výstavbu, jak vyplývá ze zápisu v protokolu ze dne 3.12.2020. Provedení stavby 

ani její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost ani životní prostředí. Nebyly 

zjištěny žádné závady bránící jejímu bezpečnému užívání. Při závěrečné kontrolní prohlídce předložil 

stavebník veškeré požadované doklady uvedené ve vydaných povoleních pro předmětnou stavbu. 

   

               

 

                                                                                                    Ing.  Aleš Šebesta 

                                                                               pověřený vedením odboru stavební úřad a ŽP                                                                   
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Obdrží: 

Účastníci řízení: 

1. spol. INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 25036751, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec 1 

zastoupení pro: spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o.,  

    IČ 07131364, sídlo: Harrachov 412, 512 46 Harrachov 

 

Na vědomí: 

1. Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7 

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

2. co 



 

M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D    T A N V A L D 
odbor  stavební  úřad  a  životní  prostředí 

 
Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Sp.zn: MěÚT/18145/2017/SÚ a ŽP                                                 V Tanvaldě  dne  3.1.2018  

Č.j.: MěÚT/00073/2018/SÚ a ŽP 

Vyřizuje: Ing. Aleš Šebesta 

Telefon: 483 369 569, e-mail: asebesta@tanvald.cz  

 

 

PROPERTY TRUST, a.s. 

IČ 24262463 

Dyjská 845/4 

196 00 Praha 9 

 

 
   
Věc 

Prodloužení lhůty k dokončení stavby 

 

     Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný stavební 

úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.  c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o prodloužení lhůty 

k dokončení stavby „Stavba ubytovacího zařízení včetně napojení na inženýrské sítě“ na 

pozemku ppč. 120/9, 120/11, 120/15 a 1197/3 k.ú. Harrachov, v obci Harrachov. Stavba byla 

povolena MěÚ Harrachov, stavebním úřadem dne 16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R. Na 

základě předchozí žádosti byl prodloužen termín dokončení stavby MěÚ Harrachov, 

stavebním úřadem dne 15.10.2015, č.j. Výst. 1179/2015-R. 

      Stavební   úřad posoudil důvody uvedené ve Vaší žádosti a souhlasí s prodloužením lhůty 

k dokončení stavby nejpozději do 31.10.2019.  V případě, že změnou stavby dojde k zásahu 

do nosných konstrukcí, nebo vnějších obalových konstrukcí či jiným změnám, které mohou 

negativním způsobem ovlivnit požární, hygienické či jiné požadavky na stavby, je nutné 

požádat příslušný správní orgán o povolení těchto změn institutem změny stavby před jejím 

dokončením. Po dokončení stavby požádáte stavební úřad o její kolaudaci. 

 

       

 

 

      

                                                                                   

                Ing. Jindřich Kozlovský 

                           vedoucí odboru stavební úřad a ŽP 
 
 

Na vědomí: 

1.  co 
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M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D    T A N V A L D 
odbor  stavební  úřad  a  životní  prostředí 

Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sp.zn.: MěÚT/24593/2020/SÚ a ŽP                                              V Tanvaldě dne 14.12.2020 

Č.j.: MěÚT/26490/2020/SÚ a ŽP 

Vyřizuje: Ing. Aleš Šebesta      

Telefon: 483 369 560, e-mail: asebesta@tanvald.cz   

 

 
spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., IČ 07131364,  

sídlo: Harrachov 412, 512 46 Harrachov  

 

v zastoupení na základě plné moci  

spol. INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 25036751, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec 1 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

 

     Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, obdržel dne 5.11.2020 

žádost spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., IČ 07131364, Harrachov 

412, 512 46 Harrachov v zastoupení na základě plné moci spol. INVESTING CZ spol. s r.o., 

IČ 25036751, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec 1 (dále jen „stavebník“) o povolení 

změny stavby před jejím dokončením na stavbu „Ubytovací zařízení Harrachov“ na ppč. 

120/9, 120/11, 120/15, 120/18 a 1197/3 k.ú. Harrachov, v obci Harrachov. Stavební povolení 

vydal Městský úřad Harrachov, stavební úřad dne 16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R. Dne 

8.5.2012 bylo oznámeno započetí stavby Městskému úřadu Harrachov, stavebnímu úřadu. 

Lhůta k dokončení stavby byla prodloužena rozhodnutím vydaným Městským úřadem 

Harrachov, stavebním úřadem ze dne 15.10.2015, č.j. Výst. 1179/2015-R a následně 

Městským úřadem Tanvald, odborem stavební úřad a životní prostředí písemností ze dne 

3.1.2018, č.j. MěÚT/00073/2018/SÚ a ŽP. Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a 

životní prostředí dále vydal dne 15.8.2019, pod č.j. MěÚT/19313/2019/SÚ a ŽP rozhodnutí o 

změně stavby před jejím dokončením. 

     Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního 

řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Městský úřad Tanvald, odbor 

stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 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“), rozhodl podle § 118 stavebního zákona 

takto: 

     Změna shora uvedené stavby „Ubytovací zařízení Harrachov“ na ppč. 120/9, 120/11, 

120/15, 120/18 a 1197/3 k.ú. Harrachov, v obci Harrachov se 

 

p o v o l u j e 

 

v tomto rozsahu: 

Změna spočívá v úpravě vnitřních dispozic 1.NP a 2.NP, kdy v každém podlaží vzniká další 

ubytovací jednotka, takže místo původních 18 ubytovacích jednotek bude nově 20 

ubytovacích jednotek, 1+kk (4 ks), 2+kk (7 ks), 3+kk (8 ks), 4+kk (1 ks), celkový počet lůžek 

v objektu je 45 ks. 

mailto:meu@tanvald.cz
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Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle  projektové  dokumentace ověřené v řízení o změně stavby 

před jejím dokončením, kterou vypracoval Ing. Ondřej Hampejs, autorizovaný  inženýr 

pro pozemní stavby, ČKAIT 0402305. Případné  změny  nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení stavebního úřadu.    

2. Při   provádění   stavby   je   nutno  dodržovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce a  

technických  zařízení  a  zajistit  ochranu  zdraví  a  života  osob na staveništi (zákon č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

3. Při  stavbě   budou   dodržena    ustanovení    vyhlášky    č.  268/2009  Sb., o technických  

       požadavcích   na   stavby,   v   platném   znění   a  vyhlášky   č.   398/2009  Sb., obecných  

       technických    požadavcích     zabezpečující    bezbariérové     užívání   staveb,  v platném  

       znění 

4. Stavba včetně povolené změny  bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.  

5. Změna stavby před jejím dokončením bude prováděna dodavatelsky stavebním 

podnikatelem spol. Design Mode Group s.r.o., IČ 02879468, Marvanova 707/1, 190 15 

Praha 9. 

6. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena až jako závěrečná kontrolní prohlídka stavby, 

navazující bezprostředně na dokončení stavby v souladu s předloženým plánem  

kontrolních prohlídek.    

7. Budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném závazném stanovisku Městského 

úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí ze dne 17.12.2018, č.j. 

MěÚT/21663/2018/SÚ a ŽP: 

jako orgánu v oblasti odpadového hospodářství: 

- s veškerým odpadem, který při realizaci stavby vznikne, bude naloženo v souladu se 

zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami (u odpadů je nutné ověřovat 

nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností), 

- veškerý odpad bude vytříděn (zejména nebezpečné složky odpadu) a předáván do vlastnictví 

pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem 

zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, nebo osobě, 

která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, 

- stavebník předloží doklady o odstranění a nakládání s odpady (průběžnou evidenci 

vznikajících odpadů – faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadu). 

8. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje ze dne 26.8.2020, č.j. KHSLB 16665/2020: 

- upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti 

stanovených § 12 odst. 6 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve vztahu k chráněnému venkovnímu 

prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby, 

     Po dokončení stavby je stavebník povinen dle § 122 odst. 1 stavebního zákona požádat 

stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník předloží doklady 

uvedené ve stavebním povolení, které bylo vydáno stavebním úřadem Harrachov dne 

16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R.  

 

     Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

(dále jen „správní řád“) je spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., IČ 

07131364, Harrachov 412, 512 46 Harrachov.   
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O d ů v o d n ě n í 

 

     Dne 5.11.2020 podala spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o.,  

IČ 07131364, Harrachov 412, 512 46 Harrachov zastoupena na základě plné moci spol. 

INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 25036751, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec 1 

žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením „Ubytovací zařízení 

Harrachov“ na ppč. 120/9, 120/11, 120/15, 120/18 a 1197/3 k.ú. Harrachov, v obci 

Harrachov. Stavební povolení vydal Městský úřad Harrachov, stavební úřad dne 16.8.2010, 

č.j. Výst. 547/2010-R. Dne 8.5.2012 bylo oznámeno započetí stavby Městskému úřadu 

Harrachov, stavebnímu úřadu. Lhůta k dokončení stavby byla prodloužena rozhodnutím 

vydaným Městským úřadem Harrachov, stavebním úřadem ze dne 15.10.2015, č.j. Výst. 

1179/2015-R a Městským úřadem Tanvald, odborem stavební úřad a životní prostředí 

písemností ze dne 3.1.2018, č.j. MěÚT/00073/2018/SÚ a ŽP a následně Městský úřad 

Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí vydal rozhodnutí o změně stavby před jejím 

dokončením ze dne 15.8.2019, č.j. MěÚT/19313/2019/SÚ a ŽP.       

     Stavební úřad dne 18.11.2020 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního 

zákona zahájení řízení podle § 118 stavebního zákona o povolení změny stavby před jejím 

dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  

     Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání 

a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením a   

stanovení podmínek k jejímu provádění a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení 

oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy. V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o povolení 

změny stavby před jejím dokončením ve smyslu ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona  

z hledisek uvedených v § 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení,  

s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Projektová 

dokumentace změny stavby před jejím dokončením splňuje požadavky stanovené vyhláškou 

č.  268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.  

     Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí, 

zároveň stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních prohlídek stavby.  

     Uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 

omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.   

     Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Žádný z účastníků neuplatnil námitky nebo 

připomínky. 

     Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební   úřad   k závěru, že v daném 

případě toto právní postavení přísluší podle § 109 stavebního zákona pouze stavebníkovi. 

Vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům a 

stavbám na nich nemohou být navrhovanou změnou stavby přímo dotčena.  

    Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:   

- koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a 

životní prostředí, ze dne 3.11.2020, č.j. MěÚT/22475/2020/SÚ a ŽP, 

- souhrnným vyjádřením Městského úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a   životní 

prostředí, ze dne 3.11.2020, č.j. MěÚT/22476/2020/SÚ a ŽP, 

- závazným stanoviskem   Hasičského   záchranného   sboru Libereckého kraje, ze   dne 

19.10.2020, č.j. HSLI-1986-3/SM-P-PRE-2020, 

- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, ze dne 26.8.2020, 

č.j. KHSLB 16665/2020. 

 

     Protože stavební úřad neshledal důvody bránící povolení výše popsané změny stavby 

před jejím dokončením, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
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P o u č e n í 

 

      Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení.  Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů  

tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník řízení dostal jeden 

stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci 

k rozhodnutí. 

     Povolené změny stavby před jejím dokončením nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí 

nenabude právní moci. 

     Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením.  

     Povolení změny stavby před jejím dokončením pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního 

zákona platnosti, jestliže změna stavby nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo 

právní moci. 

 

 

 

 

Ing. Aleš Šebesta 

                                                                         pověřený vedením odboru stavební úřad a ŽP 

 

                                                  

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení: 

1. spol. INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 25036751, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 

Liberec 1 

zastoupení pro: spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o.,  

  IČ 07131364, sídlo: Harrachov 412, 512 46 Harrachov  

 

Dotčené orgány: 

2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily 

IDDS: nfeai4j, sídlo: Ke Stadionu 204, 513 01 Semily 

3. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj 

Sídlo: Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily 

4. MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, Palackého 359, 468 41, Tanvald 

 

Na vědomí: 

1. co 
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M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D    T A N V A L D 
odbor  stavební  úřad  a  životní  prostředí 

Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sp.zn.: MěÚT/06906/2019/SÚ a ŽP                                              V Tanvaldě dne 15.8.2019 

Č.j.: MěÚT/19313/2019/SÚ a ŽP 

Vyřizuje: Ing. Aleš Šebesta      

Telefon: 483 369 569, e-mail: asebesta@tanvald.cz   

 

 
spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., IČ 07131364,  

sídlo: Harrachov 412, 512 46 Harrachov  

 

v zastoupení na základě plné moci  

spol. ROBING spol. s r.o., IČ 62741993, Kozácká 1792, 463 11 Liberec 30 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

 

     Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, obdržel dne 3.4.2019 

žádost spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., IČ 07131364, Harrachov 

412, 512 46 Harrachov v zastoupení na základě plné moci spol. ROBING spol. s r.o., IČ 

62741993, Kozácká 1792, 463 11 Liberec 30 (dále jen „stavebník“) o povolení změny stavby 

před jejím dokončením na stavbu „Ubytovací zařízení Harrachov“ na ppč. 120/9, 120/11, 

120/15, 120/18 a 1197/3 k.ú. Harrachov, v obci Harrachov. Stavební povolení vydal Městský 

úřad Harrachov, stavební úřad dne 16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R. Dne 8.5.2012 bylo 

oznámeno započetí stavby Městskému úřadu Harrachov, stavebnímu úřadu. Lhůta 

k dokončení stavby byla prodloužena rozhodnutím vydaným Městským úřadem Harrachov, 

stavebním úřadem ze dne 15.10.2015, č.j. Výst. 1179/2015-R a následně Městským úřadem 

Tanvald, odborem stavební úřad a životní prostředí písemností ze dne 3.1.2018, č.j. 

MěÚT/00073/2018/SÚ a ŽP. 

     Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního 

řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Městský úřad Tanvald, odbor 

stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 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“), rozhodl podle § 118 stavebního zákona 

takto: 

     Změna shora uvedené stavby „Ubytovací zařízení Harrachov“ na ppč. 120/9, 120/11, 

120/15, 120/18 a 1197/3 k.ú. Harrachov, v obci Harrachov se 

 

p o v o l u j e 

 

v tomto rozsahu: 

1) UMÍSTĚNÍ STAVBY, NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Umístění objektu na pozemku je totožné s původním návrhem, půdorysný tvar domu byl 

oproti návrhu z r. 2009 zjednodušen (fasády byly zarovnány a zbaveny vystupujících rizalitů), 

z jednoduchého půdorysného tvaru „Z" nyní vystupují jen balkony. Zmenšila se zastavěná 

plocha domu (z 677,7 na 651,48 m2) i zpevněné plochy na pozemku. Investor přikoupil 

sousední pozemek 120/18, z něhož bude řešena dopravní obsluha objektu a na němž budou 

umístěna venkovní parkovací stání. Byl upraven tvar příjezdové komunikace a její napojení 

mailto:meu@tanvald.cz
mailto:asebesta@tanvald.cz
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na stávající asfaltovou silnici I třídy I/10, které je nyní řešeno přes pozemek 120/18. Hlavní 

vstup do domu byl přemístěn z 1.PP do 1.NP a navazuje přímo na pěší komunikaci podél 

hlavní silnice. Poloha garážového vjezdu je přemístěna na západní fasádu. 

Co se týká napojení na inženýrské sítě, projekt respektuje v maximální původní řešení. Beze 

změn zůstává řešení přípojky splaškové kanalizace (včetně prodloužení kanal. řadu), odvod 

dešťových vod, přípojka vodovodu. Došlo k drobným úpravám u přípojky elektřiny a plynu 

(připojovací pilířek elektro je na stejném místě jako v původním projektu, jen je pootočen do 

roviny gabionové stěny, přípojka elektro je vedena v souběhu s telefonní přípojkou), HUP je 

umístěn narozdíl od projektu 2009 na hranici pozemku ve sdruženém pilířku s elektro, 

přípojka plynu jde v souběhu s ostatními sítěmi. 

Z východní strany byl původně pozemek ohraničen opěrnou zdí, která oddělovala sousední 

pozemek 120/19 od navržené příjezdové komunikace do podzemní garáže, v současném 

návrhu je terén obou pozemků v jedné výškové úrovni, a tudíž nutnost výstavby opěrné zdi 

odpadá. Pozemky budou odděleny pouze dřevěným plotem. Projekt je doplněn o gabionovou 

stěnu v. 1,6 m směrem k hlavní komunikaci (s přístřeškem na komunální odpad ve stejném 

materiálovém provedení) a dřevěné oplocení na západní hranici pozemku. 

Počet parkovacích stání v garážích je 11 (původně 9), venkovních stání je 10 (původně 10). 

2) HMOTOVÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Základní hmota domu zůstala beze změn, objekt je tvořen hlavní lodí, kolmou k silnici, do 

které jsou vetknuta dvě křídla, jedno ze západní a jedno z východní strany tak, že půdorysně 

budova tvoří písmeno Z. V původním návrhu byly fasády členěny množstvím výklenků a 

rizalitů, polozapuštěných teras, balkónů, dřevěných podpěr a obložení atd., které jednak 

komplikovaly technické provedení a navíc působily chaoticky a neuceleně. Upravený návrh 

obvodové stěny zarovnal, snížil počet balkónů a zjednodušil jejich umístění i tvar a 

zjednodušil i tvar střechy (původně byla střecha tvořena třemi navzájem protínajícími se 

sedlovými střechami o různých sklonech (30 a 40 °) i výškách hřebene, nyní zůstává 

půdorysný tvar stejný, opět se jedná o průnik 3 sedlových střech, ale všechny mají shodný 

sklon 40° a jednotnou výšku hřebene 12,940 m od projektové nuly. Výška hřebene je totožná 

s výškou hřebene původního návrhu. Střecha je opět doplněna pultovými vikýři. 

Úroveň projektové nuly (= úroveň 1.NP) zůstává nezměněna, stejně tak výšky jednotlivých 

podlaží. 

Materiálové řešení fasády se v novém návrhu více přibližuje tradiční horské architektuře-

původní návrh počítal s omítanou fasádou, doplněnou pouze dřevěným obkladem balkónů a 

rizalitů, sokl byl navržen s obkladem z lomového kamene, střecha plechová z hliníkového 

plechu, okna byla uvažována plastová. Nový návrh zachovává kamenný obklad soklu i 

materiál střešní krytiny, celá fasáda bude ale obložena vertikálním dřevěným obkladem, 

odkazujícím ke vzhledu horských chat. Okna budou plastová v antracitovém barevném 

provedení. Zábradlí balkónů bude skleněné. 

3) KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE 

Oproti původnímu návrhu, který byl založen na zděném systému z keramických tvárnic, je 

objekt nyní staticky řešen pomocí obvodových i vnitřních železobetonových stěn na nosné 

základové desce, stropy jsou, stejně jako v původním projektu, železobetonové monolit. 

desky. Krov je dřevěný, doplněný ocelovými prvky. Detailně je konstrukce popsána v 

samostatné části dokumentace. 

Vytápění a ohřev TIJV je řešen shodně-pomocí dvou plynových kotlů, umístěných v 1.PP v 

technické místnosti. 

4) DISPOZIČNÍ ZMĚNY 

V novém projektu došlo i ke zjednodušení provozu ubytovacího zařízení a optimalizaci 

ubytovacích jednotek. Základní komunikační uzel schodiště a výtahu je i nadále umístěn v 
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centru půdorysu, jen je posunut k západní fasádě a zrcadlově otočen. Schodiště je nahrazeno 

trojramenným, parametry schodišťových stupňů i parametry výtahu zůstávají nezměněné. 

Jednotlivé ubytovací jednotky byly dispozičně upraveny, zjednodušeny, bylo vyřešeno 

zásobování jednotek energiemi. Celkový počet ubytovacích jednotek je navýšen o 1- tj. ze 17 

na 18 jednotek. 

V 1.PP bylo zrušeno wellness s bazénem, garáž v tomto podlaží byla rozšířena o 2 parkovací 

stání, byla rozšířena technická místnost a vznikly zde úložné prostory/sklípky. Hlavní vstup 

byl přesunut do 1.NP v přímé návaznosti na přístupovou cestu, ubytovací jednotka pro 

handicapované byla přemístěn do vstupního podlaží. Vjezd do garáže je přemístěn na západní 

stranu, výšková kóta podlaží se nemění. 

V 1.NP byla zrušena jídelna a kuchyně, kromě vstupního zádveří se zde nacházejí pouze 

ubytovací jednotky (celkem 7ks), centrální chodba a vertikální komunikace. 

2.NP je až na drobné detaily dispozičně totožné s 1.NP, nad vstupními prostory je umístěna 

další ubytovací jednotka. Celkem je zde 7 jednotek. V původním návrhu zde bylo 8 ubyt. 

jednotek. 

V podkrovním podlaží jsou umístěny 4 jednotky, které, na rozdíl od původního projektu, 

využívají i „patýrko“ ve špičce krovu (spaní, skladování). V původním návrhu byla střecha 

opatřena tepelně-izolačním záklopem pod úrovní kleštin, nyní je zateplena až do vrcholu 

krovu. 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle  projektové  dokumentace ověřené v řízení o změně stavby 

před jejím dokončením, kterou vypracoval Ing. Ondřej Hampejs, autorizovaný  inženýr 

pro pozemní stavby, ČKAIT 0402305. Případné  změny  nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení stavebního úřadu.    

2. Při   provádění   stavby   je   nutno  dodržovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce a  

technických  zařízení  a  zajistit  ochranu  zdraví  a  života  osob na staveništi (zákon č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

3. Při  stavbě   budou   dodržena    ustanovení    vyhlášky    č.  268/2009  Sb., o technických  

       požadavcích   na   stavby,   v   platném   znění   a  vyhlášky   č.   398/2009  Sb., obecných  

       technických    požadavcích     zabezpečující    bezbariérové     užívání   staveb,  v platném  

       znění 

4. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a jeho prováděcími vyhláškami. veškerý 

odpad bude vytříděn a předáván oprávněným osobám, které jsou provozovatelem zařízení 

ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu. Po dokončení 

výstavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudfou zde žádné deponie 

výkopové zeminy ani jiného odpadu. A dále budou objekty zapojeny do systému sběru a 

odstraňování komunálního odpadu v obci v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, 

nebo budou mít uzavřenou smlouvu na odvoz veškerých odpadů oprávněnou osobou. 

5. Stavba včetně povolené změny  bude dokončena nejpozději do 31.5.2020.  

6. Změna stavby před jejím dokončením bude prováděna dodavatelsky stavebním 

podnikatelem spol. Design Mode Group s.r.o., IČ 02879468, Marvanova 707/1, 190 15 

Praha 9. 

7. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena až jako závěrečná kontrolní prohlídka stavby, 

navazující bezprostředně na dokončení stavby v souladu s předloženým plánem  

kontrolních prohlídek.    

8. Průběh upraveného terénu na hranici parcel ppč. 120/11, 120/15 (ve vlastnictví 

stavebníka) a stpč. 27 (vlastník ) a ppč. 120/19 (vlastník ) 
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bude proveden bezbariérově, tj. bude na sebe plynule navazovat bez vzniku výškového 

rozdílu upraveného terénu na hranici těchto pozemků. 

9. Budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném závazném stanovisku Městského 

úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí ze dne 17.12.2018, č.j. 

MěÚT/21663/2018/SÚ a ŽP: 

jako orgánu ochrany ovzduší: 

- Provozovatel bude dodržovat povinnosti provozovatele zdroje, dle § 17 zákona o ochraně 

ovzduší 

jako vodoprávního úřadu: 

- Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena 

vodoprávním úřadem v novém projednání. 

- Po celou dobu odstranění staveb musí být učiněna opatření proti znečištění či ohrožení 

povrchových vod a podzemních vod ropnými látkami nebo látkami škodlivými vodám ze 

stavební činnosti a z činnosti stavebních mechanizmů. 

- Veškeré mechanizační stroje, které budou provádět odstranění stavbu, budou opatřeny 

ekologickými náplněmi, nebo budou zabezpečeny tak (tato skutečnost, včetně druhů 

použitých náplní bude uvedena ve stavebním deníku), aby nedošlo k možným úkapům 

ropných látek, olejů, maziv, dalších chemikálií a závadných látek a aby tak nedošlo k havárii 

ve smyslu § 40 vodního zákona. 

- Dojde-li v průběhu demoličních prací k havárii, bude původce postupovat podle ustanovení 

§ 40 a § 41 vodního zákona. 

- Stavebník zpracuje na dobu stavby opatření pro případy havárie (havarijní plán). Před 

schválením na Městském úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí - 

vodoprávní úřad, bude odsouhlasen správcem vodního toku Milnice - Správa KRNAP. 

Havarijní plán bude vypracován v souladu s vodním zákonem. 

- Stavebními pracemi nebude dotčeno koryto vodního toku Milnice. 

- Stavební suť ze staveb, zařízení staveniště, skládka stavebního materiálu a případný 

výkopek ze stavby bude uložena mimo množnou záplavu vodního toku Milnice. 

- Stavbou nedojde ke snížení průtočného profilu koryta dotčeného vodního toku, ani ke 

zhoršení odtokových poměrů. 

- Z koryta vodního toku musí být bezodkladně odstraňován případně spadlý stavební materiál, 

aby netvořil překážku volného průtoku vody korytem vodního toku. Stavební materiál 

nebude skladován v blízkosti koryta vodního toku tak, aby namohlo dojít k jeho splachu do 

koryta vodního toku. 

- Po ukončení stavby musí být koryto vodního toku v části dotčené stavbou vyčištěno, 

odstraněny veškeré zbytky po stavební činnosti (materiál, zařízení) z koryta vodního toku i 

z pobřežních pozemků a v případě poškození koryta vodního toku učiněna opatření 

k uvedení do řádného stavu. 

- Nesmí dojít ke kácení břehových porostů ani jiné vzrostlé zeleně v důsledku této stavby. 

- Souhlas pozbývá platnosti, jestliže do dvou let nebude využit pro vydání rozhodnutí na 

odstranění stavby. Souhlas je platný pro rozhodnutí na odstranění stavby. 

10. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje ze dne 18.12.2018, č.j. KHSLB 24535/2018: 

- upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti 

stanovených § 12 odst. 6 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve vztahu k chráněnému venkovnímu 

prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby, 
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11. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

(dále jen „CETIN“), Praha ze dne 28.5.2019, č.j. POS 253/19: 

- stávající zemní kabel pod vjezdem, přístřeškem na odpady a parkovištěm musí být odkryt a 

uložen do půlené chráničky. Práce spojené s dodatečnou ochranou vedení budou provedeny 

na náklady investora stavby. 

- případné kolize s tel. vedením a postup prací musí být řešeny na místě se správcem sítě 

CETIN (po vytýčení a určení hloubky uložení sítě ručně kopanými sondami) – Petr Ježek, 

tel. 602413278, 

- v prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. provedena před záhozem prokazatelně kontrola uložení kabelů, 

- v průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o 

existenci sítě elektronických komunikací č.j. 613712/19 ze dne 25.4.2019, za kterých lze 

provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení, 

- během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a 

zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce 

na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně), 

- pokud dojde k poruše na stávajícím tel. vedení, je majitel pozemku povinen zaměstnancům 

správce sítě umožnit přístup na pozemek a provedení opravy, 

12. Budou podmínky ve vyjádření spol. ČEZ Distribuce ze dne 22.3.2019, n.z. 

1103253637/SM142 

- stavební práce budou zahájeny až po uskutečnění přeložky zařízení DS, viz žádost č. 

8120068259, v realizaci ČEZ Distribuce a. s., dle § 47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění 

v daném zájmovém území; 

- při projektování a případné realizaci bude respektován Souhlas s umístěním stavby a s 

prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: LB / SM141 

/ 19 / OP a zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které se v dané 

lokalitě nachází, nebo jehož výstavba se v dané lokalitě připravuje a je chráněno ochranným 

pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, nebo technickými normami, zejména s ČSN EN 

50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 a ČSN 73 6005. Stavebník 

zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., 

příslušnými ČSN a PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k 

jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické 

společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu 

bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím 

dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku spiní podmínky, 

které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových 

stránkách http://www.cezdistribuce.cz; 

- před ukončením bude místo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením v majetku 

ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s., vč. zápisu do 

stavebního deníku 

13. Budou podmínky ve vyjádření spol. ČEZ Distribuce ze dne 22.3.2019, n.z. 

1103253632/SM141: 

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je uskutečnění přeložky zařízení DS, 

žádost č. 8120068259, v realizaci ČEZ Distribuce a. s., dle § 47 zákona 458/2000 Sb. v 

platném znění v daném zájmovém území a platné „Sdělení o existenci energetického 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém území tohoto 

souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. 

- V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy 

tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném 

pásmu. 

http://www.cezdistribuce.cz/
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- Bude umožněn přistup k zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., za 

účelem kontroly a údržby. 

- Před ukončením bude místo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením v 

majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s., vč. zápisu 

do stavebního deníku. 

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 

normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1-ed.2, PNE 33 0000-6, 

ČSN 33 20005-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém 

uspořádání sítí technického vybavení. 

- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude  

respektovat zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které se v dané 

lokalitě nachází, nebo jehož výstavba se v dané lokalitě připravuje a je chráněno ochranným 

pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 a prováděno podle předložené projektové 

dokumentace vypracované firmou Ing. Ondřej Hampejs, Duchcovská 398/102, Teplice, 

datum: 03_2019. 

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 

stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou 

opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po 

souhlasu vydaném naší společností. 

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

pověřených firem k našemu zařízení. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni 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. 

- V místech uložení kabelového vedení, požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a 

komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění 

kabelových skříní nad terénem. Pokud nebude možné zachovat stávající hloubku uložení 

kabelového vedení, nebo výšku umístění kabelových skříní, požadujeme provedení přeložky 

dle §47 zákona 458/2000 Sb. Přeložku požadujeme provést také v místech, kde dojde ke 

změně funkčních ploch (komunikace místo chodníku apod.). 

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 

tohoto souhlasu. 

- jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny 

na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti, 

- pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je 

nutá před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí ČEZ Distribuční služby, 

s.r.o. kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 800 850 860, 

- výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.         

14. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Města Harrachov ze dne 31.1.2019, 

n.z. 1456/2018: 

- Souhlasíme se změnou stavby před dokončením. Umístění stavby je totožné s původním 

návrhem. Došlo ke zjednodušení půdorysného tvaru domu, zmenšení zastavěné plochy, 

změnám vnitřních dispozic objektu a změně umístění příjezdové komunikace, 

- upozorňujeme, že dle platného ÚP se musí jednat o ubytovací zařízení (OV), nikoliv o 

bytový dům, 
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15. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření spol. GridServices, s.r.o. ze dne 

23.1.2019, č.j. 5001858994: 

- Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen 

"PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, 

Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky 

provozovatele distribuční soustavy naleznete na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-

dokumenty/ 

- Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit 

zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese 

https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z 

centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech 

dokladech souvisejících se stavbou. 

- Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v 

rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti. 

- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. 

Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice 

provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření 

plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická 

směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, 

že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené 

směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ. 

- Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace 

staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně 

budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v 

elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí. 

- Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam 

dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

- Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu 

PDS s vpuštěním plynu. 

- Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ. 

- V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor 

(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, 

již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení 

příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato 

povinnost nevztahuje. 

- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených 

stavbou. 

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 

chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 

vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 

technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 

mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 

stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 

68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 

http://www.gasnet.cz/cs/
https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
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souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 

sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 

oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická 

linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 

tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj 

náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 

podmínkami. 

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 

stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 

použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 

elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 

stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

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

činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 

křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 

použita bezvýkopová technologie. 

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 

zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 

atd.) na telefon 1239. 

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 

pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 

provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz 

nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku 

(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 

plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 

Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V 

případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě 

výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce 

doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 

s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

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

obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 

barvy, vše 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 plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 

vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné 

a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

http://www.gridservices.cz/
http://www.gridservices.cz/
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- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 

ve stanovisku uvedeno jinak). 

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 

stanovisku uvedeno jinak). 

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 

přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 

plynárenského zařízení. 

16. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření spol. GridServices, s.r.o. ze dne 

8.1.2019, č.j. 5001848196: 

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3 

(http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz)- poskytnutý zákres je pouze 

ORIENTAČNÍ. 

- Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/zaclost-o-vektorova-data/. 

- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, 

TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou 

stavbou. 

- Sloupky, patky, příp. podezdívka oplocení budou umístěny mimo ochranné pásmo 

plynárenského zařízení - 1 m na každou stranu od půdorysu plynovodu - na základě vytýčení 

(http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/). - Pokud stavba vyvolá výškovou nebo 

směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek 

plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: 

http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/. 

- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním 

způsobem. 

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen 

PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. "I a 2. 

- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. 

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

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena 

diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby). 

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto 

posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně 

však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující 

stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební 

napětí 25kV. 

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných 

případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. 

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen 

PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. 

- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. 

- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm. 

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

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena 

diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby). 

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto 

posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných 

případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. 

http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz)-
http://www.gasnet.cz/zaclost-o-vektorova-data/
http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/)
http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/
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- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 

chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za 

vzniklé škody.  

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 

technologie) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit 

bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací 

práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.), 

- stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 

stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 

68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 

sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 

- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní 

oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP Zákaznická 

linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 

tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj 

náklad. Bez vytýčení trasy a přesného uložení plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti, 

- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou 

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 

podmínkami, 

- při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 

stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 

použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 

elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

- odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky bude v průběhu nebo při přerušení 

stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 

- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 

křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 

použita bezvýkopová technologie, 

- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 

zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 

pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 

provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz 

nebo NON STOP Zákaznická linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 

jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 

plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 

Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány.  

V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě 

výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

http://www.gridservices.cz/
http://www.gridservices.cz/
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dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby – nebo provést na 

své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami, 

- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 

obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 

barvy, vše 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 plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, 

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách 

vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné 

a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 

- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 

ve stanovisku uvedeno jinak), 

- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 

stanovisku uvedeno jinak), 

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd 

přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 

plynárenského zařízení, 

 

     Po dokončení stavby je stavebník povinen dle § 122 odst. 1 stavebního zákona požádat 

stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník předloží doklady 

uvedené ve stavebním povolení, které bylo vydáno stavebním úřadem Harrachov dne 

16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R.  

 

     Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

(dále jen „správní řád“) je spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o., IČ 

07131364, Harrachov 412, 512 46 Harrachov.   

 

O d ů v o d n ě n í 

 

     Dne 3.4.2019 podala spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o.,  

IČ 07131364, Harrachov 412, 512 46 Harrachov zastoupena na základě plné moci spol. 

ROBING spol. s r.o., IČ 62741993, Kozácká 1792, 463 11 Liberec 30 žádost o vydání 

rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením „Ubytovací zařízení Harrachov“ na ppč. 

120/9, 120/11, 120/15, 120/18 a 1197/3 k.ú. Harrachov, v obci Harrachov. Stavební povolení 

vydal Městský úřad Harrachov, stavební úřad dne 16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R. Dne 

8.5.2012 bylo oznámeno započetí stavby Městskému úřadu Harrachov, stavebnímu úřadu. 

Lhůta k dokončení stavby byla prodloužena rozhodnutím vydaným Městským úřadem 

Harrachov, stavebním úřadem ze dne 15.10.2015, č.j. Výst. 1179/2015-R a následně 

Městským úřadem Tanvald, odborem stavební úřad a životní prostředí písemností ze dne 

3.1.2018, č.j. MěÚT/00073/2018/SÚ a ŽP.       

     Stavební úřad písemností ze dne 30.4.2019 vyzval stavebníka k doložení podkladů pro 

vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a usnesením ze dne 30.4.2019 č.j. 

MěÚT/09345/2019/SÚ a ŽP řízení přerušil. Stavebník dne 29.5.2019 doplnil požadované 

podklady dle výzvy ze dne 30.4.2019. 

     Stavební úřad dne 6.6.2019 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního 

zákona zahájení řízení podle § 118 stavebního zákona o povolení změny stavby před jejím 

dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  

     Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání 

a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením a   

stanovení podmínek k jejímu provádění a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení 
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oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy. V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o povolení 

změny stavby před jejím dokončením ve smyslu ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona  

z hledisek uvedených v § 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení,  

s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Projektová 

dokumentace změny stavby před jejím dokončením splňuje požadavky stanovené vyhláškou 

č.  268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.  

     Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí, 

zároveň stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních prohlídek stavby.  

     Uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 

omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.   

     Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  

Písemností ze dne18.6.2019 (stavebnímu úřadu doručena 20.6.2019) podala paní  

 (dále jen „podatelé“) námitky k povolení změny stavby před 

jejím dokončením v tomto znění: 

1. Navrhované změny na východní straně pozemku by zapříčinily vznik 1,5m vysoké 

bariéry oproti svažitému terénu, který je součástí č.p. 80. Pata domu č.p. 80 je o 1,5m 

níže než stavební 0 objektu. Žádáme detailní řešení vzniklé situace s ohledem na 

zabezpečení našeho objektu. Navrhujeme vybudování opěrné zdi /gabion/ do výše 

terénu na hranici pozemku. 

2. Na hranici pozemku před gabionem změnit plaňkový plot za živý 1,5m vysoký. 

3. Veškeré hlučné stavební práce žádáme provádět mezi 8,00 a 16,00 hodinou. 

     Vzhledem k tomu, že podané námitky nebyly úplné, stavební úřad o nich nemohl zjistit 

stav věci, o kterém by nebyly důvodné pochybnosti, viz ust. § 3 správního řádu, vyzval 

písemností ze dne 26.6.2019 podatele k doplnění jimi podaných námitek a stanovil jim k tomu 

lhůtu do 11.7.2019. Podatelé písemností ze dne 10.7.2019 (doručena stavebnímu úřadu dne 

11.7.2019) doplnili své námitky v tomto znění: 

k námitce č. 2 – Investorem nám byl předložen nový návrh terénních úprav, podle 

kterého se terénní úpravy na hranici našeho pozemku spojují s terénními úpravami 

bezbariérově, s čímž souhlasíme, ale tuto skutečnost požadujeme závazně zahrnout do 

podmínek pro kolaudaci. 

k námitce č. 3 – Ve stavebním povolení z roku 2010 je specifikovaná pracovní doba 

pro hlučné práce na stavbě od 8.00 do 17.00 hodin vzhledem k tomu, že jsme ubytovacím 

zařízením, nelze provádět jakoukoliv činnost v 5.00 hodin ráno, jak tomu bylo minulý týden. 

Proto žádáme o nápravu sdělením investorovi, že žádná pracovní činnost nemůže začínat před 

7.00 hodinou ranní. 

Dále zde uvedli, že upozorňují na energeticky nehospodárnou stavbu, kdy výška 

stropů v místnostech 2,90 m zbytečně navyšuje výšku stavby. Nemovitost je navržena dvě 

patra + podkroví o 3 metry vyšší, než je naše sousední stavba, která má též dvě patra + 

podkroví. 

     Stavební úřad po obdržení doplnění námitek písemností ze dne 31.7.2019 oznámil 

shromáždění podkladů před vydáním rozhodnutí účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 

3 správního řádu. 

     Stavební úřad k námitce č. 1 a č.2 včetně jejího doplnění uvádí, že obě námitky se týkají 

upravení terénu na hranici parcel ppč. 120/11, 120/15 (ve vlastnictví stavebníka) a stpč. 27 

(vlastník ) a ppč. 120/19 (vlastník ), kdy došlo ke vzájemné 

dohodě mezi stavebníkem a podateli na průběhu upraveného terénu, jak podatelé uvádí 

v doplnění námitky č. 2 ze dne 10.7.2019, zároveň stavební úřad vyhověl této námitce 

stanovením podmínky č. 8, kde stanovil, že průběh upravených terénu na hranici pozemků 

bude průběžný bez vzniku výškových rozdílů. 

     K námitce č. 3 stavební úřad uvádí, že omezení provádění hlučných činností je již 
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vymezeno v platném stavebním povolení ze dne 16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R v podmínce 

č. 20, kde je stanoveno, že provádění hlučných prací na stavbě a doprava nákladních vozidel 

stavby se omezuje pouze na pracovní dny a to na dobu od 8:00 hod do 17:00 hod. S ohledem 

na nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ve znění pozdějších předpisů „část B Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku 

v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti“, kde je zvýšena 

korekce hluku ze stavební činnosti stanovena až do 21:00 hodin neshledal stavební úřad 

důvodu pro další omezení provádění hlučných stavebních prací nad rámec stanovené 

podmínky č. 20 stavebního povolení ze dne 16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R.  

     K doplnění námitky č. 3 vaší písemností ze dne 10.8.2019 stavební úřad uvádí, že jí bylo 

vyhověno provedením kontrolní prohlídky stavby dne 3.7.2019 v 9:00 hodin, kdy provádějící 

firma byla upozorněna na provádění a souběhu hlučných prací, snahu o minimalizaci jejich 

negativního dopadu na okolní prostředí (chráněný vnější prostor), dodržování časových 

odstupů mezi jednotlivými hlučnými pracemi z důvodu zklidnění okolního prostředí a 

zároveň na dodržování nočního klidu. Z kontrolní prohlídky a poučení provádějící firmy, 

které se zúčastnil i pan Roman Soldát, byl učiněn zápis do stavebního deníku, přítomní měli 

možnost vyjádření k provedené kontrolní prohlídce a celý zápis byl na závěr stvrzen podpisy 

všech zúčastněných. 

     V doplnění námitek ze dne 10.7.2019 jste uvedli další námitku týkající se upozornění na 

nehospodárnou budovu z důvodu výšky stropů v místnostech 2,90 m a výšky stavby 

převyšující okolní stavbu o 3 m. Stavební úřad k těmto Vašim námitkám uvádí, že byly 

vzneseny nad rámec koncentrační zásady zakotvené v ust. § 114 stavebního zákona, a proto se 

k nim nepřihlíží. Obecně k tomuto stavební úřad uvádí, že normou ČSN 73 5305 

Administrativní budovy a prostory je stanovena minimální hodnota světlé výšky stropů u 

ubytovacích zařízení hodnotou min. 2,60 m norma ani jiný právní předpis již nestanovuje 

maximální možnou světlou výšku místností, ta je dána návrhem a potřebami investora. Tedy 

výška stropů předmětné stavby 2,90 m nemá zásadní vliv na posouzení toho, zda se jedná o 

stavbu energeticky hospodárnou či nehospodárnou. K dané stavbě byl doložen i průkaz 

energetické náročnosti budovy z data 11/2018 zpracovaný Ing. Martinou Slavíkovou, 

energetický specialista č. 1732, dle kterého je stavba zatříděna do kategorie B – velmi 

úsporná. 

     K námitce výšky stavby stavební úřad uvádí, že osazení 0,000 na nadmořskou výšku 

659,10 m n.m. i výška hřebene stavby je totožná s osazením 0,000 i výškou stavby, která byla 

povolena stavebním povolením ze dne 16.8.2010, č.j. Výst. 547/2010-R, tj. výška hřebene 

12,94 m od 0,000 = 659,10 m n.m. Z výše uvedeného vyplývá, že změnou předmětné stavby 

před jejím dokončením nedochází ke zvýšení výšky hřebene oproti původně povolené stavbě. 

     Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební   úřad   k závěru, že v daném 

případě toto právní postavení přísluší podle § 109 stavebního zákona stavebníkovi, 

 Městu Harrachov, 

Správě Krkonošského národního parku a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vlastnická práva ani 

práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům a stavbám na nich nemohou 

být navrhovanou změnou stavby přímo dotčena.  

    Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:   

- rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy ze dne 28.5.2019 č.j. OD 

548/2019 KULK 40913/2019/280.8/HM,  

- rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy ze dne 20.5.2019 č.j. OD 

549/2019 KULK 38565/2019/280.8/HM, 

- koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a 

životní prostředí, ze dne 17.12.2018, č.j. MěÚT/21663/2018/SÚ a ŽP, 

- souhrnným vyjádřením Městského úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a   životní 

prostředí, ze dne 17.12.2018, č.j. MěÚT/21664/2018/SÚ a ŽP, 

- závazným stanoviskem   Hasičského   záchranného   sboru Libereckého kraje, ze   dne 
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19.3.2019, č.j. HSLI-2886-7/SM-P-PRE-2018, 

- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, ze dne 18.12.2018, 

č.j. KHSLB 24535/2018, 

- závazným stanoviskem Správy Krkonošského národního parku, ze dne 17.12.2018,  

č.j. KRNAP 09836/2018, 

- vyjádřením Města Harrachov ze dne 31.1.2019, n.z. 1456/2018,  

- vyjádřením spol. CETIN, a.s.  ze dne 25.4.2019, č.j. 613712/19, 

- vyjádřením spol. CETIN, a.s.  ze dne 28.5.2019, č.j. POS 253/19, 

- stanoviskem ŘEDITESTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR ze dne 12.10.2018,  

n.z. 5173/18/36200-Ba/7.1.3 

- vyjádřením spol. ČEZ Distribuce ze dne 22.3.2019, n.z. 1103253637/SM142, 

- vyjádřením spol. ČEZ Distribuce ze dne 22.3.2019, n.z. 1103253632/SM141, 

- vyjádřením spol. GridServices, s.r.o. ze dne 23.1.2019, n.z. 5001858994, 

- vyjádřením spol. GridServices, s.r.o. ze dne 23.1.2019, n.z. 2001795187, 

- vyjádřením spol. GridServices, s.r.o. ze dne 8.1.2019, n.z. 5001848196, 

- vyjádřením spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 18.12.2018, n.z. 

SCVKZAD32890/OTPCLI/Šk. 

 

     Protože stavební úřad neshledal důvody bránící povolení výše popsané změny stavby 

před jejím dokončením, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

 

P o u č e n í 

 

      Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení.  Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů  

tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník řízení dostal jeden 

stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Libereckého kraje v Liberci 

k rozhodnutí. 

     Povolené změny stavby před jejím dokončením nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí 

nenabude právní moci. 

     Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením.  

     Povolení změny stavby před jejím dokončením pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního 

zákona platnosti, jestliže změna stavby nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo 

právní moci. 

 

 

 

 

                                                                               Ing.  Jindřich   Kozlovský 

                                                                        vedoucí odboru stavební úřad a ŽP 
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Obdrží: 

Účastníci stavebního řízení: 

1. spol. ROBING spol. s r.o., IČ 62741993, Kozácká 1792, 463 11 Liberec 30 

zastoupení pro: spol. DOLCE VITA HARRACHOV APARTMENTS s.r.o.,  

  IČ 07131364, sídlo: Harrachov 412, 512 46 Harrachov  

6. Město Harrachov, IDDS: y5mbee4 

Sídlo: Harrachov 150, 512 46 Harrachov 

7. Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7 

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  

8. Severočeské vodovody a kanalizace, IDDS: f7rf9ns 

Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

9. ČEZ DISTRIBUCE a.s., IDDS: v95uqfy 

1 Sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly 

10. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 

11. GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, IDDS: jnnyjs6 

Sídlo: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

 

Dotčené orgány: 

12. Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7 

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

13. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily 

IDDS: nfeai4j, sídlo: Ke Stadionu 204, 513 01 Semily 

14. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj 

Sídlo: Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily 

15. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 

doručovací adresa: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, IDDS: zjq4rhz 

16. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw 

Sídlo: U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 

17. MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, Palackého 359, 468 41, Tanvald 

 

Na vědomí: 

1. co 

 

 










































