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NÁVRH 

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 
Tra Mi Voová, nar. 14.09.1993, Pod Sněžníkem č.p. 43/11, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 
02  Děčín 2, kterou zastupuje Hana Navrátilová, IČO 12011479, Hviezdoslavova č.p. 78/8, 
Děčín VII-Chrochvice, 405 02  Děčín 2 

(dále jen "žadatel") podal dne 01.02.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění 
stavby č. 20-123/2008, č.j. OSU/129922/2008/Parl ze dne 07.11.2008 ve zjednodušeném 
územním řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního 
rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu upozorňuje, že proti němu mohou dotčené 
orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení 
ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona do 

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Návrh výroku 
rozhodnutí bude vyvěšen na pilíři na hranici pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území 
Ludvíkovice. 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Rodinný dům 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1017/10  orná půda, 1017/8  ostatní plocha, 1017/27 
 orná půda v katastrálním území Ludvíkovice. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Rodinný dům (stavba pro bydlení). 

 

Popis stavby: 

- Jedná se o změnu územního rozhodnutí č. 20-123/2008 spočívající v umístění rodinného 
domu na pozemku parc. č. 1017/10 v katastrálním území Ludvíkovice. Jedná se o 
novostavbu zděného rodinného domu na pozemku parc. č. 1017/10 v katastrálním území 
Ludvíkovice, která se skládá ze dvou částí: první část  přízemní nepodsklepená část se 
zastřešením kombinací sedlových a valbových střech, druhá část  dvoupodlažní část 
objektu, s částečným podsklepením, se zastřešením kombinací sedlových a valbových 
střech. Půdní prostory obou částí jsou bez využití. Půdorysný tvar RD je nepravidelný, 
složený několika navazujícími obdélníky. V části 1 se z pohledu od komunikace 
(jihozápadní strana) nachází vjezdová vrata, jelikož tato část bude sloužit jako garáž, spolu 
se skladem nářadí a zázemím. Rodinný dům bude zastřešen kombinací sedlových a 
valbových střech. Součástí RD je také zastřešení posezení u terasy v úrovni přízemí RD. 
Jedná se o přístřešek o půdorysných rozměrech 5,38 m x 4,12 m s plochou střechou o 
výšce +3,49 m od ±0,000. Z nových inženýrských sítí bude provedeno vnější domovní 
vedení NN napojené ve stávajícím elektroměrovém pilíři, vnější domovní rozvod pitné vody 
napojený ve stávající vodoměrné šachtě, vnější domovní NTL plynovod napojený ve 
stávajícím plynoměrovém pilíři s HUP a regulací, dešťová kanalizace částečně napojené 
do dešťové zdrže o objemu 5,5 m³ s přepadem do vsakovacího systému tunelového tvaru 
(liniový žlab u vjezdu bude samostatně napojen na vsakovací studnu), splašková 
kanalizace napojená do stávající šachty na konci kanalizační přípojky. Zpevněné plochy v 
okolí RD a přístupový chodník budou tvořeny betonovou dlažbou a okapovým chodníkem z 
kačírku, terasa bude tvořena prkny, příjezdová cesta ke garáži bude tvořena polovegetační 
dlažbou. Součástí stavby jsou dále terénní úpravy, které spočívají ve vytvoření dvou teras, 
které budou zpevněny opěrnými zdmi o výšce 0,85 m. Opěrné zdi budou zakryty nově 
vysazenou zelení. Na pozemku budou dále terénní úpravy spočívat ve svahování a 
násypech. V odstupu 1,0 m od pozemku parc. č. 1017/11 v k.ú. Ludvíkovice je dále 
navržena zárubní opěrná zeď výšky 0,4 až 1,4 m. Oplocení podél komunikace je řešeno 
jako dřevěné plaňkové s podezdívkou. Max. výška oplocení bude 1,5 m. Součástí oplocení 
bude posuvná vjezdová brána šířky 3,5 m a vchodová branka šířky 1,1 m. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1) Stavba „Rodinný dům“ bude umístěna na pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území 
Ludvíkovice, ve vzdálenosti 4,50 m od hranice s p.p.č. 1017/11 v katastrálním území 
Ludvíkovice a ve vzdálenosti cca 15,75 m od hranice s p.p.č. 1017/28 v katastrálním území 
Ludvíkovice.  
 
2) Pro uskutečnění umisťované stavby se současně jako stavební pozemek (zastavěné plochy, 
zpevněné plochy) vymezuje část pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území Ludvíkovice o 
výměře 461,5 m2. 
 
3) Rodinný dům bude nepravidelného půdorysu o maximálních rozměrech 22,47 m x 16,09 m. 
Maximální výška hřebene střechy rodinného domu bude +9,69 m nad ±0,000 (±0,000 = podlaha 
přízemí rodinného domu = 288,85 m n.m.). 

 
4) Kapacita stavby: 
• rodinný dům bude o jedné bytové jednotce 6+1 
• zastavěná plocha rodinného domu bude 243,6 m² 
• spotřeba vody bude cca 229 m³/rok 
• množství splaškových vod bude cca 229 m³/rok 
• spotřeba plynu bude cca 2500-3500 m³/rok 
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• spotřeba el. energie bude cca 8760 kWh/rok 
 
5) Rodinný dům bude vytápěn plynovým kotlem.  
 
6) Terénní úpravy nutné pro umístění rodinného domu a garáže budou provedeny dle 
dokumentace stavby.  
 

III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby (zpevněné plochy, domovní 
rozvod vody, domovní rozvod plynu, domovní rozvod NN, přípojka dešťové kanalizace se 
vsakovacím zařízením, přípojka splaškové kanalizace, oplocení, zastřešené posezení): 

1) Ze stávající vodoměrné šachty na pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území bude 
k rodinnému domu veden domovní rozvod vody, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200. 
 
2) Rodinný dům bude napojen domovním rozvodem el. energie na stávající rozvody v el. pilíři 
na hranici pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území Ludvíkovice, jak je zakresleno v situaci 
v měřítku 1:200.   
 
3) Rodinný dům bude napojen domovním rozvodem plynu na stávající rozvody v plynoměrovém 
pilíři na hranici pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území Ludvíkovice, jak je zakresleno 
v situaci v měřítku 1:200. 
 
4) Dešťové vody budou odváděny systémem přípojek dešťové kanalizace přes plastovou 
dešťovou zdrž do vsakovacího systému na pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území 
Ludvíkovice. Likvidací nesmí dojít k podmáčení pozemků jiných vlastníků. Poměr výměry části 
pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku bude min. 0,4. 

 
5) Splaškové vody z rodinného domu budou odváděny přípojkou splaškové kanalizace, která 
bude napojena na stávající přípojku splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1017/10 
v katastrálním území Ludvíkovice, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200. 
 
6) Oplocení na pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území Ludvíkovice podél komunikace 
(p.p.č. 1017/8 v katastrálním území Ludvíkovice) bude dřevěné plaňkové s podezdívkou. 
Oplocení bude provedeno max. výšky 1,50 m.  

 
7) Zpevněné plochy (příjezdová plocha, přístupová plocha, terasa) budou provedeny na 
pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území Ludvíkovice o celkové ploše cca 271,3 m2, jak je 
zakresleno v situaci v měřítku 1:200. Nad částí terasy bude umístěno zastřešené posezení.  

 

IV.   Společné podmínky: 

1) Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemku p.č. 1017/10 v katastrálním území 
Ludvíkovice. 
 
2) Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu 
města Děčín č.j. MDC/129108/2020 ze dne 16.12.2020: 
- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní 
úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění. 
- Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  
- Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení 
akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení 
o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady. 
 
3) Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu 
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města Děčín č.j. MDC/4560/2021 ze dne 19.01.2021: 
- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno 
v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/4560/2021. 

- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (PUPFL).    
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního 
zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech 
docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně 
potřebná opatření.  
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 
lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani 
jiným materiálem ze stavby.  
- Platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu 
posuzované dokumentace.  
 
4) Ostatní podmínky územního rozhodnutí č. 20-123/2008 vydaného dne 07.11.2008 zůstávají 
v platnosti. 

 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej žadatel 
obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. Informace 
obsahuje údaje o žadateli a předmětu územního řízení. Součástí informace je grafické vyjádření 
záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické 
podobě záměru a o jeho vlivu na okolí.  
 
Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na 
úřední desce nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení 
této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. 
 
 
 
 
Ivana Šejnohová  
pověřená zastupováním vedoucího odboru  
stavební úřad  
 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 
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Návrh výroku musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. 
 
Vyvěšeno dne …………………….    Sejmuto dne …………………… 
 
 
Doručí se 
 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) SŘ (do vlastních rukou) 
Hana Navrátilová, Hviezdoslavova č.p. 78/8, Děčín VII-Chrochvice, 405 02  Děčín 2 
  
Dotčené orgány 
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 - Ing. Singolová 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Obecní úřad Ludvíkovice, IDDS: aapbs8e 
 sídlo: Ludvíkovice č.p. 71, 407 13  Ludvíkovice 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště 
Děčín, IDDS: 8p3ai7n 
 sídlo: Březinova č.p. 444/3, Děčín I-Děčín, 406 83  Děčín 2 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd 
 sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46  Krásná Lípa u Rumburka 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n 
 sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, 405 21  Děčín I-Děčín 
 
Na vývěsku: 
Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice č.p. 71, 407 13  Ludvíkovice 
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