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Datum:    09.11.2022 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část 

Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, obdržel dne 18.08.2021 od Města Mikulášovice, 
IČO 002 61 581, č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, zastoupeného panem Petrem Krylem, IČO 
040 43 162, Mikulášovičky 8, 407 79  Mikulášovice žádost o vydání společného povolení  
a dne 21.09.2022 její doplnění pro stavební záměr „Malorážková střelnice na p. p. č. 3908/1  
a st. p. č. 1483 k. ú. Mikulášovice“. Žádost byla doplněna dne 21.09.2022. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.  

Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, jako příslušný orgán státní správy v souladu 
s ustanovením § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení  
§ 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád) a jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení 
posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost a na základě výsledku správního 
řízení a v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), vydává  

společné povolení  

pro stavbu „Malorážková střelnice na p. p. č. 3908/1 a st. p. č. 1483 k. ú. Mikulášovice“. 

Popis stavby: 
Stavební záměr uvedený v projektové dokumentaci řeší v areálu bývalého radaru 
v Mikulášovicích novostavbu malorážkové střelnice, úpravu zbořeniště, terénní úpravy a 
výsadbu zeleně. Hlavní střelecká plocha po ochrannou stěnu je délky 51 a šířka 30 m bude 
ohraničená želbetonovým oplocením max. výšky 4,0 m, vč.opěrné gabionové zdi výšky 1,7 m. 
Oplocení tvoří tvar „U“ o max. rozměrech 53,46 m x 31,75 m.  Odstavná stání budou zřízené 
pro 34 osobních automobilů na stávající zpevněné ploše. Členění stavby: SO.01 Malorážková 
střelnice, SO.02 Zeleň a SO.03 Odstranění zbořeniště. 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:  
1.  Stavba bude umístěna a prováděna na  pozemcích  p. č. 3908/1 (druh pozemku ostatní  
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plocha)  a  p. č. st. 1483  (druh  pozemku  zastavěná  plocha  a  nádvoří) v kat. území a obci 
Mikulášovice,  jak je uvedené v projektové dokumentaci  pro  společné  povolení zpracované 
p. Petrem Krylem, IČO 040 43 162, Mikulášovičky 8, 407 79  Mikulášovice a ověřené p. Ing. 
Milanem Zezulou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0400795. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení odboru stavební úřad. 
2.  Pro umístění navrhované  stavby  se  vymezuje  část  pozemku p. č. 3908/1 v obci a  kat.  
území  Mikulášovice  jako stavební pozemek v rozsahu,  jak  je  okótováno  ve  výkresu C.3  
koordinační situace v měřítku 1 : 200, která je součástí projektové dokumentace zpracované  
oprávněnou osobou.  
3.  Stavba  se  umísťuje  v  souladu  s  územním  plánem  města Mikulášovice v zastavěném 
území na stabilizované ploše – občanská vybavenost (OV). 
4.    Při  provádění  stavby   je  nutno  dodržovat   předpisy,  týkající  se  bezpečnosti  práce a 
technických  zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým  se  upravují  další  požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci),  ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a  ochranu  zdraví při práci na  staveništi, ve  znění  pozdějších  předpisů. Musí být dodrženy 
hygienické limity pro hluk stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dále bude stavebník dodržovat ČSN 73 6005 - 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, v plném rozsahu. 
5. Budou splněny podmínky dotčených orgánů uvedené:  
a)  V závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem, územní pracoviště Děčín zn.: KHSUL 69060/2021 ze dne 16.08.2021: 
a1)  V  rámci oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebník požádá KHS o vydání 
závazného  stanoviska  k užívání  stavby,  součástí  žádosti  bude  protokol o měření hluku 
z provozu malorážkové střelnice v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby. 
Požadavek vychází z ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 12 nařízení vlády 
č.  272/2011 Sb.  Měřící  místa  budou  shodná  s místy  dle  Zkušebního  protokolu, který je 
součástí podání. 
a2)   V  případě  překročení  limitů hluku daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb. stavebník 
přijme protihluková opatření a jejich účinnost ověří opakovaným měřením. 
a3)   Měření  hluku  provede  pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo autorizaci v souladu 
s ustanovením § 32a zákona č. 258/2000 Sb. 
b)  V závazném  stanovisku Městského úřadu Rumburk, obecního úřadu  obce s rozšířenou  
působností,   odboru   životního   prostředí,   orgánu   státní  správy  v  oblasti   odpadového 
hospodářství č.j.: OŽP/43928-2020/Dami ze dne 03.02.2021: 
b1) Zemina (výkopek, ornice)  vzniklá  při  realizaci  stavby  bude  využita na terénní úpravy 
v okolí stavby. V případě přebytku bude předána oprávněné osobě k odstranění. 
b2) Veškeré  vyprodukované  odpady (např. kovy,  dřevo, izolační materiály, beton, stavební 
suť,  obaly  od  nátěrových  a  stavebních  hmot,  papírové  a lepenkové obaly apod.) budou 
předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 541/2020  
Sb., o  odpadech a o změně některých dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů). 
b3) Odpady z odstranění zbořeniště budou řádně roztříděny, včetně nebezpečných složek 
odpadů. 
b4) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí dále sděluje, že cihly, ze kterých je 
vystavěn komín, obsahují dehet. Jedná se tedy o nebezpečný odpad katalogového čísla 
170106* - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky, se kterým musí být v souladu se zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími právními předpisy, řádně naloženo. Tudíž je nelze zpět použít do jakéhokoliv 
stavby ani předat do drtícího zařízení. 
b5) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí požaduje, aby znečištěné odpady 
příměsí látek, jež činí odpad nebezpečným, byly shromažďovány (deponovány) na 
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zpevněných plochách,  popřípadě v kontejneru a v co možná nejkratším termínu odvezeny 
oprávněnou osobou k odstranění. 
b6)   V  případě  vzniku  i  jiných odpadů  než výše uvedených,  je  nutné  provést  správné 
zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 
b7)  Po dokončení  stavby  předloží stavebník, příp. jím pověřená osoba,  na  Městský úřad 
Rumburk,  odbor  životního  prostředí  veškeré  doklady,  nikoli čestné  prohlášení, o využití  
nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby. Připomínáme, že odpady 
lze  předat  pouze  osobě  oprávněné  k jejich  převzetí  dle  § 13 odst. 1 písm. e) zákona o 
odpadech. 
7. Budou dodržené podmínky Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí 
nad Labem uvedené ve stanovisku zn.:  19744/2021-SŽ-OŘ-UNL-OPS/MK ze dne 
05.11.2021:  
a) Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými právními stavebními a dalšími obecně 
právními předpisy (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon o drahách ve znění 
pozdějších předpisů atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami a ostatními předpisy, 
s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a 
materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního 
prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby. 
b)  Požadujeme  dodržovat  podmínky  včetně  jeho  závěru „Znaleckého posudku“ k  záměru 
výstavby malorážkové střelnice v k. ú. Mikulášovice, lokalita „Radarů“, zpracovaný Mgr. Jiřím 
Suchánkem dne 06.10.2021 a to po celou dobu provozování střelnice. 
8.  Budou dodrženy podmínky Lesů České republiky, státního podniku, Lesní správy 
Rumburk uvedené v souhlasu zn.: LCR/241/001394/2021 ze dne 02.09.2021: 
a)  Pozemek  p. č. 3941  v  kat. území  Mikulášovice  nebude  stavbou  dotčený v souvislosti 
s realizací stavby, např. umístěním stavebního materiálu, deponii zeminy atd. 
b)  Při realizaci  stavby  budou  dodrženy základní  povinnosti  k  ochraně PUPFL (pozemku 
určeného  k  plnění  funkcí  lesa)  uvedené  v  § 13, § 20  a  § 21 zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích, v platném znění.  
9.  Stavebník  oznámí  odboru  stavební úřad oprávněného zhotovitele  a  termín zahájení 
stavebních prací před zahájením stavební činnosti. 
10. Staveniště bude umístěné pouze na pozemcích ve vlastnictví stavebníka. 
11. Stavebník  oznámí  s  týdenním  předstihem ukončení fází výstavby uvedené v plánu 
kontrolních prohlídek.                                                                 
12. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
                                                                            
Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu město Mikulášovice, IČO 002 
61 581, se sídlem Mikulášovice č. p. 1007, 407 79  Mikulášovice. 

 
Odůvodnění 

 
Městský úřad Šluknov, odbor stavební úřad, obdržel dne 18.08.2021 od města Mikulášovice, 
IČO 002 61 581, č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, zastoupeného panem Petrem Krylem, IČO 
040 43 162, Mikulášovičky 8, 407 79  Mikulášovice žádost o vydání společného povolení a 
dne 21.09.2022 její doplnění pro stavební záměr „Malorážková střelnice na p. p. č. 3908/1 
a st. p. č. 1483 k. ú. Mikulášovice“. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení. Jelikož žádost nebyla úplná odbor stavební úřad vyzval stavebníka 
k odstranění nedostatků a usnesením č. j.: OSÚ/6114/2021/793/2021/mas ze dne 08.09.2021 
řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 21.09.2022. 

Opatřením č. j.: OSÚ/7806/2022/793/2021/mas ze dne 30.09.2022 odbor stavební úřad 
oznámil veřejnou vyhláškou zahájení společného územního a stavebního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své 
námitky, důkazy a závazná stanoviska uplatnit ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení tohoto 
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oznámení. Oznámení obdrželi účastníci řízení veřejnou vyhláškou 15. dnem po jejím vyvěšení 
na úřední desce Městského úřadu Šluknov, t. j.: 15.10.2022. V následujících 15 dnech mohli 
účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit případné námitky. Poslední lhůta uplynula dne 
30.10.2022. 
Okruh účastníků řízení odbor stavební úřad vymezil podle ustanovení § 94k stavebního 
zákona takto: 

• podle písm. a) stavebník, v zastoupení IDS: 3nft3sp 

• podle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn   
Město Mikulášovice, č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, IDS: h8wbcsd; 

• podle písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má k této stavbě jiné věcné právo, není-li sám 
stavebníkem – nevymezeno 

• podle písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 
není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k sousednímu pozemku  –  
nevymezeno 

• podle písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo 
dotčeno dle katastrálního situačního výkresu širších vztahů předložené dokumentace pro 
vydání společného povolení: pozemky p. č. 3216/1, 3453/1, 3487/2, 3482/1, 3482/5, 3487/1, 
3488, 3487/7, 3490, 3487/6, 5912/1, 5928, 3487/5, 5875/9, 5914, 5913, 3493/3, 5875/14, 
6022, 3453/6, 3453/1, 5928, 3453/5, 3494/2, 111/3, 111/2, 5240/3, 106/1, 107, 113, 115, 
121/1, 122/2, 134, 135, 145/2, 164, 166/1, 168, 169, 173, 3500/2, 3626/1, 3626/13, 5229/1,  
5239, 5240/3, 3626/21, 3626/19, 3626/12, 3547, 5634/2, 3548, 208/1, 208/2, 3613/1, 788, 
3686, 3624, 3626/9, 3626/10, 3626/5, 3626/7, 3626/14, 3626/15, 3626/23, 3682, 3602/1, 
5623/2, 5623/7, 5634/3, 5641/2, 5875/9, 5641/4, 3602/2, 3677/3, 3787/3, 3846/1, 3846/2, 
3724/4, 3724/3, 3804/1, 3780/1, 3780/2, 3779/2, 5660, 5671/1, 5677/1, 5677/2, 3842, 3810,  
3724/4, 3908/2, 3908/3, 3906/2, 3963/3, 3963/21, 3963/22 a 3941 v obci a kat. území 
Mikulášovice. 
Pozemky p. č. st. 46 č. p. 159, 47 č. p. 161, 48 č. ev. 29, 57 č. p. 150, 58/2 č. p. 149, 63 č. p. 
145, 75, 96 č. p. 202, 99 č. p. 200, 93/1 č. p. 198, 100, 102 č. p. 204, 105 č. ev. 3, 117 č. p. 
213, 118 č. p. 126, 120, 121, 123/1, 127/2 č. p. 658, 132 č. p. 123, 134, 138/3 č. p. 753, 147 
č. ev. 15, 160/1 č. p. 628, 172 č. p. 1106, 969/1 č. p. 280, 1317 č. p. 78, 1600, 1601, 1442/2 č. 
p. 258, 1443 č. p. 309, 1086, 1649, 1086 č. p. 836, 1083 č. p. 178, 1484, 1588, 1558 č. p. 33, 
1673 v obci a kat. území Mikulášovice. 
Současně byli účastníci řízení a dotčené orgány poučeni dle ustanovení § 94n odst. 4 
stavebního zákona a § 36 odst. 3 správního řádu. 

Odbor stavební úřad stanovil 15 denní lhůtu, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány závazná stanoviska. Odbor stavební úřad ve stanovené lhůtě neobdržel 
žádné námitky účastníků společného územního a stavebního řízení ani záporná stanoviska 
dotčených orgánů. V následujících 5 dnech se s podklady pro vydání tohoto rozhodnutí nikdo 
z účastníků neseznámil. Poslední lhůta uplynula dne 04.11.2022. 

Odbor stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení posoudil 
předloženou žádost s požadavky uvedenými v § 94o 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 k jeho provedení a 
zvláštními předpisy. Umístěním stavby na předmětných pozemcích budou splněna ustanovení 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, neboť navržená stavba splňuje požadavky veřejných zájmů, především na úseku 
ochrany života, zdraví osoba životního prostředí a splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu. Dále odbor stavební úřad zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou 
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků společného územního a stavebního řízení. Navržená stavba vyhovuje ustanovením 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Projektová 
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dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou.  

Odbor stavební úřad ve výrokové části zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a ve výrokové části v bodě č. 5 uvedl 
podmínky dotřených orgánů KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní 
pracoviště Děčína (podmínka č. 5. a) a MěÚ Rumburk, OÚ obce s rozšířenou působností,                                                                     
odboru životního prostředí, orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství 
(podmínka č. 5. b). Požadavky těchto dotčených orgánů, vyplývající zejména ze zvláštních 
právních předpisů, jsou uvedené v závazných stanoviscích vydaných v souladu s těmito 
právními předpisy, a jsou řádně odůvodněné. Protože stavebník má k dispozici kompletní 
závazná stanoviska, odbor stavební úřad neopisoval tato odůvodnění.  

Odbor stavební úřad obdržel závazná stanoviska od dalších dotčených orgánů Městského 
úřadu Rumburk, orgánu územního plánování, Správy Národního parku České Švýcarsko a 
Městského úřadu Mikulášovice, silničního správního úřadu a orgánu ochrany obyvatelstva, 
které souhlasí bez připomínek. Orgány státní správy MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí, 
orgán státní správy lesů, vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody, orgán ochrany ovzduší, 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu a Drážní úřad Praha sdělily, že nejsou dotčenými 
orgány u tohoto stavebního záměru. 

Úřad územního plánování MěÚ Rumburk, orgán územního plánování v závazném stanovisku 
ze dne 04.03.2021 uvedl, že záměr je přípustný, nachází se na pozemcích, které jsou v platné 
územně plánovací dokumentaci vymezeny mimo zastavěné území na ploše přestavby (návrh) 
– plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – konkrétní lokalita 
P8-OS a je tedy v souladu. 

Odbor stavební úřad zahrnul ve výroku tohoto rozhodnutí oprávněné požadavky Správy 
železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem (podmínka č. 7.) a Lesů ČR, státní podnik, 
Lesní správy Rumburk (podmínka č. 8.) Jelikož stavebník má uvedená stanoviska k dispozici 
v plném znění a účastníci řízení měli možnost se s nimi seznámit ve stanovené lhůtě, odbor 
stavební úřad odůvodnění neopisoval v celém rozsahu.  

Odbor stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků (popř. správců) a 
oprávněné požadavky zahrnul do výrokové části rozhodnutí. Stavebník prokázal, že má 
k dotčeným pozemkům vlastnické právo, a že umístění stavby vyhovuje obecným 
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické 
požadavky na stavby a byla odsouhlasena dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní 
infrastruktury.  

Odbor stavební úřad v dalších podmínkách výrokové části upozornil stavebníka na dodržování 
základních bezpečnostních pravidel při provádění stavby, včetně požadavků vyplývajících 
z normových ustanovení; upřesnil rozsah staveniště pouze na pozemcích ve vlastnictví 
stavebníka, stanovil povinnost stavebníka oznamovat odboru stavební úřad fáze 
rozestavěnosti stavby dle plánu kontrolních prohlídek, a v dalších podmínkách  stanovil, že 
provádění stavby bude realizovat oprávněný stavební podnikatel, kterého stavebník oznámí 
odboru stavební úřad před započetím stavebních prací a lhůtu pro dokončení stavby. 

V průběhu společného řízení odbor stavební úřad neobdržel žádné připomínky od účastníků 
řízení. Protože odbor stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání 
společného povolení, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části. 

Spolu se žádostí odbor stavební úřad od zástupce stavebníka obdržel: 
1. Plnou moc; 
2. Plán kontrolních prohlídek; 
3. 2x projektovou dokumentace, znalecký posudek č. položky 04/2021 ze dne 06.10.2021 

zpracovaný Mgr. Jiřím Suchánkem, odborné vyjádření ze dne 26.03.2021 zpracované p. 
Mgr. Jiřím Suchánkem, provozní řád střelnice, zkušební protokol o měření hluku č.  
                                                                    5/8 



ZP21019; 
4. Závazné stanovisko MěÚ Rumburk, odboru regionálního rozvoje a investic, úřadu 

územního plánování č. j.: ORRI/43930-20/236-2020/hynv ze dne 04.03.2021; 
5. Závazné stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko č. j.: SNPCS 08245/2020 

SZ SNPCS 07896/2020/2 ze dne 17.12.2020; 
6. Závazné stanovisko MěÚ Rumburk, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, 

orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství, orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu č. j.: OŽP/43928-2020/konu, Sop, lat, Dami, mat ze dne 03.02.2021; 

7. Vyjádření MěÚ Rumburk, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů  č. j.: 
OŽP/41094-22/5954-22/raus ze dne 21.09.2022;  

8. Závazné stanovisko MěÚ Mikulášovice, orgánu ochrany obyvatelstva a silničního 
správního úřadu č. j.: 2093/1/2022 ze dne 21.12.2020;  

9. Stanovisko Drážního úřadu Praha 2 zn.: MP-SOP 1900/22-2/Pl DUCR-54330/22/Pl ze dne 
07.09.2022; ze dne 29.07.2022; 

10. Vyjádření města Mikulášovice č. j.: 2093/2020 ze dne 21.12.2020;                                                            
11. Závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní 

pracoviště Děčín č. j.: KHSUL 69060/2021 ze dne 16.08.2021;  
12. Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 05.09.2022 
13. Stanovisko Správy železnic, státní organizace, OŘ Ústí na Labem ze dne 05.11.2021; 
14. Souhrnné stanovisko ČD -Telematika, a. s. Ústí nad Labem ze dne 02.09.2021; 
15. Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice ze dne 05.09.2022; 
16. Vyjádření CETIN, a. s., Praha 9 ze dne 01.07.2022; 
17. Vyjádření GasNet Služby, s. r. o., Brno ze dne 03.12.2020; 
18. Souhlas Lesů ČR, státní podnik, Lesní správy Rumburk ze dne 09.2021;  
19. Vyjádření Krajského ředitelství Ústeckého kraje, odboru služby pro zbraně a 

bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Děčín; 
20. Souhlasy se stavbou od vlastníků pozemků v dotčeném území; 
21. Doklad o zaplacení správního poplatku. 

 

Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu Ústí nad Labem, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním u Městského úřadu Šluknov, odboru 
stavební úřad.                                                                        

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  

Včas podané odvolání má odkladný účinek. 

Doba platnosti společného povolení je podle § 94p odst. 5 stavebního zákona 2 roky. 
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 

 
 
 
(otisk úředního razítka) 
 
Ing. Stanislav Mašek v. r. 
vedoucí odboru stavební úřad 
                                                                            
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí) 

- ověřená projektová dokumentace 
- štítek o povolení stavby 

                                                                        6/8 



 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno MěÚ Šluknov a MěÚ Mikulášovice po dobu nejméně 
15 dnů na úřední desce v místě obvyklém. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Pro účastníky řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona je dnem doručení 
15. den po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Šluknov. 

Po vyvěšení MěÚ Šluknov a MěÚ Mikulášovice sejmutí a vyvěšení potvrdí a rozhodnutí zašlou 
zpět. 

Den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě   Den sejmutí 
 
……………………………………………………………   ….………………………………. 
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě   Den sejmutí  
umožňující dálkový přístup     
 
………………………………………………………..….   …………………………………… 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení:  
a) dle § 94k písm. a) stavebního zákona (jednotlivě)  
stavebník, doručí se zmocněnému zástupci, IDS: 3nft3sp 

b) dle § 94 písm. b) stavebního zákona (jednotlivě) 
Město Mikulášovice, č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, IDS: h8wbcsd 
c) dle § 94k písm. c) stavebního zákona nevymezeno 
d) dle § 94k písm. d) stavebního zákona nevymezeno 
e) dle písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno 
pozemky p. č. 3216/1, 3453/1, 3487/2, 3482/1, 3482/5, 3487/1, 3488, 3487/7, 3490, 3487/6, 
5912/1, 5928, 3487/5, 5875/9, 5914, 5913, 3493/3, 5875/14, 6022, 3453/6, 3453/1, 5928,  
3453/5, 3494/2, 111/3, 111/2, 5240/3, 106/1, 107, 113, 115, 121/1, 122/2, 145/2, 164, 166/1, 
168, 169, 173, 3500/2, 3626/1, 3626/13, 5229/1, 5239, 5240/3, 3626/21, 3626/19, 3626/12, 
3547, 5634/2, 3548, 208/1, 208/2, 3226/1, 3613/1, 788, 3686, 3624, 3626/9, 3626/10, 3626/5, 
3626/7, 3626/14, 3626/15, 3626/23, 3682, 3602/1, 5623/2, 5623/7, 5634/3, 5641/2, 
5875/9,5641/4, 3602/2, 3677/3, 3787/3, 3846/1, 3846/2, 3724/4, 3724/3, 3804/1, 3780/1, 
3780/2, 3779/2, 5660, 5671/1, 5677/1, 5677/2, 3842, 3810,  3724/4, 3908/2, 3908/3, 3906/2, 
3963/3, 3963/21, 3963/22 a 3941 v obci a kat. území Mikulášovice. 
Pozemky p. č. st. 46 č. p. 159, 47 č. p. 161, 48 č. ev. 29, 57 č. p. 150, 58/2 č. p. 149, 63 č. p. 
145, 75, 96 č. p. 202, 99 č. p. 200, 93/1 č. p. 198, 100, 102 č. p. 204, 105 č. ev. 3, 117 č. p. 
213, 118 č. p. 126, 120, 121, 123/1, 127/2 č. p. 658, 132 č. p. 123, 134, 138/3 č. p. 753, 147 
č. ev. 15, 160/1 č. p. 628, 172 č. p. 1106, 969/1 č. p. 280, 1317 č. p. 78, 1600, 1601, 1442/2 č. 
p. 258, 1443 č. p. 309, 1086, 1649, č. p. 836,  1086 č. p. 836, 1083  č. p. 178, 1484, 1588, 
1558  č. p. 33, 1673 v obci a kat. území Mikulášovice. 
 
Dotčené orgány: 
MěÚ Rumburk - OÚ obce s rozšířenou působností, odbor regionálního rozvoje a investic, úřad 
územního plánování, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IDS: sdrbhgg 
                                                                      7/8 



Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 
Děčín, IDS: 8p3ai7n 
MěÚ Rumburk - OÚ obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, orgán státní 
správy v oblasti odpadového hospodářství, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IDS: 
sdrbhgg 
Správa Národního parku České Švýcarsko, orgán ochrany přírody, Pražská 457/52, 407 46  
Krásná Lípa, IDS: u85x3zd 
MěÚ Mikulášovice, č. p. 1007, orgán ochrany obyvatelstva, silniční správní úřad, 407 79 
Mikulášovice, IDS: h8wbcsd 

 
Pro úřední desku: 
MěÚ Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IDS: 8jkbbf3 
MěÚ Mikulášovice, č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice, IDS: h8wbcsd 

Vlastní 

 
Rozhodnutí obsahuje celkem 8 stran. 
Vypraveno dne 09.11.2022. 
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