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ROZHODNUTí
STAVEBNí POVOLENí

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 30.9.2016 podal

Kitl s.r.o., IČO 46712518. Pasířská 3299/60, 466 01 Jablonec nad Nisou 1,
kterého zastupuje: ~ _ _ _ ••. ~ -- - ' - -. - - .. ...:.; . - .. - ._v
Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
plynové kotelny v objektu Pasířská3298/58, Jablonec nad Nisou

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3797, parc. Č. 608/28, 611 v katastrálním území Jablonec
nad Nisou.

Stavba obsahuje:

Zdrojem tepla budou dva nástěnné plynové kondenzační kotle Junkers ZSBR 28-3 o
celkovém výkonu 56 kW s max. jmenovitým tepelným výkonem 27,7 kW s nepřímo

ohřívaným zásobníkem TUV RBC400. Kotle budou v provedení "C", spalovací vzduch
bude přiváděn potrubím z venkovního prostředí, pro odtah spalin bude vybudován komín o
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celkové výšce 5,5 m se dvěma průduchy o průměru 80 mm. Topný systém je navržen jako
dvoutrubkový s nuceným oběhem, rozdělen je na dvě samostatné větve. Větev V1
kancelářské prostory a větev V2 výrobní prostory. Stávající rozdělovač bude přesunut do
prostoru kotelny, obě větve budou doplněny o trojcestné směšovací ventily a dále bude
doplněn o nesměšovanou větev pro ohřev TUV. Plynové nástěnné kondenzační kotle
budou v uzavřeném provedení "C" - spalovací vzduch bude přiváděn potrubím z
venkovního prostředí, spaliny budou odváděny komínem nad střechu objektu. Přívod

spalovacího vzduchu bude společný pro oba kotle průměru 150 mm a každý kotel bude mít
samostatný komínový průduch o průměru 80 mm zhotovený z plastových komínových
trubek zakrytých izolačními rohožemi a sádrokartonovými deskami. Kondenzát z kouřovodu

bude odváděn přes kotel do neutralizační a čerpací jednotky a čerpán do kanalizace. Pro
vnitřní rozvod budou použity ocelové bezešvé trubky. Potrubí procházející nosnými zdmi
bude uloženo v ochranné trubce.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval GGnter Hanisch,
autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT - 0500491, Antonín Hnyk, autorizovaný
technik pro techniku prostředí staveb, spec. Vytápění a vzduchotechnika, zdravotní
technika, ČKAIT - 0500441. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu .

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu.

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

5. Stavba bude provedena dodavatelsky. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit
stavebnímu úřadu předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona). Zhotovitel stavby zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která k tomu získala oprávnění podle
zvláštního právního předpisu.

6. Odborný dozor na stavbě bude vykonávat osoba splňující podmínky ust. § 153 stavebního
zákona.

7. Pro stavbu budou použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Stavebník bude
uchovávat doklad o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.

8. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona v platném znění.

9. 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 a nařízení vlády Č. 591/2006 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných

technických norem.

11. Tabulka " Stavba povolena " musí být po dobu stavby umístěna na viditelném místě a
chráněna před poškozením. Tabulka musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby
údaje na ni uvedené zůstaly čitelné . Vyvěšena bude po nabytí právní moci stavebního
povolení a ponechána na místě do doby dokončení (kolaudace) stavby.

12. Před zahájením stavebních prací zajistí investor na místě vytýčení všech vedení a zařízení

jejich správci či jejich vlastníky a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický
dozor správců - vlastníků dotčených sítí. Při stavbě budou respektována i veškerá zařízení

ve vlastnictví fyzických osob a budou vytýčena za účasti vlastníka tohoto zařízení.

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky všech vlastníků technické infrastruktury.
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14. Stavbou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajících zařízení na dodávku a měření
odběru vody, plynu a elektřiny vně i uvnitř objektu.

15. Stavební úpravou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajícího zařízení v majetkuČEZ Distribuce, a.s. vně i uvnitř objektu vč. elektroměrových rozvaděčů instalovanýchv prostorách bytového domu.
Odběr el. energie pro provoz plynové kotelny v obj. musí být upraven tak, aby byl v souladuse zák. Č. 458/2000 Sb., vyhl. ERÚ Č. 5112006 Sb., a Připojovacími podmínkami ČEZDistribuce, a.s. platném znění.

16. Při provádění stavby nesmí dojít k dotčení stávajícího zařízení ve vlastnictví Jabloneckéenergetické a.s., IČ 61539881, se sídlem Liberecká 120,46601 Jablonec nad Nisou vně i
uvnitř objektu.

17. Stavebník umožní Jablonecké energetické a.s., IČ 61539881, se sídlem Liberecká 120,Jablonec nad Nisou přístup k dosud funkční části jejího zařízení, která zůstává v domě a jenutná pro dodávku tepla do ostatních odběrných míst (dle ust. § 76 odst. 5 a § 77 odst. 6zák. Č . 458/2000 Sb., energetického zákona jsou vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěnorozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, povinninadále strpět umístění a provozování tohoto zařízení.), neboť vlastníkovi tohoto zařízení
svědčí i nadále zákonné věcné břemeno ve smyslu energetického zákona.

18. Plynová kotelna bude napojena na rozvody topné vody a rozvody TUV domu po odpojenítěchto rozvodů od zařízení soustavy CZT Jablonecké energetické a.s., IČ 61539881,Liberecká 120,46601 Jablonec nad Nisou.
19. V souladu se zákonem Č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "energetický zákon) je při realizaci stavby třeba respektovat omezení v prováděnístanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištěníjejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob av bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění

účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
20. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci stavby musí být neodkladněprojednána se všemi dotčenými orgány.
21. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě, či zkušebním provozu, lze uplatnit uinvestora stavby. Pokud nedojde k dohodě pak podle občanského zákoníku u soudu.

III. Ukládá stavebníkovi podle § 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozustavby k provedení měření hluku a ověření funkčnosti a vlastnosti zdrojů hlukuv chráněných vnitřních prostorech stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

IV. Stanoví podmínky pro zkušební provoz: Zkušební provoz bude probíhat po dobu 6
měsíců ode dne dokončení stavby . Měření musí být provedeno při maximálním současnémprovozu všech zdrojů hluku nového způsobu vytápění v chráněných vnitřních prostorechstavby v denní i noční době.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Dokončenou stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122odst. 1 stavebního zákona. Stavebník ve zkušebním provozu zajistí, aby byly před
započetím trvalého užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsanézvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závaznástanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doklady ovýsledcích předepsaných zkoušek.
Ke kolaudačnímu souhlasu musí být měřením hluku doloženo a prokázáno, že jsouprovozováním všech zdrojů nového způsobu vytápění pro chráněné vnitřní prostory stavbydodrženy hygienické limity hluku dle platné legislativy.

Účastnici řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Kitl s.r.o., Pasířská 3299/60,46601 Jablonec nad Nisou 1
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Odůvodnění:

Dne 30.9.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.
Současně stavební úřad poučil účastníky řízení o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. V souladu
s přílohou Č. 1 k vyhlášce Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odpovídá projektová
dokumentace druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení,
účelu využiti, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Stanoviska sdělili:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí vyjádřením ze
dne 13.9.2016, č.j. 75610/2016, sp. zn. 775/2016/0SŽP/ROŽP/2,

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělní životního prostředí a státní památkové péče,

orgán ochrany ovzduší, závazným stanoviskem ze dne 6.9.2016, č.j. 76624/2016, sp. zn.
3012/2016/SPRlOŽP/Ze.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou závazným
stanoviskem ze dne 31.8.2016, č.j. HSLI-2693-2/JN-P-PRE2-2016,

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci závazným stanoviskem ze
dne 26.9.2016, č.j . KHSLB 19063/2016,

Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná a stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad tím, že
jejích podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která obsahuje technologické zařízení , u něhož je
třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, stanovil stavební úřad podmínky pro provedení
zkušebního provozu.
Stavebník v řízení prokázal, že má ke stavbě, ve které bude stavba prováděna, právo založené
smlouvou provést stavbu.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení podle §109 stavebního zákona dospěl

stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší pouze stavebníkovi a vlastníkovi stavby na
níž má být provedena změna stavby a právnické osobě , Jablonecká energetická a.s.,(dále jen
"JEli) vzhledem k existenci stávajícího funkčního technologického zařízení na vytápění objektu
z CZI. JE jako držitel licence na rozvod tepla a dosavadní dodavatel tepelné energie do
budovy, má právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě bytového domu, přičemž rozsah
práv je definován v usl. § 76 odst. 5 zák. Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy venergetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "energetický zákon"). Dále postavení účastníka přísluší právnické osobě

GridServices, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. jejichž technická zařízení se v objektu nacházejí.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem a zařízením nemohou být tímto stavebním
povolením přímo dotčena.

Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Dle platného územního plánu je záměr navržený
v ploše T - Zásobování teplem - území slouží pro výrobu a přenos tepelné energie - výtopny,
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výměníkové stanice s účelovými provozrurm objekty pro zajištění provozu tepelného
hospodářství. Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

V podmínkách rozhodnutí stavební úřad dále zabezpečil ochranu zařízení pro dodávku energií
do objektu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Jablonec nad Nisou, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Ústí nad Labem, Družstvo DOMOV INVEST, GridServices, s.r.o.,
Jablonecká energetická a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet

stejnopisů , vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka . Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Ing. Alena Nožičková

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:

účastníci (dodejky)
1
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zastoupení pro: Kitl s.r.o., Pasířská 3299/60,46601 Jablonec nad Nisou 1

2. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19,46601 Jablonec nad
Nisou 1
3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , Územní pracoviště Ústí nad Labem,
IDDS: 96vaa2e

sídlo : Rašínovo nábřeží č.p . 390/42, Praha 2-Nové Město, 12800 Praha 28
4. Družstvo DOMOV INVEST, IDDS: 5zh2aiq

sídlo: Na Kopci č.p . 4773/37, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
6. Jablonecká energetická a.s., IDDS: yekemrh

sídlo: Liberecká č.p. 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

dotčené správní úřady

7. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

8. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště

Jablonec nad Nísou, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64,46031 Liberec 1

9. Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
sídlo : Gorazdova č.p. 1969/24, 12000 Praha 2-Nové Město

10. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče,

Mírové nám. č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1

ostatní
11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD

MíROVÉ NÁMĚSTí 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 4407/2016/SÚ/Ha

Č.j. : 112340/2016
Vyřizuje: Petra Haltufová
TeJ.: 483 357 217
Fax: 483 357 353
E-mail: haltufova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 28.12.2016

Jablonecká energetická a.s.
Liberecká 4191/120
466 01 Jablonec nad Nisou 1

ROZHODNUTí

STAVEBNí POVOLENí

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí , stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 17.10.2016 podala

Jablonecká energetická a.s., IČO 61539881, Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec
nad Nisou 1,
kterou zastupuje: '---' -e,
466 06 Jablonec nad Nisou 6

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
plynové kotelny b v objektu bytového domu Dr. Randy č.p 3635/22 Jablonec nad Nisou

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4979 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:
Jedná se o vybudování plynové kotelny o příkonu 50 kW, která z technických důvodů

nahradí centrální zásobování teplem. Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je
navržen nástěnný kondenzační kotel GEMINOX 10-50 o výkonu do 48,7 kW. Nový zdroj
tepla v budově bude odběrné plynové zařízení ve smyslu TPG 70401. V 1.P.P. budovy ve
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strojovně v samostatné místnosti bude instalován plynový kotel, s výkonem do 48,7kW.
Kotel bude s hořákem na zemní plyn v provedení "C" s nasáváním spalovacího vzduchu na
fasádě a s odtahem spalin nad střechu.

Projekt řeší napojení topné vody od plynových kotlů na stávající rozvody topné vody.
Napojení nových rozvodů topné vody od plynových kotlů do stávajících rozvodů topné vody
v objektu bude provedeno výhradně za předávacím místem, tedy na zařízení v majetku
odběratele a to po odpojení dodávky tepla dodavatelem uzavřením uzávěrů na
předávacím místě. Tím bude ochráněno zařízení dodavatele tepla z hlediska vlastnických
práv zařízení umístěného v objektu. Zdroj tepla bude řešen jako bezobslužný. U kotle bude
instalován hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT). Z HVDT bude vedena topná
voda o tepelném spádu 70/SSoC přes oběhové čerpadlo do topného systému.
Ohřev TUV - ohřev TUV bude 1 x boiler o objemu SOOL. Boiler bude vytápěn plynovým
kotlem a bude opatřen cirkulací TUV. Rozvody jsou dvoutrubkové, teplovodní, s nuceným
oběhem topné vody. Topná voda pro otopná tělesa má výpočtovou teplotu 70/SSoC, ale
většinu topného období je možno provozovat kotle a topný systém na nižší teplotní spád.
Oběh topné vody zajišťují oběhová čerpadla v kotlích a oběhová čerpadla směšovacích

uzlů . Potrubí je vedeno v min. spádu 3 ,v nejnižších místech je opatřeno vypouštěním, v
nejvyšších místech odvzdušněním. Dilatace potrubí je vyrovnána v lomech potrubí. Potrubí
volně vedené u kotlů a od směšovacích uzlů po rozdělovače a sběrače a připojení

stávajících stoupaček je z ocelových trubek. Potrubí v administrativní budově je stávající. V
objektu jsou převážně použity deskové radiátory, osazeny termostatickými hlavicemi, po
instalaci bude provedeno nastavení ventilů u jednotlivých těles.

Stavební úpravy prostoru kotelny: V prostoru kotelny bude vybourán betonový základ
pod kotle, podlaha bude vyrovnaná a opatřená dlažbou typ TAURS s 7 cm soklem. Omítky
budou oškrábány a opraveny novu štukovou omítkou a následně vybíleny. Dveře do
kotelny budou vyměněny za nové s požární odolností 30 min. a opatřeny samozavíračem .

Vybourané otvory pro instalaci potrubí budou dozděny, omítnuty a opatřeny malbou. Nové
prostupy kouřovodů , technologických rozvodů a rozvodů plynu požárně dělícími

konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s požární technickou zprávou atestovanými
manžetami (podle ČSN EN 13S01 -2) s požární odolností REl 4S. Veškeré zámečnické
konstrukce budou opatřeny základním a 2 x vrchním syntetickým nátěrem. Dveře do
kotelny budou velikosti 800/1970 mm, protipožární EWC 30 DP1, otevíratelné ven a budou
opatřeny samozavíračem a označeny "Kotelna - nepovolaným vstup zakázán". potrubí
bude uzemněno a spoje vodivě propojeny dle ČSN 332030. Elektroinstalace nejsou tímto
projektem řešeny . Prostupy pro kouřovody budou zřízeny např. jádrovým vrtáním vrtákem
pro beton a ocel. Na tyto jednotlivé prostupy v železobetonových konstrukcích malých
rozměrů do průměru 180 mm není třeba vypracovat statické posouzení neboť nenaruší
statiku. Obvyklá vzdálenost prutů ocelové výztuže v železobetonových panelech je do 1S0
mm. Vrtání bude provedeno ve stropních nebo střešních panelech s malým rozponem a v
blízkosti místa uložení vrtané konstrukce, kde jsou minimální momenty statického
namáhání. Stavebnicový typový komín bude veden vnitřním prostorem budovy a bude
instalován na konzolách přivrtaných v každém podlaží v nosných vodorovných
konstrukcích mezipatrových podestách. Hmotnost plastového komínového tělesa včetně

tepelné izolace a opláštění je 6.0 kg/m', každá konzole bude namáhána zatížením 17 kg.
Vzhledem k této minimální hmotnosti komínového tělesa a zanedbatelnému přídavnému

namáhání nosných konstrukcí není třeba vypracovat statické posouzení neboť nenaruší
statiku. Bude zřízena tlaková ležatá kanalizace pro odvod kondenzátu od kotlů a bude
napojena do původní kanalizace. Bude zřízena dlažba v prostoru kotelny a výmalba celé
kotelny bílou barvou. Prostor kotelny bude vybaven dle ČSN 070703 hasicím přístrojem

S2, lékárnou, přenosným detektorem úniku plynu, detektorem CO, svítilnou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Fól,

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT - OS0011 O, Tomáš Vele, autorizovaný
technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní
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technika, ČKAIT - 0501242. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) po dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu.

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabyti právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit

stavebnímu úřadu předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona). Zhotovitel stavby zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která k tomu získala oprávnění podle
zvláštního právního předpisu.

6. Odborný dozor na stavbě bude vykonávat osoba splňující podmínky ust. § 153 stavebního
zákona.

7. Pro stavbu budou použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Stavebník bude
uchovávat doklad o ověření požadovaných vlastnosti použitých materiálů a na požádání je
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.

8. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona v platném znění.

9. 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 a nařízení vlády Č. 591/2006 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných

technických norem.
11. Tabulka " Stavba povolena " musí být po dobu stavby umístěna na viditelném místě a

chráněna před poškozením. Tabulka musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby
údaje na ni uvedené zůstaly čitelné. Vyvěšena bude po nabytí právní moci stavebního
povolení a ponechána na místě do doby dokončení (kolaudace) stavby.

12. Před zahájením stavebních prací zajistí investor na místě vytýčení všech vedení a zařízení

jejich správci či jejich vlastníky a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický
dozor správců - vlastníků dotčených sítí. Při stavbě budou respektována i veškerá zařízení

ve vlastnictví fyzických osob a budou vytýčena za účasti vlastníka tohoto zařízení.

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky všech vlastníků technické infrastruktury.
14. Stavbou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajících zařízení na dodávku a měření

odběru vody, plynu a elektřiny vně i uvnitř objektu.
15. Stavební úpravou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajícího zařízení v majetku

ČEZ Distribuce, a.s. vně i uvnitř objektu vč. elektroměrových rozvaděčů instalovaných
v prostorách bytového domu.
Odběr el. energie pro provoz plynové kotelny v obj. musí být upraven tak, aby byl v souladu
se zák. Č. 458/2000 Sb., vyhl. ERÚ Č. 5112006 Sb., a Připojovacími podmínkami ČEZ
Distribuce, a.s. platném znění.

16. V souladu se zákonem Č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "energetický zákon) je při realizaci stavby třeba respektovat omezení v provádění

stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění

jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a
v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění

účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
17. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci stavby musí být neodkladně

projednána se všemi dotčenými orgány.
18. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě, či zkušebním provozu, lze uplatnit u

investora stavby. Pokud nedojde k dohodě pak podle občanského zákoníku u soudu.
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11/. Ukládá stavebníkovi podle § 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozustavby k provedení měření hluku a ověření funkčnosti a vlastnosti zdrojů hlukuv chráněných vnitřních prostorech stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

IV. Stanoví podmínky pro zkušební provoz: Zkušební provoz bude probíhat po dobu 6
měsíců ode dne dokončení stavby. Měření musí být provedeno při maximálním současnémprovozu všech zdrojů hluku nového způsobu vytápění v chráněných vnitřních prostorechstavby v denní i noční době.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Dokončenou stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122odst. 1 stavebního zákona. Stavebník ve zkušebním provozu zajistí, aby byly před
započetím trvalého užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsanézvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závaznástanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doklady ovýsledcích předepsaných zkoušek.
Ke kolaudačnímu souhlasu musí být měřením hluku doloženo a prokázáno, že jsouprovozováním všech zdrojů nového způsobu vytápění pro chráněné vnitřní prostory stavbydodrženy hygienické limity hluku dle platné legislativy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jablonecká energetická a.s., Liberecká 4191/120, 46601 Jablonec nad Nisou 1

Odůvodnění:

Dne 17.10.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenoustavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání , protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohotooznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisekuvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány azjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnímzákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentacestavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístěnístavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili :

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí vyjádřením zedne 14.11.2016, č.j. 99012/2016, sp. zn. 1030/2016/0SŽP/ROŽP/2,
Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělní životního prostředí a státní památkové péče,orgán ochrany ovzduší, závazným stanoviskem ze dne 13.10.2016, č.j. 88814/2016, sp. zn.3611/2016/SPRlOŽP/Ze.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou závaznýmstanoviskem ze dne 13.9.2016, č.j. HSLI-2827-2/JN-P·PRE2-2016,
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci závazným stanoviskem zedne 4.10.2016, č.j . KHSLB 20033/2016,

Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná a stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad tím, žejejích podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která obsahuje technologické zařízení , u něhož je
třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, stanovil stavební úřad podmínky pro provedení
zkušebního provozu.
Stavebník v řízení prokázal, že má ke stavbě, ve které bude stavba prováděna , právo založené
smlouvou provést stavbu.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení podle §109 stavebního zákona dospěl

stavební úřad k závěru , že toto postavení přísluší pouze stavebníkovi a vlastníkovi stavby na
níž má být provedena změna stavby právnické osobě , Jablonecká energetická a.s.,(dále jen
"JEn) vzhledem k existenci stávajícího funkčního technologického zařízení na vytápění objektu
z CZT. JE jako držitel licence na rozvod tepla a dosavadní dodavatel tepelné energie do
budovy, má právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě bytového domu, přičemž rozsah
práv je definován v usl. § 76 odst. 5 zák. Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "energetický zákon"). Dále postavení účastníka přísluší právnické osobě

RWE Distribuční služby a s. a ČEZ Distribuce, a.s. jejichž technická zařízení se v objektu
nacházejí. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem a zařízením nemohou být tímto
stavebním povolením přímo dotčena .

Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Dle platného územního plánu je záměr navržený
v ploše 83 • Plochy pro rodinné domy městského typu - území slouží převážně pro bydlení v
rodinných domech městského charakteru s vysokými nároky na kvalitu prostředí. Vzhledem k
tomu, že územní plán další zdroje připouští, je navrhovaná stavba v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací.
V podmínkách rozhodnutí stavební úřad dále zabezpečil ochranu zařízení pro dodávku energií
do objektu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

_. . - , . . _.- ._- -
. GasNet, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet

stejnopisů , vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě . Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
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kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Ing. Alena Nožičková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodeíkv)
1. . . .

zastoupení pro: Jablonecká energetická a.s., Liberecká 4191/120,46601 .iaoronec nad
Nisou 1
")

- ......... - "
- 1 _ 1_ 1 ..... roI I\IIC'h _

11. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

dotčené správní úřady
12. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
13. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Libercí, územní pracoviště
Jablonec nad Nísou, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64,46031 Liberec 1
14. Státní energetická inspekce. IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 12000 Praha 2-Nové Město

15. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče,

Mírové nám. č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1

ostatní
16. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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MAGISTRÁT MĚSTAJABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNi A ŽIVOTNiHO PROSTŘEDÍ,STAVEBNi ÚŘAD

MíROVÉ NÁMĚSTí 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 4181/2017/SÚ/Fu

Č.j. : 111012/2017
Vyřizuje: Blanka Funke
Tel.: 483357 210
Fax: 483357353
E-mail: funke@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 18.12.2017

Jablonecká energetická a.s.
Liberecká 4191/120
466 01 Jablonec nad Nisou 1

ROZHODNUTí
STAVEBNí POVOLENí

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 16.10.2017 podal

Jablonecká energetická a.s., IČO 61539881, Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec
nad Nisou 1,
kterého zastupuje e,
466 06 Jablonec nad Nisou 6

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

změna stavby č.p, 1673, Podzimní 56, Jablonec nad Nisou - změna zdroje tepla 
stavby plynové kotelny

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1097 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy pro změnu způsobu vytápění stavby č.p. 1673, Podzimní 56,
Jablonec nad Nisou. V 1.PP stavby vznikne plynová kotelna o celkovém výkonu 48 kW.
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Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je navržen nástěnný plynový kondenzační

kotel o max. jmenovitém výkonu 48 kW. Kotel bude v provedení "C" - spalovací vzduch bude
přiváděn potrubím z venkovního prostředí. Pro odvod spalin bude využit stávající komín, který
bude opatřen komínovou vložkou pro 80mm z plastových komínových trubek. Výška komínu je
14,5 m nad terénem. Pro zásobování plynem bude využita stávající plynovodní přípojka

zakončená v nice na severní fasádě objektu.

Stavba nevyžaduje žádné nové přípojky na veřejné rozvody sítí technického vybavení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Antonín Hnik,

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika,
zdravotní technika ČKAIT - 0500441, Jan Muller, autorizovaný technik pro techniku
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0500212, Gunter Hanisch,
autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT - 0500491 ; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po dokončení stavby.

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

5. Stavba bude provedena dodavatelsky. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit
stavebnímu úřadu předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona). Zhotovitel stavby zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která k tomu získala oprávnění podle
zvláštního právního předpisu.

6. Odborný dozor na stavbě bude vykonávat osoba splňující podmínky ust. § 153 stavebního
zákona.

7. Pro stavbu budou použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Stavebník bude
uchovávat doklad o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.

8. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona v platném znění.

9. 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 a nařízení vlády Č. 591/2006 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných

technických norem.

11. Tabulka " Stavba povolena " musí být po dobu stavby umístěna na viditelném místě a
chráněna před poškozením. Tabulka musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby
údaje na ni uvedené zůstaly čitelné. Vyvěšena bude po nabytí právní moci stavebního
povolení a ponechána na místě do doby dokončení (kolaudace) stavby.

12. Před zahájením stavebních prací zajistí investor na místě vytýčení všech vedení a zařízení

jejich správci či jejich vlastníky a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický
dozor správců - vlastníků dotčených sítí . Při stavbě budou respektována i veškerá zařízení

ve vlastnictví fyzických osob a budou vytýčena za účasti vlastníka tohoto zařízení.

13. Z hlediska zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

v platném znění, v souladu s § 79 odst. č zmíněného zákona požadujeme, aby odpady
vzniklé stavební činností byly předávány pouze oprávněným osobám, to je těm, kterým byl
udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo
využívání nebo ke sběru nebo výkupu příslušného druhu odpadu . O veškerých odpadech
je nutné vést průběžnou evidenci dle výše uvedeného zákona.

14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky všech vlastníků technické infrastruktury.



Č.j. 111012/2017 str. 3

15. Stavbou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajících zařízení na dodávku a měření

odběru vody, plynu a elektřiny a elektronických komunikací vně i uvnitř objektu.

16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. GridServices,
s.r.o. ze dne 25.9.2017, zn. 5001592652:

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.
Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem
provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a
opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke
dokumenty.

17. V souladu se zákonem Č. 45812000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "energetický zákon) je při realizaci stavby třeba respektovat omezení v provádění

stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění

jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a
v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění

účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
18. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci stavby musí být neodkladně

projednána se všemi dotčenými orgány.
19. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě, či zkušebním provozu, lze uplatnit u

investora stavby. Pokud nedojde k dohodě pak podle občanského zákoníku u soudu.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Dokončenou stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122
odst. 1 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doklady o
výsledcích předepsaných zkoušek.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jablonecká energetická a.s., Liberecká 4191/120,46601 Jablonec nad Nisou 1

Odůvodnění:

Dne 16.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Současně stavební úřad poučil účastníky řízení o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. V souladu
s přílohou Č. 5 k vyhlášce Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odpovídá projektová
dokumentace druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení,
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
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Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou - závazné
stanovisko ze dne 13.9.2017, č.j. HSLI-3004-2/JN-P-PRE2-2017,
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - závazné stanovisko ze
dne 9.10.2017, č.j. KHSLB 19245/2017,

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí - souhrnné
závazné stanovisko ze dne 21.9.2017, č.j. 78352/2017, sp. zn. 754/2017/0SŽP/ROŽP/2,

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení

životního prostředí a státní památkové péče - závazné stanovisko ze dne 3.11.2017, č.j.

96228/2017, sp. zn. 3480/2017/SPR/OŽP/Šr.

Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná a stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad tím, že
jejích podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Dle platného územního plánu je záměr navržený
v ploše BM4 - Plochy bydlení - městské. Vzhledem k tomu, že územní plán další zdroje
připouští, je navrhovaná stavba v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stavebník v řízení prokázal, že má ke stavbě, ve které bude stavba prováděna, právo založené
smlouvou provést stavbu.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení podle §109 stavebního zákona dospěl

stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší pouze stavebníkovi a vlastníkovi stavby na
níž má být provedena změna stavby. Dále postavení účastníka přísluší právnické osobě RWE
Distribuční služby a s. a ČEZ Distribuce, a.s. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem a
zařízením nemohou být tímto stavebním povolením přímo dotčena.

V podmínkách rozhodnutí stavební úřad dále zabezpečil ochranu zařízení pro dodávku energií
do objektu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

I ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
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výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné .

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby , případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Ing. Alena Nožičková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. b) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
1. :
2.
3. ~ _ .
4. CEZ Distr ibuce, a. s., IDDS: v95uqty

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. GridServices, s.r.o. , IDDS: jnnyjs6

sídlo : Plynárenská č.p. 499/1 , Zábrdovice, 602 00 Brno 2

,..
I

dotčené správní úřady

6. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje , IDDS: hv4aivj
sídlo : Palackého č.p. 4680/91 , Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci , územní pracoviště

Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
sídlo : Husova č. p. 186/64, 460 31 Liberec 1

8. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče,

Mírové nám. č.p. 3100/19 ,46751 Jablonec nad Nisou 1
9. Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

sídlo : Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město
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MAGISTRÁT MĚSTAJABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD

MíROVÉ NÁMĚSTí 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 4289/2017/SÚ/Fu

Č.j.: 111151/2017
Vyřizuje: Blanka Funke
Tel.: 483357210
Fax: 483 357 353
E-mail: funke@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 18.12.2017

Bytové družstvo Podzimní 54
Podzimní 1674/54
466 02 Jablonec nad Nisou 2

ROZHODNUTí
STAVEBNí POVOLENí

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí , stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 23.10.2017 podal

Bytové družstvo Podzimní 54, IČO 02667941, Podzimní 1674/54, 46602 Jablonec nad
Nisou 2,
kterého zastupuje TEP Jablonec, spol. s r.o., Mariana Luková, IČO 62240188,
Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18cvyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

změna stavby bytového domu č, p. 1674, Podzimní 54, Jablonec nad Nisou· změna
zdroje tepla- stavba plynové kotelny

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1829/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy pro změnu vytápění bytového domu Č. p. 1674, Podzimní 54,
Jablonec nad Nisou.
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V místnosti v 1.PP stavby vznikne plynová kotelna o o celkovém výkonu 68 kW. Jako zdroj
tepla jsou navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle o výkonu do 34 kW. Kotle budou v
provedení s uzavřenou spalovací komorou s nuceným odtahem spalin se samostatným sáním
spalovacího vzduchu ke každému kotli sacím potrubím o průměru 80 mm z venkovní fasády.
Nucené odtahy spalin (pomocí spalinových ventilátorů umístěných v kotlích) budou provedeny
z originálních dílů od f. RICOMGAS 12'100 mm. Nad každý kotel bude umístěn rozdělovač, nad
kterým bude koleno 12' 100 mm/90°. Nejprve odtah povede vodorovně pod stropem a pak přes

obvodovou zeď do jihovýchodního venkovního koutu a dále třívrstvým typovým nerezovým
potrubím nad střechu bytového domu.
Ohřev TÚV zůstane stávající.

V rámci stavebních úprav budou vytvořeny prostupy ve stěnách a stropech. Dále bude v
prostoru umístění expanzomatu provedena sonda za účelem zjištění únosnosti podlahy. V
případě porušené konstrukce stávající podlahy, nebo tenké betonové vrstvy nad hydroizolací,
bude pod expanzní nádobu proveden základový blok ve formě nabetonávky na stávající
podlahu.
Stavba nevyžaduje nové přípojky na veřejné rozvody sítí technického vybavení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Fól,

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0500110; připadné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po dokončení stavby.

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit

stavebnímu úřadu předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona). Zhotovitel stavby zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která k tomu získala oprávnění podle
zvláštního právního předpisu.

6. Odborný dozor na stavbě bude vykonávat osoba splňující podmínky ust. § 153 stavebního
zákona.

7. Pro stavbu budou použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Stavebník bude
uchovávat doklad o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.

8. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona v platném znění .

9. 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 a nařízení vlády Č. 591/2006 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných

technických norem.
11. Tabulka II Stavba povolena II musí být po dobu stavby umístěna na viditelném místě a

chráněna před poškozením. Tabulka musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby
údaje na ni uvedené zůstaly čitelné. Vyvěšena bude po nabytí právní moci stavebního
povolení a ponechána na místě do doby dokončení (kolaudace) stavby.

12. Před zahájením stavebních prací zajistí investor na místě vytýčení všech vedení a zařízení

jejich správci či jejich vlastníky a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický
dozor správců - vlastníků dotčených sítí. Při stavbě budou respektována i veškerá zařízení

ve vlastnictví fyzických osob a budou vytýčena za účasti vlastníka tohoto zařízení.

13. Z hlediska zákona Č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

v platném znění, v souladu s § 79 odst. č zmíněného zákona požadujeme, aby odpady
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vzniklé stavební činností byly předávány pouze oprávněným osobám, to je těm , kterým byl
udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo
využívání nebo ke sběru nebo výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech
je nutné vést průběžnou evidenci dle výše uvedeného zákona.

14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky všech vlastníků technické infrastruktury .
15. Stavbou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajících zařízení na dodávku a měření

odběru vody, plynu a elektřiny a elektronických komunikací vně i uvnitř objektu.
16. Z hlediska odpadového hospodářství v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o

změně některých dalších zákonů v úplném znění , musí být aby odpady vzniklé stavební
činností předávány oprávněným osobám, to je těm, kterým byl udělen souhlas příslušným

krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru

nebo výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech je nutné vést průběžnou

evidenci dle výše uvedeného zákona.
17. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti

GridServices, s.r.o. ze dne 17.8.2017, zn. 5001569599:
Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01 včetně výšky čísleníku nad podlahou,
rozpěrky a pevného ukotvení tak, aby bylo zabráněno namáhání tělesa plynoměru a/nebo
připojovacích potrubí a armatur. Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Plynoměr musí být přístupný pro provádění kontrol odečtů .

Řešení HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele
distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních
sítí). Tento předpis je k dispozici na http://www.gasnet.czics/technicke-dokumentv.

18. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Jablonecké
energetické, a.s. ze dne 27.11.2017, zn. PL221-1711:
Při odpojování naší technologické infrastruktury uzavřením armatur pracovníkem JE a.s.
požadujeme fyzické rozpojení potrubí za vstupními armaturami, bez možnosti jakéhokoliv
dalšího připojení a zaslepení armatur takovým způsobem, aby v budoucnu nemohlo vlivem
netěsnosti armatur docházet k pronikání média do systému JE a.s.
Dodavatel provede odečet měřidel a demontáž svých měřících zařízení a dále provede
odpojení technologie propojením přívodních a zpětných potrubí tak, aby zabezpečilo

nezamrznutí přípojky. Termín uskutečnění odpojení od SCZT prosíme nahlásit JE a.s.
alespoň týden předem .

Jakákoliv činnost v ochranném pásmu smí být prováděna jen s předchozím písemnýcm
souhlasem příslušného držitele licence podle zák. Č. 458/2000 Sb. Stavebník musí o
zahájení zemních stavebních nebo jiných prací v ochranném pásmu písemně informovat
oddělení JE a.s. minimálně ř dnů předem a oznámit jméno osoby odpovědné za provádění

stavby. souhlas se zahájením zmíněných prací v ochranném pásmu stavebník obdrží po
oznámení o jejich zahájení.
Pro udělení souhlasu JE a.s. se samotnou realizací prací v našem ochranném pásmu
stanovujeme následující podmínky:
1. Ochranné pásmo zařízení pro výrobu a rozvod tepla je vymezeno zákonem. Č. 458/2000

Sb. a činí 2,5 metru.
2. Práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133, ČSN 736005 a ČSN 737505. Dále

musí být dodrženo ustanovení Nařízení vlády 591/2006 Sb.
3. Stavebník je povinen jakékoli poškození zařízení JE a.s. včetně vnějších stěn tepelných

izolací neprodleně hlásit na dispečink JE a.s. tel. 483 359808 (mob. 724096663).

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Dokončenou stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122
odst. 1 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doklady o
výsledcích předepsaných zkoušek.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bytové družstvo Podzimní 54, Podzimní 1674/54, 466 02 Jablonec nad Nisou 2

Odůvodnění:

Dne 23.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Současně stavební úřad poučil účastníky řízení o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění , popř. navrhnout jejich doplnění.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil , že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a
zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. V souladu
s přílohou Č. 5 k vyhlášce Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odpovídá projektová
dokumentace druhu a významu stavby, jejímu umístění , stavebně technickému provedení,
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou - závazné
stanovisko ze dne 18.9.2017, č.j. HSLI-3037-2/JN-P-PRE2-2017
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí - souhrnné
stanovisko ze dne 4.10.2017, č.j. 81615/2017, sp. zn. 795/2017/0SŽP/ROŽP/2,
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - závazné stanovisko ze
dne 10.10.2017, č.j. KHSLB 19665/2017,
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí , oddělení

životního prostředí a státní památkové péče - závazné stanovisko ze dne 25.9.2017, č.j.

83050/2017, spisová značka 3317/2017/SPRlOŽP/Ze,
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí , oddělení

životního prostředí a státní památkové péče - závazné stanovisko ze dne 3.11.2017, č.j.

96305/2017, spisová značka 3610/2017SPR/OŽP/Šr.

Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná a stavební úřad zajistil jejích vzájemný soulad tím, že
jejích podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavebník v řízení prokázal, že má ke stavbě , ve které bude stavba prováděna, vlastnické
právo.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení podle §109 stavebního zákona dospěl

stavební úřad k závěru , že toto postavení přísluší vedle stavebníka pouze vlastníkům stavby na
níž má provedena změna. Dále postavení účastníka řízení podle §109 stavebního zákona
přísluší právnické osobě , Jablonecká energetická a.s.,(dále jen "JE") vzhledem k existenci
stávajícího funkčního technologického zařízení na vytápění objektu z CZT a společnosti RWE
Distribuční služby, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. jejichž technická zařízení se v objektu
nacházejí.
Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Dle platného územního plánu je záměr navržený
v ploše BM4 - Plochy bydlení - městské. Vzhledem k tomu, že územní plán další zdroje
připouští, je navrhovaná stavba v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.



Č.j.11115112017 str. 5

V podmínkách rozhodnutí stavební úřad dále zabezpečil ochranu zařízení pro dodávku energií
do objektu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., Jablonecká energetická a.s., GridServices, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová V.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Ing. Alena Nožičková

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. TEPJablonec, spol. s r.o., IDDS: tgd6ujd

sídlo: Pivovarská č.p. 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
3. Jablonecká energetická a.s., IDDS: yekemrh

sídlo : Liberecká č.p. 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
4. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo : Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2

dotčené správní úřady

5. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo : Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště

Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64,46031 Liberec 1

7. Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 12000 Praha 2-Nové Město

8. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče ,

Mírové nám. č.p . 3100/19,46751 Jablonec nad Nisou 1
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MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,STAVEBNÍ ÚŘAD

MíROVÉ NÁMĚ5Tf 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 4864/2016/SÚ/Ha

Č.j.: 10636/2018
Vyřizuje: Petra Haltufová
Tel.: 483 357 217
Fax: 483 357 353
E-mail: haltufova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 23.4.2018

Bytové družstvo Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
Na Vršku 3855/10
466 01 Jablonec nad Nisou 1

ROZHODNUTí
STAVEBNí POVOLENí

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 23.11.2016 podalo

Bytové družstvo Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou, IČO 02651050, Na Vršku 3855/10,
46601 Jablonec nad Nisou 1,
které zastupuje ' -
Nisou 1

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
plynové kotelny v objektu bytového domu Na Vršku č.p. 3855/10, Jablonec nad Nisou

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 5056 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:

V technickém podlaží bude nová kotelna umístěna v určené místnosti v 1.PP. Pro potřebu

vytápění a přípravy TUV budou osazeny 3 kondenzační nástěnné plynové kotle Immergas
VICTRIX PRO 100, každý o výkonu 90,0 kW (celkový výkon kotelny bude 270 kW) . Kotle
jsou z hlediska hluku zdrojem menším než 55 dB. Kondenzační kotle mají účinnost 106 %.
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Samostatný topný systém bude osazen expanzní nádobou na 1000 litrů. Hydrostatická
výška topné soustavy je cca 34 m. Kotle jsou opatřeny pojistným ventilem s otevíracím
přetlakem 440 kPa. Proto bude provedeno oddělení kotlového okruhu (s provozním
přetlakem 300 kPa) a topným okruhem (s provozním přetlakem minimálně 4S0 kPa)
prostřednictvím deskového výměníku SWEP B120x100.
Rozvody vytápění budou stejně jako rozvody TUV napojeny na stávající rozvody domu a
přívodu. Aby nedocházelo k případnému rezonančnímu přenosu do konstrukce, budou
vždy spoje s nosnou konstrukcí provedeny přes pryžovou podložku.
Ohřev TUV bude proveden nepřímým ohřevem pomocí dvou akumulačních zásobníků TUV
o objemu SOO litrů (velikost stanovena s ohledem na možnost dopravy do kotelny bez
nutnosti zvětšování průchodů). Navržené typy boilerů Stiebel-Eltron SBB S01 WP SOL
(každý s teplosměnnou plochou dvou propojených topných závitů 6,4 m2) dokáže při

výkonu kotlů 270 kW vytvořit téměř průtokový systém (max téměř SOOO litrů/hod .). Přípojka

z pitné vody z uličního řadu svou dimenzí umožňuje přípravu TUV v objektu. Měření odběru

vody vyhovuje i zvýšené spotřebě o TUV. Pro přívod studené vody do kotelny bude
provedena odbočka ze stávajícího potrubí. Nové potrubí TUV bude dle výkresové částí z
místnosti kotelny propojeno pod stropem kotelny se stávajícím vodovodem (stejně tak i
cirkulační potrubí a výstup TUV). Zásobníkové ohřívače bude proti přetlaku jištěny

pojišťovacím ventilem s odkapem do odpadu kotlů. Stávající přívod TUV bude v chodbě

odpojen uzávěry stejně jako cirkulační potrubí.
Neutralizace kondenzátu z kotlů bude provedena pomocí zařízení, vytvořeného z
průhledného potrubí? 160 mm (může být použito potrubí RICOMGAS) o délce minimálně

1000 mm. Na obou koncích bude osazena excentrická koncovka. Neutralizační náplň

zařízení bude vsypána dovnitř potrubí.
Rozvod pitné vody zůstane napojen přes vodovodní přípojku na uliční řad, TUV bude
dodávána z centrální kotelny. Cirkulační čerpadlo TUV je umístěno v centrální kotelně.

Sání spalovacího vzduchu bude provedeno pro každý kotel zvlášť plastovým potrubím se
světlostí? 100 mm, které přivede čerstvý vzduch z venkovního prostředí do kotlů. Zasklení
jednoho křídla okna kotelny bude nahrazeno průsvitným materiálem, do kterého budou
uchyceny sací mřížky. Od těchto otvorů povede trojice trubek vodorovně pod stropem až
do rozdělovače nad každým kotlem.
Nucené odtahy spalin (pomocí spalinových ventilátorů umístěných v kotlích) budou
provedeny z originálních dílů od firmy RICOMGAS ? 110 mm. Nad každý kotel bude
umístěn rozdělovač, nad kterým bude koleno? 110 mm/90°. Nejprve odtah vodorovně pod
stropem projde zdí do sousední místnosti a vzápětí pomocí kolena 90° změní směr a
povede vodorovně pod stropem podél stěny do rohu, pak přes zeď do prostoru chodby a
vzápětí za kolenem 90° po rozšíření na ? 160 mm vertikálně vzhůru přes jednotlivá podlaží
až nad střechu objektu v souladu s ČSN 73 4201 a TPG 941 02.
Odvzdušňovací zařízení - bude provedeno pomocí hadice připojené v případě potřeby přes

kulové uzávěry 1/2" na konci akumulační části plynovodu pod kotli. Hadice bude vyvedena
přes okno do volného prostoru. V provozním řádu kotelny musí být zapracována podmínka
ostrahy vyústění hadice.
Popis vnitřního rozvodu plynu: V místnosti se sklepními kójemi v 1.PP objektu Na Vršku
38SS/10, Jablonec nad Nisou, je "Hlavní uzávěr plynu" (typ K800 2") pro celý objekt. Nad
"HUP" pod stropem bude provedeno napojení nového ocelového plynovodu DNSO na
stávající plynovod DNSO, na který budou vzápětí za kulovým uzávěrem 2" provedeny
úchyty pro plynoměr G2S s roztečí vývodů 33S mm (vývody budou opatřeny vodivým
propojením podle TPG 934 01). Po instalaci bude plynoměr podepřen. Za výstupem z
plynoměru bude umístěn kulový uzávěr 2" a plynovod DNSO povede vzhůru pod strop a
vodorovně podél stěny až do rohu, kde vodorovně pod stropem projde zdí do sousední
místnosti, povede dále zhruba doprostřed delší stěny a po změně směru povede
vodorovně pod stropem k protější stěně, kterou vodorovně projde, bude pokračovat podél
kratší stěny a na protější straně opět projde zdí do sklepní chodby a zde nad dveřmi do
protějšího rohu. Zde bude za kulovým uzávěrem 2" osazen havarijní elektromagnetický
uzávěr PEVEKO EVH 10S0.02/LR, DNSO, PN16 (napojený na systém havarijních stavů

kotelny) a dále povede plynovod DNSO vodorovně pod stropem přes příčku do prostoru
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kotelny. Zde povede svisle dolů a vodorovně podél stěny nad podlahou až k místu, kde
bude napojen akumulační úsek vytvořený potrubím DN80 délky 250 cm. Z tohoto
vodorovného úseku budou postupně umístěny tři odbočky DN20 vedoucí vzhůru, na které
budou přes tři kulové uzávěry 1" napojeny tři závěsné kondenzační plynové kotle v
provedení "C".

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Fól,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT - 0500110. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu .

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu.

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

5. Stavba bude provedena dodavatelsky. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit
stavebnímu úřadu předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona). Zhotovitel stavby zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která k tomu získala oprávnění podle
zvláštního právního předpisu.

6. Odborný dozor na stavbě bude vykonávat osoba splňující podmínky ust. § 153 stavebního
zákona.

7. Pro stavbu budou použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona . Stavebník bude
uchovávat doklad o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.

8. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona v platném znění.

9. 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 a nařízení vlády Č. 591/2006 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných

technických norem.

11. Tabulka " Stavba povolena " musí být po dobu stavby umístěna na viditelném místě a
chráněna před poškozením. Tabulka musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby
údaje na ni uvedené zůstaly čitelné. Vyvěšena bude po nabytí právní moci stavebního
povolení a ponechána na místě do doby dokončení (kolaudace) stavby.

12. Před zahájením stavebních prací zajistí investor na místě vytýčení všech vedení a zařízení

jejich správci či jejich vlastníky a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický
dozor správců - vlastníků dotčených sítí. Při stavbě budou respektována i veškerá zařízení

ve vlastnictví fyzických osob a budou vytýčena za účasti vlastníka tohoto zařízení.

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky všech vlastníků technické infrastruktury.

14. Stavbou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajících zařízení na dodávku a měření

odběru vody, plynu a elektřiny vně i uvnitř objektu.

15. Stavební úpravou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajícího zařízení v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. vně i uvnitř objektu vč. elektroměrových rozvaděčů instalovaných
v prostorách bytového domu.
Odběr el. energie pro provoz plynové kotelny v obj. musí být upraven tak, aby byl v souladu
se zák. č. 458/2000 Sb., vyhl. ERÚ Č. 5112006 Sb., a Připojovacími podmínkami ČEZ
Distribuce, a.s. platném znění.

16. Při provádění stavby budou splněny podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o.
- v rámci prováděných prací nedojde k zásahu do plynárenského zařízení,
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- na neměřené části OPZ nebude žádné rozvětvení , nebo odbočení , které by nebylo
ukončené plynoměrem (obchodním měřením dodávky plynu),

- případná demontáž a montáž plynoměrů bude v předstihu před započetím stavby
projednána na odd. správy plynoměrů,

- veškeré práce budou prováděny v souladu s TPG 704 01,
- práce bude provádět odborně způsobilá osoba.

17. Při provádění stavby nesmí dojít k dotčení stávajícího zařízení ve vlastnictví Jablonecké
energetické a.s., IČ 61539881, se sídlem Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou vně i
uvnitř objektu .

18. Stavebník umožní Jablonecké energetické a.s., IČ 61539881, se sídlem Liberecká 120,
Jablonec nad Nisou přístup k dosud funkční části jejího zařízení, která zůstává v domě a je
nutná pro dodávku tepla do ostatních odběrných míst (dle ust. § 76 odst. 5 a § 77 odst. 6
zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona jsou vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno

rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, povinni
nadále strpět umístění a provozování tohoto zařízenl.) , neboť vlastníkovi tohoto zařízení

svědčí i nadále zákonné věcné břemeno ve smyslu energetického zákona.

19. Plynová kotelna bude napojena na rozvody topné vody a rozvody TUV domu po odpojení
těchto rozvodů od zařízení soustavy CZT Jablonecké energetické a.s., IČ 61539881,
Liberecká 120,46601 Jablonec nad Nisou.

20. V souladu se zákonem Č. 458/2000 Sb., energetický zákon , ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "energetický zákon) je při realizaci stavby třeba respektovat omezení v provádění

stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění

jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života , zdraví a majetku osob a
v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění

účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

21. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci stavby musí být neodkladně

projednána se všemi dotčenými orgány.

22. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě, či zkušebním provozu, lze uplatnit u
investora stavby. Pokud nedojde k dohodě pak podle občanského zákoníku u soudu.

III. Ukládá stavebníkovi podle § 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozu
stavby k provedení měření hluku a ověření funkčnosti a vlastnosti zdrojů hluku
v chráněných vnitřních prostorech stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

IV. Stanoví podmínky pro zkušební provoz: Zkušební provoz bude probíhat po dobu 6
měsíců ode dne dokončení stavby. Měření musí být provedeno při maximálním současném

provozu všech zdrojů hluku nového způsobu vytápění v chráněných vnitřních prostorech
stavby v denní i noční době.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenoustavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122
odst. 1 stavebního zákona. Stavebník ve zkušebním provozu zajistí, aby byly před

započetím trvalého užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané

zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doklady o
výsledcích předepsaných zkoušek.

Ke kolaudačnímu souhlasu musí být měřením hluku doloženo a prokázáno, že jsou
provozováním všech zdrojů nového způsobu vytápění pro chráněné vnitřní prostory stavby
dodrženy hygienické limity hluku dle platné legislativy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bytové družstvo Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou , Na Vršku 3855/10, 466 01 Jablonec
nad Nisou 1
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Odůvodnění:

Dne 23.11.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl stavebník dne 19.10.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno . Žádost byla doplněna dne 29.11.2017.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění

stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili :

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí a státní
památkové péče, sdělením ze dne 28.12.2017, č.j . 101606/2017, sp. zn.
4218/20171SPRlOŽP/Ze,

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí vyjádřením ze
dne 26.10.2016, č.j. 86394/2016, sp. zn. 907/2016/0SŽP/ROŽP/2,

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělní životního prostředí a státní památkové
péče , orgán ochrany ovzduší, závazným stanoviskem ze dne 13.10.2016, č.j.

88909/2016, sp. zn. 3643/2016/SPR/OŽP/Ze.

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělní životního prostředí a státní památkové
péče, orgán ochrany ovzduší, sdělení ze dne 22.3.2017, č.j. 25916/2017, sp.zn.
953/2017/SPRlOŽP/Ze

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou
závazným stanoviskem ze dne 10.10.2016, č.j. HSLI-3104-21JN-P-PRE2-2016,

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci závazným stanoviskem
ze dne 20.6.2016, č.j. KHSLB 21405/2016,

Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná a stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad tím, že
jejích podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která obsahuje technologické zařízení, u něhož je
třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, stanovil stavební úřad podmínky pro provedení
zkušebního provozu.
Stavebník v řízení prokázal, že má ke stavbě, ve které bude stavba prováděna, právo založené
smlouvou provést stavbu.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení podle §109 stavebního zákona dospěl

stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší pouze stavebníkovi a vlastníkovi stavby na
níž má být provedena změna stavby a právnické osobě , Jablonecká energetická a.s.,(dále jen
"JE") vzhledem k existenci stávajícího funkčního technologického zařízení na vytápění objektu
z CZT. JE jako držitel licence na rozvod tepla a dosavadní dodavatel tepelné energie do
budovy, má právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě bytového domu, přičemž rozsah
práv je definován v ust. § 76 odst. 5 zák. Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "energetický zákon"). Dále postavení účastníka přísluší právnické osobě
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GasNet s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. jejichž technická zařízení se vobjektu nacházejí.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem a zařízením nemohou být tímto stavebním
povolením přímo dotčena.

Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Dle platného územního plánu je záměr navržený
v ploše BM12 - Bydlení městské , přípustné využití bytové domy. rodinné domy. základní
vybavenost území. V územním plánu je konstatováno, že v řešeném území zajišťují

zásobování teplem soustavy CZT společnosti Jablonecká energetická a.s. a společnost

Rýnovická energetická s.r.o.. Tyto soustavy nejsou v územním plánu upřednostňovány

k zásobování teplem řešeného území, z toho vyplývá, že územní plán další zdroje připouští.

Navrhovaná stavba je tedy v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
V podmínkách rozhodnutí stavební úřad dále zabezpečil ochranu zařízení pro dodávku energií
do objektu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jablonecká energetická a.s., GasNet, s.r.o., ČEZ Distribuce a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků řízení obdržel (doručeno dne 9.10.2017)
stavební úřad námitky Jablonecké energetické, a.s. (dále jen "JE"). JE ve svém obsáhlém
podání namítá neúplnost žádosti o stavební povolení, neúplnost projektové dokumentace,
nesoulad stavby s územní energetickou koncepcí. rozpor s veřejným zájmem, rozpor s předpisy

na ochranu ovzduší. Dále jmenovaný v podání vyslovuje názor, že stavebnímu řízení mělo

předcházet územní řízení a uplatňuje návrhy na doplňování důkazů.

Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů , pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Důvodem

účastenství v projednávaném stavebním řízení je ochrana věcných práv účastníků , kterou
mohou realizovat prostřednictvím uplatnění námitek podle § 114 odst. 1 stavebního zákona.
Z uvedeného vyplývá, že pokud bylo účastenství odvozeno od možnosti dotčení práv účastníků ,

tak právě v mezích možného dotčení těchto práv jim přísluší výkon účastnických práva pouze
jejich ochrany se v daném řízení může dovolávat. Účastník řízení může vznést námítky, a to
pouze takové, které mají k záměru přímou dotčenost (souvislost) z hlediska vlastnictví
namítající osoby nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni, jehož je namítající účastník

řízení nositelem. Jen takové námitky, které mají, popřípadě alespoň ve vztahu k předmětu

řízení mohou mít, reálnou souvislost k právům odvolatele k jeho nemovitému majetku, popř.

k věcnému břemeni váznoucímu na nemovitostech, jsou kvalifikovanými námitkami. Ostatní
výhrady, které toto nesplňují, nejsou námitkami podle stavebního zákona. ale mají pouze
povahu ostatních skutečností vzešlých z řízení , se kterými se rovněž stavební úřad musí
zabývat a vypořádat se s nimi podle zákona.

Smyslem účastenství je ochrana věcného práva účastníků, jak bylo vysvětleno shora. V daném
případě JE nemá právní postavení účastníka řízení z důvodu držení licence na rozvod tepla a
dosavadní dodavatel tepelné energie do budovy, ale jako osoba, která má právo odpovídající
věcnému břemenu ke stavbě bytového domu, přičemž rozsah práv je definován v ust. 76 odst.
5 zák. Č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický
zákon").
Stavební úřad podané námitky posoudil a dospěl k závěru, že uvedené podmínky splňují pouze
námitky namítající neúplnost projektové dokumentace. Ostatní námitky jsou nad rámec
citovaného ustanovení stavebního zákona.
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JE ve svém obsáhlém podání postrádá údaje týkající se soustavy zásobování tepelnou energií,
konkrétně územní souhlas ze dne 21.4.2016 č.j . 35533/2016 a sp.zn. 1140/2016 na stavbu
teplovodu a stavební povolení ze dne 3.5.2016 č.j. 39143/2016 a sp.zn. 1049/2016 na
revitalizaci systému CZT - II etapa. Následně byl vydán kolaudační souhlas dne 25.5.2017 pod
č.j. 47103/2017 a sp.zn. 1642/2017.

K tomuto stavební úřad uvádí, že umístění stavby teplovodu, podle územního souhlasu ze dne
21.4.2016, jejímž vlastníkem je Jablonecká energetická nijak nezasahuje do pozemku ani
objektu žadatele o výše uvedenou stavbu plynové kotelny v objektu bytového domu Na Vršku
č.p. 3855/10 Jablonec nad Nisou. Ve stavebním povolení ani v kolaudačním souhlasu na
revitalizaci systému CZT v Jablonci nad Nisou - II. Etapa - plynová kotelna okrsek Z2 1 v ulici
Liberecká č.p. 3091/59 Jablonec nad Nisou, není přesně specifikováno, že zrovna tento zdroj
vytápění bude zásobovat teplem objekt bytového domu Na Vršku č.p. 3855/10. Žadatel podal
žádost o stavební povolení na novou plynovou kotelnu v objektu bytového domu Na Vršku č.p .

3855/10 a údaje týkající se umístění a povolení staveb jiného vlastníka (Jablonecké energetické
a.s. umístění teplovodu a revitalizace CZT) se této žádosti netýkají.

Jablonecká energetická se dále odvolává na to, že těmito rozhodnutími stavebního úřadu bylo
pravomocně rozhodnuto, že území má být zásobováno tepelnou energií právě ze zdroje
povoleného výše citovanými povoleními.

Stavební úřad uvádí, že ani v územním souhlasu, který byl vydán na nové teplovodní potrubí
napojující se na stávající teplovodní potrubí společnosti JE a.s., ani ve stavebním povolení na
realizaci kotelny Z2 v ulici Liberecká nebylo rozhodnuto, že by se dotčené území mělo

zásobovat teplem pouze ze zdroje společnosti JE a.s. Ani kolaudačním souhlasem vydaným na
kotelnu Z2 není stanovena povínnost ostatním vlastníkům okolních objektů napojit se na tuto
technickou infrastrukturu společnosti JE a.s.

Další námitkou je nerespektování ochranného pásma teplovodního potrubí. Podle zákona č.

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, §
87 odst. 2 činí ochranné pásmo zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie, které je měřené

kolmo k tomuto zařízení , 2,5 m. V případě umístění nového teplovodního potrubí, nezasáhne
ani ochranné pásmo tohoto nově umístěného potrubí společnosti Jablonecká energetická a.s.,
pozemek ani objekt žadatele o výše citovanou stavbu.

Jablonecká energetická argumentuje vadami v projektové dokumentaci stavebníka. V
rozhodnutí odvolacího orgánu, Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu , bylo uvedeno, že projektová dokumentace stavebníka obsahuje vady a
nedostatky, těmito nedostatky však nedochází ke změně žádosti stavebníka, jak uvádí JE a
stavební úřad proto dne 19.10.2017 pod č.j. 91402/2017 vyzval stavebníka, aby odstranil
nedostatky podání do 30.11.2017, doplnil projektovou dokumentace a uvedl do souladu její
grafické a textové části. Vady a nedostatky byly stavebníkem dne 29.11.2017 odstraněny.

Na námitku společnosti Jablonecká energetická a.s., že s ohledem na nový skutkový stav věci

vydání výše označeného kolaudačního souhlasu, zcela nevyhovuje dosud vydané závazné
stanovisko orgánu ochrany ovzduší, protože bylo vydáno v samostatném řízení, bez účasti JE
a po odstranění vad projektové dokumentace by mělo být vydáno stanovísko nové, stavební
úřad uvádí, že si dne 15.11.2017 vyžádal stanovisko orgánu ochrany ovzduší. Dne 28.12.2017
vydal orgán ochrany ovzduší sdělení, ve kterém uvádí že pro správní orgán ochrany ovzduší se
kolaudací nového zdroje SZT nezměnily rozhodné skutečnosti k vydání závazného stanovíska.
Provedené změny v projektové dokumentaci nemají rovněž na souhlas k povolení změny

způsobu vytápění vliv.

K vadám a nedostatkům původního závazného stanoviska, orgán ochrany ovzduší sděluje, že
k posouzení případných vad nebo nedostatků závazného stanoviska je ve smyslu § 149 odst. 4
správního řádu, příslušný nadřízený správní orgán v rámci odvolacího řízení. Pokud tak neučiní,

je stále platné, jedná se o veřejnou listinu s presumpcí správnosti.

K námitce doložení energetického posudku, protože se jedná o novou žádost o stavební
povolení, stavební úřad uvádí: Energetický posudek stanovený tímto ustanovením § 16 odst. 7
zákona o ochraně ovzduší dle nejnovějšího znění , se v daném případě nedokládá, protože dle
ustanovení § 41 odst. 1 tohoto zákona se ve vedeném stavebním řízení byla povinnost
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postupovat a dokončit jej podle dosavadních právních předpisů, tzn. Podle právní upravy
zákona o ochraně ovzduší platné do 31.12.2016, když bylo stavební řízení zahájeno v roce
2016, tedy přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona. V daném řízení tedy muselo být
postupováno dle právní úpravy tohoto ustanovení § 16 odst. 7 platné do 31.12.2016, která
stanoví, že právnická a fyzická osoba je povinna, je-Ii to pro ni technicky možné a ekonomicky
přijatelné, u nových staveb a při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.
Ekonomickou přijatelnost, resp. nepřijatelnost setrvání u odvolatelovy soustavy centrálního
zásobování teplem, stavebníkovi postačilo v daném případě doložit předloženým podkladem
"Ekonomická rozvaha a finanční zhodnocení plynové kotelny", když daný předpis formu tohoto
podkladu nepředepisoval.

K námitce nerespektování energetické koncepce a existenci kolaudačního souhlasu na
revitalizaci systému CZT v Jablonci nad Nisou - II. Etapa - plynová kotelna okrsek Z2 1 v ulici
Liberecká č.p. 3091/59 Jablonec nad Nisou, stavební úřad uvádí, že případný nesoulad
s energetickou koncepcí města Jablonec nad Nisou nemá žádnou spojitost s věcným právem,
jehož ochrany se mohl ve stavebním řízení domáhat. Územně energetická koncepce
Statutárního města Jablonec nad Nisou obsažená ve vyhlášce č.5/2004. Platný Územní plán
města Jablonec nad Nisou byl schválen v roce 1998, tedy podle zákona Č. 50/1976 Sb.,
v platném znění, s účinností do 31.12. 2006, při jeho změnách se postupuje podle nyní platné
právní úpravy. Obsah územního plánu je dán stavebním zákonem a vyhláškou Č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně
plánovací činnosti. Dřívější ani současná právní úprava nepřipouštěla, aby se územní
energetická koncepce stala součástí závazné části územně plánovací dokumentace, podle
platné právní úpravy navíc územní plán jako opatření obecné povahy ani závaznou část nemá.
Obsah územního plánu nelze libovolně doplňovat nad rámec stanovený právními předpisy.

Žádný zákon neukládá povinnost využívat, respektive nevyužívat paliva či formu energie,
s výjimkou případů, kdy obec vyhláškou zakáže některé druhy paliv podle § 50 odst. 3 písm. b)
zák. Č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů . Územní plánem tedy
nelze uložit zákaz odpojit se ani příkaz připojit se k CZT. Stavební zákon v žádném ze svých
ustanovení nestanoví stavebnímu úřadu povinnost přezkoumávat soulad záměru s územně

energetickou koncepcí. Územně energetická koncepce je sice neopominutelným podkladem
pro územní plánování, ale není přímo závazná pro rozhodování stavebního úřadu v území
z hlediska energetické koncepce. Současný platný a závazný územní plán města Jablonec nad
Nisou nemá v sobě zapracovanou územní energetickou koncepci a proto nestanoví žádné
podmínky, pokud se týká zásobování objektů ze systému CZT. V územním plánu nelze
jednoznačně stanovit zdroj vytápění ani omezit, popřípadě zakázat odpojování stávajících
objektů od CZT. Opačný názor nemá oporu ve stavebním zákoně ani v příslušném

prováděcím předpisu vyhl. Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti , v platném znění. Územní plán
stanoví (mimo jiné) základní koncepci plošného a prostorového uspořádání území obce.
Stanovování druhu topného média nepatří mezi cíle a úkoly územního plánování, jak vyplývají z
§§ 18 a 19 stavebního zákona. Orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků

nesmějí vlastními opatřeními nebo jinými způsoby omezit nebo vyloučit hospodářskou soutěž.

Energetická koncepce Libereckého kraje Č. EZ 9050, z března 2010 tak jak byla schválena
jednoznačně preferuje systém CZT před dalšími zdroji vytápění dle bodu 6.6., neboť pod
stabilizací soustav CZT v bodě 7.1.2 je pouze doporučení městům a obcím na svém území
vytváření energetické územní koncepce a v jejich rámci vymezit nové rozvojové plochy pro
zástavbu, případně stávajících odběrů vhodných pro připojení k soustavě CZT - nové odběry

vytvoří částečnou kompenzaci poklesu odběrů vlivem realizace energetických úspor ve
vytápění a odběru teplé vody a tím přispějí ke stabilizaci cen tepla. Dle názoru stavebního
úřadu se jedná o nově připojované objekty a ani energetická koncepce Libereckého kraje
nemůže zakázat odpojení od stávajících rozvodů CZT.

Projektová dokumentace řeší změnu způsobu vytápění výše citovaného objektu, a protože se
změna způsobu vytápění týká pouze daného objektu, není v dokumentaci zmiňována stavba
jiného subjektu ani její povolení či kolaudace. Stavební úřad vede řízení o podané žádosti, která
se týká změny způsobu vytápění výše citovaného objektu.
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Ke skutečnostem uvedeným v námitce týkající se nezohlednění nabídky JE stavební úřad

uvádí, že stavební řízení je řízením návrhovým. Předmětem řízení je pouze stavební povolení
stavebních úprav za účelem změny vytápění, tedy vybudování plynové kotelny a nikoliv
porovnávání cen a případných nabídek.
Stavební úřad dále uvádí, že dle doložené projektové dokumentace nedojde napojením na
vlastní zdroj tepla ke změně energetické náročnosti budovy a není tedy nutné vypracování
energetického průkazu budovy.

Na základě uvedených skutečností dospěl stavební úřad k závěru, že nedojde k namítanému
dotčení hmotných práv JE.

K dalším námitkám stavební úřad uvádí:
Ostatní námitky považuje stavební úřad za námitky nad rámec možných námitek účastníka

stavebního řízení, které je účastník oprávněn vznášet, dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona.
Pro provedení stavby stanovil podmínky č. 1 - 22 stavebního povolení, kterými stavební úřad

dostatečně a v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona zabezpečil ochranu zařízení ve
vlastnictví JE. Stavební úřad zároveň upozorňuje, že samotné provedení odpojení je věcí

soukromě právní a toto musí být řešeno mezi stavebníkem a JE, čímž dostatečně a v souladu
s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona zabezpečil ochranu zařízení ve vlastnictví Jablonecké
energetické, a.s. Na základě uvedených skutečností dospěl stavební úřad k závěru, že nedojde
k namítanému dotčení hmotných práv JE.
K námitce JE týkající se rozporu navrhované stavby s § 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší,
neboť nebylo prokázáno, že stávající vytápění je ekonomicky nepřijatelné, kdy důkazy v tomto
směru učiněné stavebníkem jsou nedostatečné a JE žádá, aby stavební úřad zajistil sám
důkazy o ekonomické nepřijatelnosti CZT pro stavebníka, stavební úřad uvádí následující:
Součástí dokladů podaných s žádostí o vydání stavebního povolení je závazné stanovisko
Magistrátu města Jablonec n.N., odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče, kdy tento dotčený orgán tímto stanoviskem udělil souhlas ke
stavebnímu povolení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze

č. 2 zák. Č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. Dotčený orgán v uvedeném
stanovisku uvádí, že stavebník doložil ekonomickou rozvahu a finanční zhodnocení plynové
kotelny, ve které bylo potvrzeno, že nový způsob vytápění je pro investora ekonomicky
výhodnější než odebírání tepla z centrální soustavy zásobování tepelnou energií. Stavebnímu
úřadu v tomto případě nepřísluší tuto skutečnost zpochybňovat. K požadavku na zajištění

důkazu posudkem stavební úřad pokládá za nutné uvést, že navrhovat v řízení důkazy a činit

jiné návrhy jsou oprávněni pouze účastníci, nikoliv správní orgán, ke kterému byla žádost o
vydání správního rozhodnutí podána. Správní orgán může vyzvat žadatele k doplnění pouze
těch podkladů, které jsou předepsané zvláštními předpisy a nezbytné pro vydání rozhodnutí.
Účastníci musí sami předkládat příslušné doklady na důkaz svých tvrzení. V tomto případě byl
dle názoru stavebního úřadu požadavek příslušného zákona splněn .

K námitce účastenství Statutárního města Jablonec nad Nisou stavební úřad uvádí, že
Statutární město Jablonec nad Nisou je účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 1
stavebního zákona. V daném případě stavební úřad nevedl územní řízení podle ust. § 77 písm.
c) a § 79 odst. 6 stavebního zákona, protože se jedná o stavební úpravy stávajícího domu ve
smyslu § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, vzhledem k tomu, že stavební úpravou se
zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby a stavebními úpravami a instalací
výše uvedeného technologického zařízení dojde pouze ke změně účelu užívání části 1. PP
stavby tj. nevyužívané místnosti na kotelnu, čímž se podstatně nezmění nároky stavby na
okolí, kdy tyto stavební úpravy a navržený způsob v užívání části stavby nemohou mít územní
důsledky nebo územní nároky na okolí. Územní rozhodnutí vyžadují jen takové změny stavby
(§2 odst. 5), které mají územní nároky, urbanistický nebo architektonický význam, tj. nástavby
, kterými se stavby zvyšují a přístavby, kterými se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou
vzájemně propojeny s dosavadní stavbou. Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas
nevyžadují stavební úpravy ani udržovací práce.

Ve stavebním řízení je Statutární město Jablonec nad Nisou účastníkem pouze když je
vlastníkem dotčených pozemků, žadatelem či vlastníkem dotčené technické infrastruktury. Ve
stavebním řízení na výše citovanou stavbu není Statutární město Jablonec nad Nisou
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účastníkem, protože není ani žadatelem ani vlastníkem dotčených pozemků či vlastníkem
technické infrastruktury. A jak již bylo v začátku odůvodnění citováno, při vymezení okruhu
účastníků stavebního řízení podle §109 stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že
toto postavení přísluší pouze stavebníkovi a vlastníkovi stavby na níž má být provedena změna
stavby a právnické osobě, Jablonecká energetická a.s.,(dále jen "JE") vzhledem k existenci
stávajícího funkčního technologického zařízení na vytápění objektu z CZT. JE jako držitel
licence na rozvod tepla a dosavadní dodavatel tepelné energie do budovy, má právo
odpovídající věcnému břemenu ke stavbě bytového domu, přičemž rozsah práv je definován
v ust. § 76 odst. 5 zák. Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"energetický zákon"). Dále postavení účastníka přísluší právnické osobě GasNet S.r.o. a ČEZ

Distribuce, a.s. jejichž technická zařízení se v objektu nacházejí. Vlastnická ani jiná práva
k dalším nemovitostem a zařízením nemohou být tímto stavebním povolením přímo dotčena.

Stavební úřad se dále zabýval námitkou týkající se provozu soustavy JE na základě licence
k výrobě teplené energie. Stavební úřad tuto námitku dle výše uvedeného považuje pouze za
konstatování, vyplývající ze zák. Č. 458/2000 Sb. energetického zákona. Vydaným stavebním
povolením není tato licence nijak omezena. Tato námitka se nijak nevztahuje k možnému
zkrácení práv namítajícího. Námitky, které byly uplatněny jsou směřovány k ochraně

ekonomického zájmu. Ze žádného ustanovení energetického zákona nelze dovodit, že držitel
licence na rozvod tepla je účastníkem stavebního řízení z důvodu držení licence na rozvod
tepla. Z uvedeného plyne, že účastenství správní orgán dovodil pouze na základě příslušného

ustanovení stavebního zákona.
Dále je nutno dodat, že přestože z ust. § 3 odst. 1 energetického zákona plyne, že výroba a
rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu, neplyne z tohoto ustanovení
povinnost správních orgánů ve stavebním řízení zjišťovat, jak se změna vytápění dotkne
provozování rozvodné soustavy, tedy společnosti JE.
Stavební úřad podané námitky posoudil a dospěl k závěru, že uvedené podmínky splňují pouze
námitky namítající neúplnost projektové dokumentace. Ostatní námitky jsou nad rámec
citovaného ustanovení stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka . Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní mocí.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Ing. Alena Nožičková
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 10 ve
výši 5000 Kč byl zaplacen .

Obdrží:

účastníci (dodejky)
1. p -

zastoupení pro: Bytové družstvo Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou, Na Vršku 3855/10,
46601 Jablonec nad Nisou 1
2. Jablonecká energetická a.s., IDDS: yekemrh

sídlo : Liberecká č.p . 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
3. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo : Klišská č.p. 940/96 , Kliše, 40001 Ústí nad Labem 1

dotčené správní úřady

4. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo : Palackého č.p. 4680/91 , Mšeno nad Nisou, 46605 Jablonec nad Nisou 5

5. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště

Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
sídlo : Husova č.p . 186/64,46031 Liberec 1

6. Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
sídlo : Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město

7. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče,

Mírové nám. č.p. 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou 1

ostatní
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo : Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2



Obdržl: .
.dle rozdělovníkuna konci rozhodnuti

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor územního plánování a stavebniho řádu

.'

ČíSLO JEDNACí :
Sp. zn.OÚPSŘ 214/2018-fozli.

OPRÁVNENÁ ÚŘEDNí OSOB~~MAn. ·
Bc.A Med1fkoyál430/andrea.medJikova@k:raj-lbc.cz .

. .
'ROZHODNUTi' .

UBEREC
26.11.2018

~ . . .

~jSký'~dii~ere~kéIio 'l~aje~ 'o'dbb~ :ď~erit~io ·pláriovfutí .'~ ' ·st~v'~b~1io ďřá~u ' :(~~e 'jen:.
odvolací orgán), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanoveni § 67 odst. .1
písm. a) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném: znění a ust, § 89 odst. 1 zákona

· · Č . 500/2004 Sb. správní řád.vplatném znění (dále jen správní řád), přezkoumal na podkladě

.: odvolání společnosti Jablonecká energetická a.s., IČ: .61539881, Liberecká 120, 466 Ol
. :Jablonec nad Nisou, ze dne 23.5.2018, rozhodnutí : Magistrátu města Jablonec nad 'Nisou,
-odboru stavebního a životního prostředí, stavebního · úřadu·ze· dne23.4.2018~ .sp ís, zn,

o 4864/2016/SÚ/Ha~ č.j. 10636/2018 a podleust. § 90 odst. 5 správniho řádu rozhodl takto: .

·Od~óli~· ·:~~ieč~~sti· .jabI6n~~ki :'erie~eticka· ~.~., ' lČ: 61 53988í,.-tib~écká ' '120;'.'4'66·0r .'
• Jablonec nad Nisou, ze dne 23.5.2018 (doručené stavebnímu úřadu Magistrátu města Jablonec

. ..nad Nisou dne23.5.2018)
. ' . "

..; '

) . :

. " ' . 0,, • • " ,. ;' "

. . . .. .. ' .': : . : :.:: .'

. " ~ ro~~~~tí ~agi~tU ~ěs~ Jabió~~:nad N~s~u,ódoo~ :~~eb~nci-~:~~o~ó'~~~~, .:'
stavebního úřadu ze dne 23.4.2018, spis. zn. 4864/2016/SÚlHa~ čj. 10636/2018t kterým bylo
podle ust, § 115 zákona Č. 18312006 Sb., .o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

.pozdějších .předpisů, k žádosti Bytového . družstva .Na Vršku 10,. ·Jablonec nad Nísou, .. .
· .IČ: 02651050; Na Vršku .3855/10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1~ 'ze .dne 23.1 L2016~ .
· zastoupeného . - ,
.vydáno stavební povolení na stavbu plynové kotelny v 'objektu bytového domu Na Vršku
. č.p. 3855/1O~ Jablonecnad Nisou, na pozemku parc. č. 5056 v k.ů, Jablonec nad Nisou,

:s e p o t vr zu] e • .

. - . .
Krajský úřad Líbereekěhokraje .
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Rozhodnutí
IoúpsŘ ii412018-rozh.

účáS~íci od~ólacího řízení ve Smyslu US!. § 27 ódst.: 1 správního řádu, na které se vztahuje
.rozhodnutí odvolacího orgánu, jsou:
Bytové družstvo N~ V~U 10. Na Vršku 3855/10, 46601 Jablonec nad Nisou 1, zastoupené
'1 -,

Oduvodni!ní:

. RozhodDutfm Magistrátů niěstaJabloueC Í1ad Nisou', odboru stavebního ~. životního prostředí,
· stavebního úřadu (dále jen stavební úřad) ze dne 23.4.2018, spis. zn. 4864/2016/SUlHa, č.j.

. ' 10636/2018, bylo podle ust. § 115 zákona Č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebnim
·.řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů, k žádosti Bytového družstvaNa Vršku 10, Jablonec nad

· .: Nisou, · IČ: 02651050, Na Vršku 3855/10, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, ze dne 23.11.2016,
zastoupeněho " '. -- - ~,,,..~.- ..;I 'U: : .

. .(dále jen stavebník), vydáno stavební povoleni na stavbu plynové kotelny v objektu bytového
..domu Na Vršku č.p. 3855/10", Jablonec nad Nisou, na pozemku parc. č. 5056 v k.ú. 'Jablonec

· :nad Nisou (dále jen stavba). . .' ' . · : '0 ' . . '. .

'.. .. ·..pioti · t6m:tlto'-ro~ódii~:·Pcid~~~o:u··Ja~~~~ '~d~·: drie · ~i5:;Ol~ ~~~i '~~~iáin ·~p~l~~st.
· ··:Jablonecká energetická a.s., IČ: 61539881, Liberecká 120,466 01 .Jablonec nad Nisou (dále

. : . : .... jen .odvolatel), ..prostřednictvím písemnosti ze dne vze dne .-23.5.2018, . které .zní takto
' ..(citujeme): .: .. .. . : .. . ' : . .'.: ... . . :: . '.. : ' .

: ''- Společností jablon~~fůj 'e~~rgeiíck6, :a.s'J jč 6/539881 (dále jeri "JÉ;? bylo "d~rUče"n;f d~e
· .:10.5.2018 rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebniho a "životního

ř prostťedi, stavebního .úřadu, :ze dne 23.4.2018, čj. 1063612018, sp:.zn. 4864120161SÚIHa
.. " . :. (dálejen,,-Rozhodnuti'? .. ,: : ' .- '" ..' .. ' . . ' : :' .. ' " : .
". : '. : .. Rozhodnutím bylo rozhodnuto až6diistiBytoviho ilndStvá Na'Vršk» -](J, JablÓnec nadNisou,

, .0 ..: .. :JČ: 02651050, zastoupenéhc -fáZe jen "stavebník'? ze dne 23.11.2016
. • ď · "- Jak, Že se ",dává stavební povolení na stavbu ptynové kotelny v objektu bytového domu

.. .. ... . : Na Vršku tp..3855/JO, Jablonec nad Nisou na pozemku st.p. 5056 v kat. .úz. Jablonec nad
. .. ... . ., Nisou, kdy tato stavba byla"dále bliže specifikována ve výrokové části Rozhodnutí (výrok 1)

. . .'s tím, . že ,by ly ..stanoveny podmínky :pro · provedení stavby lvýrok 11.), .resp. . uloženo
.stavebníkovi, aby provedl zkušební provoz, :kdy pro tento mu byly stanoveny podmínky (výrok

· . :JIJ., IV.), resp. stanovenypodmínky pro užívání stavby (výrok V.). , . ... " ..
: .: ..ďJE podává v zákonné běžlcllhůtěproti Rozhodnutí odvoláni, kterépodáV4 do Výroku" 1. 's dm,
. .. ' "Že je zároveň podáno ido navazujidch a na výroku1 závislýchvýroků 11, Ill., IV. a V.

.' jEpodává odvolání z těchto důvodů: : .
:. ' . .' .}/ rozpors dříve vydanými rozhodnutimi stavebního "úřadu"; .. .

. . '.' . '. : '. 21nesprávné právníposouzeni; .. . . .
3/ rozpors §16 odst. 7 Zákona o ochraně ovzduši; .

· 4/ rozpor s energetickými koncepcemi;
51odvolániproti závaznému stanovisku orgánuochr"any ovzdušt (dalšivady); .
61nedostatečné zjištění skutkového stavu. ".o • r : .

Ad II JEjako ůčastnikHzeni podala dne 9.10.2017 námitky. V rámci těchto namÚek mj. JE
' uváděla o existenci rozhodnuti (stavebniho povoleni) téhož úřadu (Stavebního úřadu v
Jablonci nad Nisou) - č.j. 3553312016 ze dne 21.4.2016, které se týká pozemků p.č. 745152 a
745/3 v kat. úz. Jablonec nad Nisou, č. j. 5118012017 ze dne 6.6.2017, které se týká pozemku
p. Č. 771/1 v k ú. Jablonec nad Nisou, a č. j . 3914312016 ze dne 3.5.2016, které se tý.ká
pozemku st. p. 4559 v k ú. Jablonec nad Nisou. Dále byly stavebnim úřadem rydány
kolaudační souhlasy čj. 4710312017 ze dne 25.5.2017 (plynová kotelna S0201) a čj.

' : 2



Rozhodnutí
IOÚPSR21412018-rozh.

....

10168812017 ze dne '21.11.2017 (teplovod). Výše uvedená stavební povolení a kolaudačnísouhlasy, dále jen 1J rozhodnutí stavebního úřadu" tvoří právní rámec CZT, která slouží mj. ipro zásobování tepelnouenergiídaného objektu.
Stavební úřad v napadeném rozhodnutí dovozuje, 'že rozhodnutí stavebniho úřadu v sobě·neobsahuji bližší určení objektu vymezeného v napadeném rozhodnutí, tj. že v rozhodnutíchstavebního úřadu nebylo rozhodováno také o objektu, kteréhose dotýká napadenérozhodnutí.JE se kloní k názoru, že tento názor stavebního úřadu nenl sprálmý, když zejména, z kolaudačního souhlasus užíváním stavby čj. 4710312017 ze dne 25.5.2017 (plynová kotelnaS0201) a čj. 10168812017 ze dne 21.11.2017 (teplovod) vyplývá, že z této plynové kotelny·budouzásoboványnapojené objekty teplem. a to konkrétně také objektNa Vršku č.p. 385511 O.Stavební úřad tak neúplně zjistil skutkový stav, neboť ze své úředn~ činnosti, jakož ~ z námitek·JE musel vědět, že dotčená stavba byla dotčena také označenými ' rozhodnutími. Není tak. . správné hodnocení stavebnlho úřadu. že v daném území nebylo vydáno rozhodnutí, které bybylo závaznépro rozhodovánistavebního úřadu v řízení o napadeném rozhodnutí.

· Stavebnl úřad, pokud je přesvědčen, že pro danou stavbu byl oprávněn vydávat nové stavebni..' povalení pro stavbu nového zdroje, měl ve svém rozhodnutí pečlivě odůvodnit, proč seuvedená rozhodnuti nového zdroje netýkaj~ resp. proč je možné novou stavbu povolit a.vyjmout tak dotčený objekt stavebnikaz územíZásobovaného zdrojemprovozoványmdle výše', označenych rozhodnutístavebníhoúřadu. . , . . ' ' .Uvedená odvolací námitka se dáte projevuje -v .oblasti -dotčené : ochranou ovzduši, .a to. .'v závaznémstanoviskuorgánuochrany ovzduši. .: . , .' JE dále uváděla, že danýmrozhodnutímstqvebníhotiřOdu musi byt stavebni úřad sámváiáii' ti.' že dle jejiho názoru'neni možné, aby v daném území a pro stejný objekt, byla vydána dvě.' : různá rozhodnutí, která se vzájemně střetávají, ' a to týmž úřadem, když by měl stavebni úřad. :být vázán svým původnim rozhodnutím v daném území. Jelikož JE z uvedeného rozhodnutí'. stavebnihoúřadu nabyla určitá práva a povinnosti, která jsou'spjata se soustavouzásobovánítepelnou energií (dálejen "CZT'? , jedná se a práva, která lze zahrnout mezi práva spojená
S vlastnictvím ť::ZT. Stavebníúřad ve svém Rozhodnutíse nedostatečnym způsobem vypořádal, s námitkami JE, které se týkiIlyvýše označeného rozhodnutí stavebniho úřadu a řízeni jemu, předch'ázejfcího, resp. práv spojených s vlastnictvím CZT. . ' : .. .' .
Nedostatečnym vypořádáním se s námitkamije zatíženo řízeníaRozhodnutízásadníprocesnívadou, kterou lze odstranitpouze v Hzenipře.d stavebnim úřadem prvního stupně, aby JE bylo·'zachováno právo na řádný přezkum rozhodnutidruhou instancí. ' .., . ... Ad 2/ Stavební úřad věc nesprávně právně posoudil, ,když uvedl, ft se v' rámcistavebniho

· řfzení neoiti být vázán zvláštními zákony, které se stavby týkají. Jednáse zejména o zák č.20112012 Sb., o ochraně ovzduší, a zák. č. 458/2000Sb., energetický zákon. .''Nesprávné právní posouzení pak je 'dle mínění JE dáno tím, že stavební úřad, ' 'ač obdržel
' , věcné a obsáhlénámitkyproti závaznémustanoviskudotčeného orgánu státní správy (závaznéstanovisko Magistrátu Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení'životní prostředí a státn: památková péče, ze dne '13.10.2016, čj. 88909/2016), jak.oi inámitky proti ekonomické rozvaze a finančnímu zhodnocen! kotelny obsaženým v DSP, tyto. . sám řešil způsobem neodpovidajícim příslušnému zákonu, ač sám neměl k jejich řešeni
působnost. Tím bylo zatíženo řízení vadou.
Stavební úřad v rozhodnutí uvádí, že neni oprávněn 'p ěezkoumávat Správnost tvrzení.stavebníka o ekonomické přijatelnosti nového řešení (resp. nepřijatelnosti CZT). , Dálestavební úřad uvádí, že pfezkum může činit pouze orgán ochrany ovzduší v rámci závaznéhostanoviska.
JE se kloní k názoru, že pokud stavebnik učinil ekonomický výpočet obsahem DSP, pak je, k pěezkumu oprávněn i stavebnl úřad sám, neboť ten musíposuzovat sou/ad této dokumentacese stavebním zákonem, jakož i veřejným právem, I za předpokladu, že stavební úřad vycházi
3
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při rozhodování výlučněze závazného ·sta~o~iskii orgánu:óchra1iY ovzduši, pak tato skutečnost
nezbavuje stavební úřad podrobit závazné stanovisko kritickému hodnoceni (povinnost

. hodnotit důkazy samostatněa ve vzájemné souvislosti), a řádf.lě toto hodnocení uvést také do
odůvodnění rozhodnutí, aby toto rozhodnutí bylo piezkoumatelné.. :
Stavební úfad v rozhodnuti neprovedl jedinou úvahu o tom, proč se mujevipřijaté řešeniza
řekonomickypřijatelné, resp. proč je CZT ekonomicky nepiijatelná. Stavební úřad uvádi; že
považuje závazná stanoviska dotčených orgánů za kladná a vzájemně souladná (str. 5
rozhodnutí). Stavební úřad však ve ·svém rozhodnutí nepopisuje, v čeT1J konkrétně je soulad
rozhodnutí dán. Stavební úřad v rozhodnutí ani neuvádí podstatný obsah případné

·argumentace orgánu ochrany ovzduší, kteJ:ou byly vypořádánynámitky JE proti závaznému
· . .stanovisku. V daném případě je třeba si uvědomit, že JE nebyla ůěastnlkem procesu vydání

'závazného stanoviska. JE tak neměla možnost proti tomuto závaznému stanovisku jakkoli
..brojit, vyjadřovat sek němu či v řízení o jeho vydání navrhovat potřebné důkazy. Za dané
situace je pak nutné, aby .rozhodnutí stavebniho úřadu; .pokud má být piezkoumatelné,

· obsahovalo základní právní hodnocení a úvahy, proč jé .CZT ekonomicky nepiijatelná.
.. V napadeném rozhodnutí tato základniúvaha chybi, proto je neptezkoumatelné. .

: ."Jeproto nesprávné hodnoceni stavebního úřadu, pokud uvádí, že ůčelemstavebnih»řlze·ní
·neni porovnávání cen a případných nabídek (str. 9 shora). Právě piedložéni cen a nabídek

· .musí stavební úřad v rámci dokazováni zohlednit a uvést li němu také patřičné závěry. JE
. . : .předložila stavebnimu úřadu na podporu svých tvrzeni (, ekonomické přijatelnosti CZTjako
· . 'důkaz nabidku a porovnáni cen. Stavební úřadje povinen tento důkaz hodnotit samostatněa

;ve vzájemné souvislosti, neboť se jedná o důkaz, který byl navržen účastníkem řízení. Tento
-důkaz tak měl stavební úřad hodnotit ·.ve vztahu' k závaznému stanovisku .orgánu ochrany

·'ovzduší, zejména pak ve vztahu k závěrům obsaženým ve stanovisku orgánu ochrany ovzduší.
.Stavební úřad měl nejménězjistit, že cena za teplo z CZT tvrzená stavebnikem v DSP je jiná,
:řnež cena, kterou navrhla JE stavebníkovi. Stavebni úřa.d tak měl odstranit rozpor v těchto

· ·důkazech: .· :.. . . : . . ' . : . . . :: . : . : .... : _
.. .Ad 31Stavebni úřad uvádí, -že v 'daném případě řneni nutné vycházet ·z nové právní ·úpr~~·.

pokudse týká ochrany ovzduší (povinnost energetického posudku). . . . . .
.V daném případě bylo vydáno prvni závazné -stanovisko orgánu .ochrany ··.dvi dui ( dne ·
13:10.2016, čj. 8890912016. Toto závazné stanovisko vychések: z chyb, které byly obsaženy
v DSP (zřejmě i v ·žádosti stavebníka), nezohledňuje existenci rozhodnuii stavebního úřadu.

Toto závazné stanovisko neobsahuje žádné úvahy orgánu ochrany ovzduší, které by se kriticky .
zabývaly tvrzeními stavebníka o ekonomické neptijatelnostt CZT. JE již v obsahu svých
námitek tak poukazovala na nulitu daného závazného stanoviska, .'neboť to po obsahové

·-stránce bylo naprosto nedostačujicí: 'Stavebni úřad st' vyžádal od orgánu ochrany ovzduši
nové závazné stanovisko. To však orgán ochrany ovzduší nevydal, pouze poskytl stavebnímu

· úřadu sděleni iedne 28.12.2017, ·ve kterém se snaží vypořádat s námitkami JE proti
. závaznému stanovisku shora označenému. . . ..' . . . . : . . .. .: .
. .JEje toho názoru, že je v rozporu s právnímipředpisynahrazovat závazné stanovisko formou
sdělení. Není palmo, co za správnl akt fakticky sdělenije. JE se kloní k názoru, že sděleni
.nemápovahu závazného stanoviska. Sděleni tak nemůžeprocesněopravovat piipadné chyby, '
zohledňovat novězjištěný skutkový stav a vypořádávat námitky účastníkastavebního řízení.

Vyznamnou námitkou JE bylo, že podklady pro vydání závazného stanoviska byly neúplné a
obsahovaly věcné chyby, ·jakož i chyby v psaní a počtech (8 důsledkem pro výpočet).

V takovém případě pak je nutno obstarat nové závazné stanovisko; které bude zohledňovat

správně zjištěný skutkový stav. Zákon nepěipoušti změnu vydaného závazného stanoviska
formou sděleni (správní orgány tak mohou činitpouze to, co jim zákon povoluje). Pokud tedy
.byly změněny skutečnosti významné pro vydání závazného stanoviska, měl orgán ochrany
ovzduší vydat závazné stanovisko nové.
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Pokud vjidával org6n:ochrany oVzduší sdělení dnť.28.12.2017, měl obsah tohoto sděleni
'odpovídat tehdy'platným právnimpředpisům (tj. zákonu o ochraně ovzdušíve znění účinném

· kpodání žádosti o nové stanovisko -žádostpodána dne 16.11.2017, jak vyplývá ze sdělení).

Z tohoto důvodu je pak JE přesvědčena, že podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu musí
·tvořit i energetickýposudek Závaznéstanovisko ze dne 13.10.2016, čj. 88909/2016 nemohlo

· být a nebylo k datu změny (doplněni) DSP stavebníkem již aktuální, neboť rozhodovalo o jiné
DSP. Z tohoto důvodu . JE tvrdl, .že neexistuje žádné závazné stanovisko orgánu ochrany
ovzduši, které by platně řešilo dotčenou stavbu. Závazné stanovisko ze dne 13.10.2016. čj.

8890912016 je dle názoru JE nepiezkoumatelné. Podkladypro vydání závazného stanoviska
·.(ekonomická rozvaha obsažená v DSP ze záři 2016 vypracovaná Ing. Jiřím Fólem) byly

·..:vypracovány osobou, která neni odborně způsobilá v oblasti ochranyovzduší. ..
o .Vzávazném stanoviskuprovedl orgánochranyovzdušítoto správnE uvážení(roihodováni): ' .:
· : j. 'V dokumentaci v technickézprávě na str. .J2, v piiloze 3 je Ekonomická rozvaha a finanční

·.:'~hodnocení plynové.kotelny, :ve které je potvrzeno, že ·nový způsob .vytápění je pro 'Žadatele
. .ekonomicky výhodnější než odebirání tepla z centrální soustavy zásobovánítepelnou energií.
· ..:tím bylo splněnoustanoveni§ 16 odst.0.7zákona. Na základě zjištěných skutečností a vzhledem

• o k tomu, že sejedná o kotle na zemníplyn, kterýje z hlediskaznečišťování ovzdušípřijatelným
. . .. zdrojemtepla, udělil orgán ochrany ovzduší souhlas kpovoleni stavby kotelny." .o . ' • • • • . . '

. ~ ...: Toto ·závazné stanovisko'byse mělo vypořádat s právní normou :uvedenou v'§16'odst.r?
--. --.: :·.zákona .0 ochraně ovzdiiší, tj. 'mělo '-!JY' ~ohlednit, .zdaje .technicky m ožné a· ekonomicky
. .. .: . :přifatelné využít -pro.:vytápění ··daného .objekruýstavebnika ,teplo' ze' .souStavy _zásobování

ř: ř.tepelnou energii: __: .' .' : ' .: .:' . " :.::. ;' : , ....' :':'•. : ,- ". :.,' . '.. .' '. __ r; .- .

• ' • • • • • . o.·. JE nečiní sjJornýin~ " ie'p~obnosťv'oMasti ochraTzý':ovi dUJf je'dJiza'orgánů ' iJchrany :';vzduš{, :
.' ď .... .' . který hy měl vydáva:závazná stanovtska.Povinnosti stavebního úřaduje však vždy zkoumat,

.' . :..: :0.-.zda závaznástanoviskaodpovídajíalespoň zákonem vymezeným požadavkům ..Pokud na první
" .-' . .:. .-: .- .pohled je zjevnés ,že závazné stanovisko kopíruje žádost stavebníkarrespvjehoprohlášeni, že

.:.' .. je pro něj ekonomicky výhodnější zdroj tepla dle jeho návrhu .na změnu, pak je zjevné, že
. . '.:.. ::.takové závazné stanovisko postrádá jakoukoliv .úvahu správního orgánu; nemá, ani základní

. .- znaky "stanoVi8ka/~ které by mělo mít-výrok, 'odůvodnění, poučenia tedyje nezpůsobilé pro
. . : .:·danéstavebniHzeni. ' .:::..:.' . :.-'.:. . '" __ . . : : '.-'- " : ..:'..- :.' ::.- __ . '- :: ' :=::- .- .-. '.:'. :": ' : ' . :' o • •' o" •

ř :. .·:Orgán ochrany'ovzduší tedy pochYbil, pokůd 'neaplikoval § 16 odst.r? zólUrniľirochrane . .- o

.:. ..:.- ..- "tivzduši alespoň yzákladních .rysech tohoto-zákona, .tj. .že .kriticky nezkoumal DSP 'ze září

...2016..závaznéstanoviskomus{splňowit základn{požadavky tímtozákonem stanovené, a musí
' J.. .' .' .mit minimální obsahové náležitosti tak, .aby ..bylo přezkoumatelné, .amusí mít i formální

. . .náležitosti. Orgán-ochrany ovzduší neprovedl žádnou úvahu o tom, .y čem považuje CZT za
o' • ekonomicky nepiijatelné řešení. .Orgán .- ochrany .OVzduší nepiekontroloval .áni .vypočty .o • •

. ". řstavebnika, o čemž svědčí, že aninezjistilchybyobsažené oV DSP. Orgán ochtany'ovzduší .
ď neučinil jediný dotaz na JE, řaby ověiil správnost údajů o tvrzené nabízenéceně z CZT. Orgán
.ochrany ovzdušípřevzal pasivně tvrzení stavebníka bez dalšího. .Orgán ochrany ovzduší tak

o • fakticky nekonala vydal nepiezkoumatelny správní akt. .:.- :ď :. . ' : . .-.- .- . . : .. .-

.- :JE k tomu odkazuje na judikát Nejvyššiha správniho soudu' 7 As':71120ii; 'Vtomtó/udik6tú'
.... . NSS. dovodil, že: " ..~ nelze vycházet z ekonomického propočtu 'stavebntka, aniž by bylo

ověieno, zda jim zivádhté údaje odpovídají skutečnosti. Stejně takneni možnénereagovatna
'.návrh žekvalifikované ekonomické posouzení by měl zpracovat znalec. ....". Danýjudikát tak
· ukazuje na skutečnost, že stavebnl úřad pochybil, pokud na st. 9 napadeného rozhodnutí
..- uvádí, že důkazy na podporu svých tvrzení mají předkládat účastníci, .tj. že správníorgánje
zbaven jakékoli povinnosti obstarávat důkazy. K tomu viz též ustanovení§3 správního řádu

.(povinnost správního orgánu zjistit skutkový stav věci tak, aby o něm nebyly" důvodné

pochybnostia aby byl v souladuse zákonem). . .
· Danýjudikát dále ukazuje na skutečnost, že i závazné stanovisko, resp. rozhodnutí stavebního
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úřadu :V 'těchto věcech :músf býtpřezkoianát~lnií. Závazné stanovisko neobsahuje jedinou
úvahuorgánuochranyovzdušíve smyslupožadavků stanovených zákonem o ochraně ovzduší,

: proto je nicotně. JE znovu opakuje, že v daném řízeni tak neni žádné platné rozhodnuti
orgánuochranyovzduší. :::

:Konečně ani Ing. Jiří Fó/ neni osobou:odbomě zpftSbbilou ·v oblasti upravené zákonem:o
. " ochraně ovzduší (zdnešniho pohledu např. energetický specialista).
:::Orgán ochrany ovzduší dále neaplikoval závaznéprávni normy uvedenév § 2 odst.:2, pfsm.

. . ., : : ::c), bodu 14. energetického zákona, tj. že CZTje zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
.' Energetický zákonje speciálnim zákonem. Jelikožstavebni úřad (i orgán ochrany ovzduší)by :
měl k tomutozákonupřihlíiet z úřední povinnosti (viz vázanost orgánu státní správy zákonem
:dle Ústavy, Listiny) nebylo povinností JE argumentovat tímto zákonem a logicky k této
· 'námitce by řnemuselýstavební úřad přihlfžet, neboť je jeho povinností aplikovat daná
•. .ustanoveni z úřednípovinnosti; JE však toto svéprávo k argumentaci (námítkámči odvolacím

.: . :důvodům) dovozujezjejí'ho vlastnickéhopráva k CZT,kdy zřízení tlprovoz ve veřejném zájmu .' .
.' je atributem tohoto -vlasmlctví a dále -pak z práva na výkol'l: .státní správy·.v souladu se : : . : .

. . : zák/adnlmizásadami(viz: § 2 Cl násl. zákona č. :500/2004 Sb.). o: • •• •• : : .' . • • • : . : : . : :' : . : :

.: : :.:Ad .4/ Stavebnl .úřad dále ·..nezohlednil :.územni .energetickou 1ťoiicépCi':. : resp. :}crajsko-U : :.
: :.:.. energetickou koncepci, 'resp. .přiaplikaci krajské energetické 'koncepce provedl nesprávné,
. :: .:když dospěl k"závěru,že:"Ene :rgetická koncepce Libereckého' kraje .č, ;EZ 9050, z března

.: :: :. ::.. . . : 2010 takjak byla schválena, fednoenačně preferujesystém :CZTpřed dalšími zdroji :výtápětií . : :
..~: :podle 'bodu 6.:6, ....", avšak' tento závěr nepromitl do'svého:rozhodnuti. :Krajská energetická
. koncepce preferuje systém .CZT. __ K těmto konoepcim -by přitom :mil přihlížet : z úřední ::: :.' :
ř-povtnnostt. JE se domnivá, 'že stavební úřad vydal i vnitřně rozpornérozhodmai, když uvádí, :: .

. :. :. : .: .že :územní energetická koncepce je ::neopominutelnýit'- podkladem pro -ůzemni plánování, ale ř; .: ř.,

.:fakticky nenipro stavebníúřad závazná. Tento právni 'názor sejeví JE jako zkratkovitý, neboť ::: :--:., :
.. .' : . pak by územní energettcká koncepce postrádala Smysl, <pokud hy ji stavebni ůiadneměi :::.,: :

.: :. .: .-- ::::.povinnost zohledňovat ve stavebnim Hzeni: Tento-nézo» stavebniho úřadu je v rozporu 8 cfli .::' .: .:
: řř.: :'::..•' ď . .' územnlho plánování (viz např. § 18 odst. 4 stavebního zákona):a zejménapakšřustanovenim § .
. .: 111 "odst. .1 stavebnlho Zákona; který ·ukládá stavebnímu .úřadu přezkoumat soulad podané .: .

: řžádosti s ůsemněplánovacídokumemaci (Dl? 3;§ 36 a násl.'stavebního zákona). :. : :.: . : . .. .
:: ::Dále"bylo rozhodnutí .stavebního :úřadu :: vydáno .v .rozporu: s -§ . 77 "O(lsL: ·1 · píSin: ~ :·dr":: : : . :

·.. ':energétického zákona. kdy v tomto spectálnimprávnímpredpiseje stanoveno, že :připojeníke ::: ď .: . :

.:': :': ' .' . ::: . zdroji tepelné .:eneT$ié · nebo rozvodnému tepelnému -zaiizeni a .dodávka tepla musi hýt .:" ''.
: : : : 'v souladu s územní energetickou koncepcí. :§ 77 odst.: 1 energetického :zákona tak stanovi : '

.. .. . .' . .zákonný rámec uplatněniůzemni energetické koncepcepit změně způsobu.yytápění, ..neboť
::'.:: :: . · ·":" dané ustanovenise uplatní najakékoliv připojení, odpojení či změnu. -, .:::.-: .:-: .: .,.: ,::: .':'

: :. ř.. Konečně i sama krajská energetickákoncepce v čl. ' 3.4.5. hovořío tom,:ie....vpřipadl schv6lérlÍ :
:::JEponechávázcela v možnostech odvolaciho stavebního úřadu, :aby posoudil: zdaje správné,
... :aby si odbor, který rozhoduje o žádosti stavebníka,. sám vydával závazná stanoviska;kdy má
·za to, že daná "skutečnost může způsobit zmatečnost daného rozhodnutístavebniho úřadu. ' .:.
Ad5/ Tento odvolacfbodjiž JE zmínila v bodě ad 31, nyníjej rozvedepodrobněji. JE do sjJÚu

·stavebního .úřadu doložila svou cenovou -nabidku; kterou odeslala stavebnžkovi. .JE ,dále
· :: :"tvrdila a zúiedni činnostistavebniho úřadu musí bytiznámou skutečnosti; žejejí zdroje tepla

.řspalují zemníplyn. tj. stejnépalivo, jaképro svůj zdroj navrhujestavebnlk. : . : .: :
:. .: :Stavebník ve své žádosti k orgánu ochrany ovzduší uvedl dle miněni JE zá"ľěrně zkreslené a:

:: nepravdivé údaje, které byly následně orgánem ochrany ovzdušípřejaty do jeho závazného
· .: stanoviska. JE ve svých ·námitkách ze dne 6.10.2017 uvedla, v čem spatřuje nesprávnost

·těchto údajů: I k těmto nesprávným údajum doložila svou cenovounabídku.
Samotné 'závazné stanovisko neobsahuje ani základní obsahové náležitosti, : zejména pak: :
.alespoň stručné odůvodnění, ze kterého by bylopatrno, jak orgán ochrany ovzduší aplikoval
6
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. .

řprávn; normu dle {16 ódst:..., ~6koná o ochraněovsduii. Po~hé uvedení, že využití tepla ze
CZT nenl ekonomicky přijatelné, neodpovidá ani mění zákona, ani požadavku na řádné

odůvodnění. Přitom § 2 odst. 2 správního řádu uvádí, že by správní orgány měly uplatňovat

svou pravomoc k účelům, k nimž jim byla svěřena. Tj. pokud má orgán ochrany ovzduší
řsvěienu pravomoc k ochraně ovzduší, nemůže se této vzdávata opisovatpředložené podklady
·stavebníkem bezdalšiho.
Jelikož tedy postrádá závazné stanovisko orgánu ochrány řovzdaší minimální obsahové
náležitosti a také, a to piedevšim, určité sprévni uvážen~ mUSf je JE označit jako nicotný

·[nulitni} akt. S ohledem na tento svuj závěr pak v logicepostupu věci musí i uvést, .že v Hzeni
nebylo stavebníkem předloženo žádné závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší, které
samo o sobě je podmínkoupro vydání stavebnlhopovolení Bez danéhozáw:izného stanoviska
'nemohi a neměl stavebnl úřad vůbec stavební rozhodnuti vydávat (§ JIl odst. 1 písm. d)

· · stavebního·zákona). .. . .. .. . . . .. . .. . . ..
· . -"JE ve stavebním řizé-ní doloiila svou'cenovot: iiObfdkU,·dále uvedla'on~sp;'áVJiosti · 7ídafu ·0 ·

· ' ů čtnnostt novéhozdroje, resp. o početnich chybách v žádosti stavebnika. .které orgán ochrany
:. 'ovzduši neodhalil. Dále uvedla, že orgán .ochrany ovzduši se nezabýval otázkou, zda v ceně

.tepla za 1 GJ,která byla stavebnikem uváděna, byla také zahrnuta cena investice do nového
·.zdroje, která se musí logickypromítnout do ceny tepla. .' .. . . . . .. . ... .. . . : .

. ...·Ustanovení § 16 odst. .7 .zákona .o :ochraně ovzduší /asnl ukilídá povinnóiistdvebníko~i .
.: ...odebírat teplo ZCZT, pokudje to řpro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné. · Orgán .
· ochrany ovzduš! v daném případě tedy měl zkoumat, .zda je -pro stavebnika ekonomicky
přijatelné odebirat tepelnouenergit zCZT.: :-', : : :. .o... . .. . . . . , : .

· JE se domnívá, že neni :možné učinit závěr o tom...Zda je .to :p;.o stavebrn7úl ·e1Wrújmi~ký · :.
.. . .. :pFifatelné poůze 'z tvrzeni stavebnika.ýale orgán ochrany OVzduší by si měl zajtstit nejméně

.' důkazy o tom, jakou cenu ·by byl povinen -stavebnik platit v případě, ·že byodebiral teplo z
.. .CZT. Orgán ochrany ovzduší žádný dotaz ·,ja JE vdaném řízeni neučinil, ·.aproto JE ·znovu
... opakúje,.k učinila stavebníkovi nabidku v ·ceně 478,78 Kč 1 GJ. .Tato nabídka je nižší, než
::možná cena.:kterou ,bude schopen stavebnik dosáhnout z .plynově kotelny. .K ceně tepla

... zplynové kotelny by 'stavebnik: navíc řmusel připočíst další" výdaje se zdrojem tepla -.opravy
·. ·apod Dále :v případě změny zdroje Vytápění postihnou stavebníka výdaje dle .§ 77" odst. 5
· .. energetického zákona, které by se logicky do ceny tepla opět měly promítnout. .Z uvedeného
.. . lze .tedy uzavřít, že stavebnik nebude zřejmě schopen dosáhnou: nižši ceny tepla z nového

...řzdrote, a ·CZT takpro něj nemůže být ekonomickynepiijatelná. . .. .. . . .. . .
.: Nicméně spory o cenujsou v dan ém ·připadě irelevantní, neboť stavelmík řdosudPlatit c~nú

tepla z CZT bez subjektivního vyjádření nemožnosti k jeho placení. Pokud mu byla učiněna ze
· 'strany JE nabldka,ve které byla stávající cena snížena na 478,78 Kč a tato cena se výrazně

·neliši od stavebníkem uváděné hodnoty, je jedinou možnou úvahou, že je .CZT pro stavebníka
· .. :ekonomickypřijatelná, neboť cena z CZTje nižší oproti ceně dřívěJší. · .. . . . .

JE pro úplnost dodává, že napadá odvoláním. i závazné stanoviskoorg&nu óthranYOVzdu§í ze
. ř dne 13.10.2016, čj. 8890912016, jakož. i sdělení ze dne 28.12.2017, čj. 101606/2017, a to z
:důvodů, které vymezila výše. . .:.. . . . . ý: - • " . . • .: . . . . . : . ýÓ: -, . • . • : •

Ad 6/ Stavební úřad nedostatečně ~istil sfcutkovY stav ·věci, ·když neptihléd! k tviierHm :JE,
· .sefměna pak k tvrzenim o existenci výše zmíněného rozhodnutí o povolení vybudování zdroje
pro CZT. Tím zatížil řízení vadou, kdyžnemohl ve vztahu k existenci tohoto rozhodnutí, .resp.
·staveb podle tohoto rozhodnutíprovedených posoudit relevantněnámitky JE, neboť vycházel
·ze skutkového zjištění, že se nový zdroj tepla žádným způsobem nedotýká vlastnictvíJE.
·JE v rámci námitek dále namítala, že projektová dokumentace nedostatečným způsobem řeší

·vztah nového zdroje a CZT resp. -rozvodného zařízení umístěného v domě, které je ve
vlastnictvi JE. Jelikož toto řešeníje nedostatečné, nemůže se JE k danému konkrétně vyjádřit:

· Teprvepo doplnění projektové dokumentace stavebníkem se může JE věcně vyjádřit k žádosti
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·stdVebnz7ca, resp.' kprojektové' .dokumentact, resp. ~i:iže plně uplatnit svd práva dle § 112
·stavebníhozákona. Dosud tak vůči vadámprojektové dokumentace učinit nemohla.
·JE-k danémupodala relevantnínámitky, kdy stavební úřad se s nimi nevypořádal.
· Řízení před stavebním úřadem prvního stupně a Rozhodnutí jsou tak zatfženyzástidními
·procesními i hmotně-právními vadami.
.. Orgán ochrany ovzduší a shodně i stavební úřad ve svých aktech uvádějí o tom, že jsou
·vázány datempodání žádosti. JE se kloní k názoru, že tento závěr neni zcela správný, neboť
. .hy platil pouze za předpokladu, že by žádost byla úplná a řádná. · K tomu viz ryše námitky

. ' 'p roti závaznému stanovisku; dále pak je nutné si uvědomit, že správní orgány by měly

.: rozhodovat o skutkovém stavu zjištěném .na základě .dokazován í podle ,stavu ke, dni
. " ,' řrozhodováni. 'Tj. nemohou tyto správní orgány ' opomijet .skutečnosti, .které" .se dozvěděly

-" , .' , .' . ·. ·vprůběhu říZení a které nebyly součástipůvodnl návrhu žadatele (stavebníka). Pokud by tak
,činily, popíraly by základní principy a zásady řízeni. K viz např. § 2, 3, 4 správniho řádu a

,,' ,:další. S ohledem na skutečnost, že val(Y Rozhodnutljsou natolik závažné a že spočívají mj. i
. ··v žádosti .o stavebnf povolení, nezbývá JE než navrhnout, "(Jhy odvolací stavebni úřad

..: :. :Rozhodnuti Zrušil a věc vrátil stavebnimuůiadu prvního stupně k novému projednáni (§ 90
. ... .' : odst. 1 pism. ·b) správniho řádu). Důvody, které vedou JE k požadavku na zrušení rozhodmai,

...:' ď · ·".· ' . ~ . ď : . jsou 'dále ty, že musi být zachována dvouinstančnost správního řízení. V danémpřípadě pak

.. . .. ' - .' . jsou zásadní vady v závazném stanov;sku,laeré je podkladem pro zjištěni skutkového stavu,
: : . ' ... . .' .tedy případnou změnou rozhodnutí by docházelo k porušeni uvedené zásady (neboť sIcutlwvý '"
ř: : .. '.' . : ď .:.stav bude zřejmě jiný). ,JE dále navrhuje jako dflkaz. energetický posudek.u kterého zajistí
. . . . ' ·..:·.jeho zpracování a který předloží odvolacímu stavebnímu , úřadu :v .rámci říieni, .k(JY ' žádá

'. .-:.:odvolací stavební úřad, aby jí pro .předložení posudku poskytl Olhůtu"vdélce .1 měsíce

. ... .:.--. (upozoměn;navhodnost 'doložení posudku JE učinila již II řízeni před stavebním úřadem

:' -.: . ; ď .: ď .:· prvního stupně). :'00 doby; než bude posudek pěedán, žádá JE odvolaci stavebnl úřad, aby
. :. ..::. : '.: stavební řízenipferušil. (konec citace podaného'odvolánílv: . .' :.:.: . . . : .: :." . .': . .. . . . "': :'-.

'.:' :::. ~ ".:. :''.; ' ·:\'od~olaÚri~g~:~ejp~~ :~fu~~6UIii~~ ' z~Újso~'''~~íriěriÝ :~d~inky :fádn~:' P·~~~éh()"~dVOl~( · . , . . .' ' ..

'. : . '. : ,.' ,', .pokud jdeo jeho přípustnosta včasnost. Zjistil přitom, že bylo podáno oprávněnouosobou ve
.. . '. .' .' : 'smyslu ust. § 81 odst..1 správního řádu a bylo podáno včas v souladu ..s 'ust. : § 83 odst, 1

. . ' '.':: . správního řádu. Odvoláni je proto přípustné a bylo .možné .0 .něm rozhodnout jedním ze
• . : . ., .. .. : ď stanovených způsobů uvedených v ust, § 90 správního řádu: . .. '.

. ..:;ipřédI<>ženéhb : ·spisó~éhb· :.ni~teriálh· :smv~b~1Ú~':'-Úidu::Zj i~if. · b~d~oiiti· icir~k ' . ~~ledující
. " skutečností: . : .:. '.: : ' ..: .'. : .i.···.·.:: ' .: :: :.: .

. . :Dne ·23 .11.2016 stavebník podal u' stavebního úřadu žádost o' stavebnípovolení předmětné
.' .: · · . :ď·stavby :spolu s podklady .a doklady jak, ·jak jsou .t.aloženY .ve :spise . stavebníhoi ůřadu.

..' Písemností ze dne 2.1.2017 stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení pro předmětnou

. .stavbu všem známým .účastníkům řízení a .dotčeným orgánům, .přičemž jim .dal možnost
: ·uplatniť námitky, resp. .závazná stanoviska ve stanovené 15-tidenní lhůtě.V"támCiřízenf

. : stavební úřad upustil od ústního jednání a místního ohledáni, protože mu byly dobře známy
.' 'poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzeni věci ' a .stanovení

. podmínek kjejímu provádění. Lhůty k podání námitek využila společnost -Jablonecká
.energetická'a.s.,která stavebnímu úřadu Předložiladne 20.1.2017 své námitkyke stavbě.

. Písemnosti ze dne .21 :3.2017 -vydal Magistrát 'města Jablonec nad Nisou, orgán ochrany
. ' . ·ovzduŠí, sdělení, že závazná stanoviska tohoto orgánu ve věci odpojení objektůod centrálního

. .zásobování teplem vydaná v roce 2016 jsou platná. Písemnosti ze dne 27.3.2017 stavební úřad
. seznámil účastníky řízeni s podklady rozhodnutí před jeho vydáním. Písemnosti ze dne

·12.42017 se k podkladům rozhodnutím písemně vyjádřila společnost Jablonecká energetická
a.s, Dne 24.4.2017 stavební ůřad vydal stavební povolení předmětné stavby, proti kterému.
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· bylo podáno .odvol~f '~pol~č~ostí .Jabloneckáenergetická a.s., na jehož základě odvolací
.. orgán rozhodnutím ze dne 1.8.2017 sp. zn.: OUPS:Ř. 174/2017-rozh. toto stavební povolení

zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. V rámci nového projednání věci

stavební úřad písemností ze dne 20.9.2017 oznámil pokračováni řízení účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a stanovil jim 15-ti denní lhůtu od doručení této písemnosti k uplatnění

námitek, resp. závazných stanovisek. Této lhůty využil odvolatel, který podal u stavebního
úřadu dne 9.10.2017 své námitkyk předmětnéstavbě. Písemnosti ze dne 19.10.2017 stavební
úřad vyzval stavebníka k odstranění nedostatků podání ve lhůtě do 30.11.2017. Písemností ze
dne 15.11.2017 pak stavebni úřad požádal o součinnost s vypořádáním námitek orgán ochrany

.'životniho prostředí. Dne 29.11.2017 stavebník doložil k Výzvě stavebníhoúřadu opravenou
, dokumentaci stavby. Dne 5.1.2018 stavební úřad obdržel sdělení orgánu ochrany životního

" ' prostředí ze dne 28.12.2017 č.j. 101606/2017 učiněné k námitkám směřujícím k závaznému
· stanovisku orgánu ochrany ovzduší ze dne 13.10.2016. Písemností ze dne 8.1.2018 stavební

·.: . Uřad v souladu s ust ..§.36 odst, 3 správního -řádu dal účastníkům řízení možnost se vyjádřit

'. k podkladům rozhodriutí před jeho vydáním ve stanovené 10-ti denní lhůtě od .doručení této
. :písemnosti.. Dne 23.4.2018 pod č.j. .10636/2018 vydal stavební úřad stavební povolení na

. předrDětnou.-stavbu plynové' kotelny vobjektu'bytového :dom~ Na Vršku 385511Ov Jablonci
. .: : '..- 'nad Nisou. Proti tomutostavebnímu povolení bylo podáno odvoláni tak, jak je výše uvedeno. .. . : . .

:: .Písemností ize dne 18.7.2018' pak stavební úřad .vyzval účastníky .řízení kvyjádfení
, :' ' :k podanému 'odvoláníve stanovené S-ti denní lhůtě od doručení tétovýiVy. -Této lhůty ale

:nikdo nevyužil. Písemnosti ze dne 5.9.2018 pak stavební úřad zaslal odvoláni spolu-se svým . .
·. .stanoviskem .a spisem. odvolacímu :.orgánu, ·v průběhu ,odvolaciho řízení .odvolací .orgán ď • •

. ' obdržel dne '.2L11.2018 .od .stavebního úřadu stanovisko .orgánu '. ochrany .ovzdUŠí při .
•rMagistrátUměsta Jablonec 'nad Nisou ze'dne 6.11.-2018 č.j. ·9304312018; kterým se'tento orgán .. '

Ó , :. Vyjádřil k odvolatelem doplněnému odvolání o podklad: ,,Energetický posudek pro posouzení
.. . :ekologické a energetické proveditelnosti alternativní dodávky energie pro domovní plynovou

· kotelnu dle § 9a zákona 406/2000 Sb. .zákona -o hospodaření energií y platném ,znění"
.- :' zpracovaný energetickým specialistou' Ing•. Danielem .Bubenkem;. č • .oprávnění 0263, dne

, . . : 1.7.2018, pro bytový důmNa Vršku 3855/ľO v Jablonci nad Nison,:lcterý odvolatel nechal
.' ·.·.sám vypracovat za ůčelemzpochybnění stavebníkem doloženého podkladu: ."Ekonomická · .

.: rozvaha a finanční zhodnocení plynové kotelny", kterým .stavebník prokšzal.ekonomickou
' . ·výhodnost vlastní plynové kotelny oproti odběru ze·SZTE 'úsporou o cca 41 %(SZTE 498 . ' .
' . .Kč/GJ• vlastní plynová kotelna 207,45 Kč/OJ)•.Energetický posudek -doložený odvolatelem .
. ::uvádí~ žev případě navrhované domovní plynové kotelny je cena tepla ze SZTE vyšší pouze o

· 18 KČ/GJ·· (při .cenáchprotok 2018 je dle posudku cena ze ,SZTE 561 ..Kč/QJ a cena
ř "znavrhované .plynové kotelny je dle .posudku 538 Kč/OJ; bez kapitálových nákladůby pak
.. . .cena ze SZTE byla dle posudku vyšší o 269 Kč/GJ oproti ceně tepla z navrhované plynové

:kotelně). Dále pak z posudku.vyplývá, že odvolatel učinil stavebníkovi nabidkovou cenu tepla
.za tO J že by odebíral teplo ze SZTE po dobu. 1O-ti let ve výši S03,73 Kč/OJ a při odběru tepla
.po dobu: lS-ti let ve výši 478,78 Kč/OJ, a to by pak byla cena ze SZTE významně nižší

.: v porovnáni s cenou tepla z navrhované kotelny ;. o 82 'KčlGJ s tím; že by ale stavebník na
· 'tuto nabfdkovou cenu přistoupil. .K tomu odvolací orgán .. uvádí, že ·v případě učiněné

~ nabídkové ceny odvolatele vůči stavebníkovi jde ale čistě o soukromoprávní věc a 'správní
' . orgány takovouto nabídkovou cenou nemůžou být vázány při svém rozhodování, když jim to

předpisy na úseku stavebního práva neumožňují. S tímto doplněným odvoláním -o uvedený
.. 'energetický posudek, jakož i se stanoviskem orgánu ochrany ovzduší ze dne 6.11.2018 (ve

". . .kterém je k tomuto posudku pouze vysloveno, že původní závazné stanovisko tohoto orgánu
č.j. 3643/2017/SPRlOžp/Ze ze dne 13.10.2016 je platně, kdy se jedná o veřejnou listinu

. . s presumpcí správnosti a více se stanovisko doloženým energetickým posudkem nezabývá)
.. odvolací orgán ostatní účastníky neseznamoval, když neměli vliv na zákonnost
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.přezkoumávaného :rozhodnutí, jak' i 'nÍže uvedeného vyplývá; když by tím jinak zbytečně
zasáhl do zásad rychlosti a procesní ekonomie vedenéhoodvolacíhořízení.

·'Ů4volaeí orgán přezkoumal soulad odvoláním napadeného rozhodnutí a řízení, které
předcházelo jeho vydání, s právními předpisy, kdy věcná.správnostnapadeného rozhodnutí se
'přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to
veřejný zájemna dodržování zákonnosti.K vadám'řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že

"mohly mít vliv na soulad.napadeného rozhodnuti s právními předpisy, popřípadě na jeho
Správnost, se nepřihlíží, kdytímto postupem není dotčeno právo na náhradu škody, způsobené

.:nesprávným úředním postupem.

·Odvolací: 'ói~{m·:rieJPtve· Zkoumal~' zda'· bÝI~ ri~~t~~~~"pod~Ybé~~ 'p~'. kierá.· bylo pOvodni
stavební povoleni na předmětnou stavbu ČJ. 9290/2017 ze dne' 24.4.2017 'rozhodnutím

.odvolacího orgánu sp. zn.: :OÚPSŘ 174/2017-rozh. ze dne 1.8.2017 zrušeno;' a věc byla
·.vrácenastavebnímu ůřadu k novémuprojednání adál~ pak zkoumal,zda odvolánímnapadené
·.rozhodmrtí stavebnfhoúřadu .ze dne 23.4.2018 čJ .. 10636/2018 nevykazuje pochybenf,který

. . .by odvolacforgán vedlak zásahů do přezkoumávaného rozhodnuti. .Zjistil přitom následující
... ' ··skutečnosti: .... .'

" ."0 - • ..,' • • ' ••

.• " ..Ůdvoh~cl' órg~~v~řOvEd~:' zdabyla' 'rniJraveháVá&'p~v~d~~ roihocfuIifí;'-'t~dY 'zda stilvebrii' :'
"úřad přezkoumal stavebníkovužádost z hlediska splnění ust. § 77 odstč ·věty první zák. č.

,", .'458/2000 ·Sb., energetického zákona,.tedy zda je 'navrhovaná Stavba v souladu . .s územní' - .
. : •energetickou koncepcí. K tomu' odvolací orgán zjistil, že se tímto stavební úřad zabýval, aniž ".,
".' .by ale, v tétověci učinil jedilomačný závěr. Proto'.odvolací orgán znovuzkoumal soulad

.' :.: .....stavby senergetickými koncepcemi v,zhledem k požadavkům energetického' zákona a dospěl
.: .' ,. : k závěru, že stavhanenf v rozporu s Uzemni eri.ergetickoukoncepcf Libereckého kraje zroku ď

.: '2010aktualizovanottv'roce 2015,.kdy její aktualizace byla přijata najednání Zastupitelstva
, .Libereckého .kraje ,dIie 30.8.2016, usnesením ' č.: 458fI6/ZK,. když tato -koncepce' přímo

..• :.' ·.nezakazuje jiné zdroje tepla než je centrálnízdro]tepla odvolatele. Navíc je nově povolovaný ..
'. .' .... Způsob vytápění rovněž centrálním;protože pod pojmem centrálnízdroj tepla použitýmv usl.
.. :, ď"§ lňodst, 7 zákona č, 201/2012 Sb.i.o ochraněovzduší,v platnémzněnfnelze vidět pouze· .

.' . j en dálkovousoustavu CZT odvolatele, resp.SZTE; když,Centrálním zdrojem tepla'může být i
. " jiný zdroj teplanež dálkový, jež dodává teplo z jednoho centra více koncovým odběratelům •

. : .'To .v'.daném případě předmětnástavba ·.splňuje.. Jelikož je Územní energetická koncepce
. Statutámího města Jablonec nad Nisouobsažená've vyhl. .č.:5/2004 :'dle ·vyjádřeDI orgánu
'. ochrany ovzduší při ,MMJnN neaktuáíní a'nelze se podle tú říditajelíkož platný územníplán .
'města Jablonec nad Nisou tuto koncepci neobsahuie, mohla: být předmětná stavba-porovnána

'.. pouze s platnou Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje - aktualizace 2015. S tou
·.·v rozporu není, a proto odvolací orgán' nezákonnost odvoláním napadeného rozhodnutí
•. v tomto směru neshledal.

Odvóiacforgán 'dále Pfezkoumáva1,' zda' staveb~í :uhd .vYPořádal ..riáIDitky :Vzrieserié' 'do
Závazného' stanoviska .orgánu ochrany .ovzduší ze dne 13.10.2016, resp. do .stavebníkem
Předloženého podkladu'"Ekonomická rozvaha a finanční zhodnocení plynové kotelny", ve
spolupráci s orgánem ochrany ovzduší, 'když jen tento orgán byl způsobilý se k takové

.námitce odborně vyjádřit. Zjistil přitom, že se stavební úřad na orgán ochrany ovzdušís touto
problematikou obrátil písemnosti ze dne 15.~ 1.2017. na niž orgán ochrany ovzduší reagoval
sdělením ze dne 28.12.2017, ve kterém se k námitkám směřujícím do ochrany ovzduší
vyjádřil. Toto vyjádření pak stavební úřad zakotvil do odůvodnění svého rozhodnuti. což
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učinil správně . .tfm 'odstranil vytčené pochybení, Žádné pochybení odvolací orgán v tomto
směru již nespatřila s vypořádáním těchto námitek se ztotožňuje.

Dále pak odvolací orgán zkoumal, zda byla odstraněna ta vada, že se stavební úřad

nevypořádal se vznesenou námitkou odvolatele ohledně vydaného územního souhlasu
stavebního úřadu č.j. 35533/2016 ze dne 21.4.2016 (umístěni stavby odvolatelova teplovodu)

, a ohledně vydaného stavebního povoleni č.j. 39143/2016 ze dne 3.5.2016 (stavební povolení
pro odvolatele na realizaci kotelny Z2 v ulici Liberecká) ' a navíc pak ještě ohledně

kolaudačního souhlasu č.j . .47103/2017 ze dne 25.5.2017 (kolaudační souhlas na revitalizaci
-systému CZT v Jablonci nad Nisou - II. etapa - plynová kotelna okrsek Z2 1 v ulici
:Liberecká). ZjiStil přitom, že se stavební úřad s touto námitkou v odůvodněni napadeného
rozhodnutí již vypořádal, a to na str, 7. V tomto vypořádání sice stavební úřad uvádí, že

ď v daných povoleních není přesně specifikováno, že by tento nový odvolatelův zdroj vytápění
: měl ·zásobovat také předmětný bytový dům a ani z nich nevyplývá, že by se dotčené území
. .mělo zásobovat teplem pouze z tohoto odvolatelova riového 'zdroje, .a proto se tato povolení

.dle stavebního úřadu žádosti o stavební povolenívlastnf plynové kotelny pro předmětný

--,bytový dům Na Vršku č.p. 3855/10 netýkají, ale je třeba tuto argumentaci stavebního úřadu .
: dovysvětlit. Odvolacíorgán proto k tomuto vypořádání námitek stavebnímúřadem dodáv~ že
.existence . nov ěho .centrálního zdroje odvolatele :povoleného .těmito uvedenými písemnostmi

. .' nijak nezakládá právní nárok odvolatele na setrvání stávajících odběratelů u tohoto -zdroje,
, resp. tyto povolení nijak nezavazují stávající odběratele .u tohoto zdroje tcplasetrvat; .když

. .:.tito odběratelé nejsou danými listinami nijak právně vázáni. Y daném případě jde o námitku
, ',hájící pouze ekonomické•.či provozní zájmy odvolatele, které souvisejí s jeho podnikatelskou .'

činností, a ty nemohou být v rámci stavebníhořízení éhráněny., protože to stavební právo
'neumožňuje. Dále k tomu odvolací orgán uvádí, že pokud odvolatel namítá~ .·že pro stejný

.: ' .objekt (tím má na mysli předmětný bytovýdům Na Vršku: 3855/10)byla vydánatýmž úřadem

. : dvěrůzná rozhodnutí.ikterá sedle .něho vzájemněstfetávají(odvolatelvidí střet povolení
.odvolatelova .nov ého zdroje tepla, .na ·které je nynínapojen předmětn:ý .bytový dům, .se

. ..:Stavebním povolením pro vlaStní plynovou kotelnupředmětněho bytového domu, a tím tento
, , .dům po realizacivlastní kotelnyjiž nebude odebírat teplo od odvolatele), .a proto měl být dle

'názoru odvolatele'stavebníúřad vázán svýmpůvodním rozhodnutím v daném území, z něhož

, 'dle názoru odvolatele nabyl odvolatelpráva spojená .sjeho vlastnictvím CZT anepovolit tak
.:'vlastní plynovou.kotelnu v předmětném bytovém domě, atak je třeba zopakovat, ,že tyto

j' . ' . ,'.odvolatelovy námitky .směřují . pouze k ochraně jeho -ekonomických a -provozních zájmů, .o
. střet uvedených .povolení .se nejedná (stavebnfk n éní vázén povoleními ,yydanými pro
odvolatele) a .k přímému r. zásahu do jeho vlastnictví nedojde, (neodebíráním tepla
z odvolatelovy 'soustavy dojde pouzek zásahu do jeho ekonomických a provozních Zájmů,

.'nikoliv vlastnických, a tyto zájmy nepřísluší řešit stavebním úřadům a odvolatel 'si je musí
,chránit jinou cestou). Toto doplnění vypořádání námitek nemá žádný vliv na odvoláním
napadené stavební povolení, ' neboť se jim nijak nezasahuje 'do jeho výroku a jeho smysl a

',podstata zůstávají nezměněny, a proto jej odvolací orgán mohl učinit v rámci tohoto
rozhodnuti o odvolání, když tím do žádnýchpráv nezasáhl.

Dále pak -odvolací 'orgán 'zkoumal, zda stavební úřad odstranil.vadu spočívající v tom; že se
zabýval požadavkemodvolatelena doložení závazného stanoviskaEnergetického regulačního

úřadu -ohledně ovlivnění soustavy CZT navrhovanou stavbou, ' aniž by ale byl takovýto
. požadavek odvolatelem v rámci stavebního řízení vysloven. Odvolací orgán k tomu zjistil, že
..tuto vadu stavební úřad odstranil tím, že již tento požadavek do rozhodnutí nezapracoval, a
" tím pochybení odstranil.
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Dále pak odvolací orgán poukázal na 'nedostatky a vady předložené projektové dokumentace
, ,stavby, přičemž zjistil, že tyto byly stavebníkem odstraněny, a to předloženímv tomto směru

"opravené dokumentace předmětné stavby stavebnímuúřadu dne 29.11.2017. I tato vada tedy
.byía odstraněna. Tím se také stala dokumentace řádnou pro posouzení předmětné věci a lze
z nf mj. dovoditnedotčenost majetkových práv odvolatele navrhovanou stavbou.

Dále ndvolací orgán přezkoumával, zda se stavební úřad vypořádal s námitkou ohledně

-požadavku odvolatele na účastenství Stafutárního města Jablonec nad Nisou a na jeho
,stanovisko ke stavbě a zjistil, že se již touto námitkou stavební úřad zabýval a řádně se s ní
vypořádal, s čímž se odvolací orgánztotožňuje, Pochybenív tomto směru odvolací orgán tedy

.:nezjistil.
, ,

.Popřezkoumání 'věci dospělodvolací orgán k tomu, že stavební úřad odstranil všechnyvady
_" dříve vydaného stavebního povolení.vproto které bylo rozhodnutim odvolacího orgánu č.j.

, 174/2017-rozh. dne 1.8.2017 zrušeno a věc byla vrácena stavebnímu úřadu :k novému
,' ,,' 'Projednání. , Odvolací _orgán se pak zabýval -tím, _' zda nově vydané stavební',povolení

" _' ,nevykazuje vady, které by odvolací' orgán opravňovaly:k zásahu dopřezkouniávaného

, 'rozhodnutí, ale takové nezjistil. Odvolací orgán proto ve shodě se stavebním úřadem dospěl

.k závěru, že uskutečněním navrhované stavby plynové kotelny v'objektu bytového domu Na
'Vršku 3855/10V.Jabloncinád Nisou na st. p.p. Č. 5056v k.ú. Jablonec nad Nisou (instalace 3
'·,nástěnných plynových kondenzačních kotlů každý o Výkonu 90 kW a o celkovém max.

, 'Výkonu ~70 kW) 'nejsou .ohroženyzšjmy chráněné stavebním .zákonem, jeho prováděcími

. předpisy' a zvláštními předpisy. ,Pokud se týče ust. § 77 odst. 5 .zák. č.458/2oo0' Sb.,
.energetíckého 'zákona; podle něhož platí, že Změna způsobu 'dodávky nebo změnazpůsobu

" .vytápění ,může'být provedena pouze nazškladě .stavebního:řízení se souhlasem orgánu
.'.ochrany Životního' prostředí a v souladu s' územní' energetickou .koncepcí.. odvolací" orgán

: ,. ':k tomu uvádí, 'že povolovaná stavba pod.rnfnky citovaného ustanovení energetického zákona
, " ., " ' .jednoznačně splňuje/ jak ,zvýše-uvedeného vyplývá, ,Stavební úřad také rozhodoval na

- ..' základě souhlasných"stanovisek dotčených -orgánů státní správy,: rozhodoval na, základě
" " -'. 'projektovédokumentace;zpracovanéautorizovanou osobou; kdy dokumentace, jakož i další

, , " ~ podklady byly :zpracovány v rozsahu, postačujícím -k posouzení všech otázek, spojených '
, -, ~ 's povolením předmětné stavby z hledisek daných stavebním zákonem a prováděcími předpisy

, '.,' ,.k němu (viz ust.'§ -50 správního řádu) ..Stavebriík předloženými podklady prokázal oprávnění
,. . žádat o povolení stavby, předložené dokumentacea další podklady, které byly podkladem pro.

'vydání rozhodnutí, jsou ve smyslu ust, § 50 správního řádu postačující k tomu, aby bylo ze
'strany odvolacího orgánu konstatovánovže v řízení byl zjištěn stav věci,' o kterémnejsou
důvodné pochybnostive smysluusl. § 3 správního řádu. Stavební úřad se rovněž dostačujícím

.• způsobem vypořádal s námitkami.účastníků řízení.. tedy s náinitkami odvolatele, které byly
podány ,v průběhu stavebního řízení. Pochybení odvolací orgán neshledal ani ,zhlediska .
dodrženíprocesních práv účastníků řízení. V oznámení o zahájenI řízení stavební úřad dal
-v souladus usl. § 36 odst, 3 správního řádu ůčastníkům řízení možnost uplatnit ve stanovené

, lhůtě námitky, či důkazy k podkladům rozhodnutí, čímž zajistildodržení jejich procesních
'práv v řízení. Stejně tak dal dotčeným orgánům možnost uplatnit svá stanoviska. Stavební
, úřad také z předložené dokumentace zjistil polohu umístění stávajícího zařízení SZTE (CZT)
,'odvolatele ve stavbou dotčeném bytovém domě vévztahu k novému zdroji tepla a kjeho
napojeni nastávající rozvody v domě, čímž ověřil, že nedojde ke střetu nového zařízení se
stávajícím zařízením odvolatele, kdy navíc podmínkami pfezkouinávaného rozhodnutí č. 17,
18 a 19 zajistil ochranu stávajícího zařízení SZTE při provádění předm.ětné stavby a přistup

:provozovateli a vlastníku SZTE (CZT) k jeho zařízení v domě po· dobu jejího provádění.

Práce na vnitřních rozvodechteplé vody v souvislosti s jejich napojením na nově instalované
12
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.plynové kondenzační kotle' bůd~u'zahájeilY až po · Odpojeiů objektu od seZT ve vlastnictví. odvolatele, čímž je rovněžzajištěnanedotčenostjeho vlastnictví.
:. K tomu je nutné uvést, že předmětná stavba má být provedena v ·l.PP v místnosti Č. 8 (dříve.sušárna, nyní kotelna) předmětného bytového domu a bude spočívat v instalaci tří závěsných. ·plynových kondenzačních kotlů Immergas Victrix ProlOO o souhrnném maximálním výkonu:270 kW (každý o ·max. výkonu 90 kW): Kotle budou s nasáváním spalovacího vzduchuv kotelně a s odtahem spalin komínem nad střechu. Prostor s nově instalovanými kotli je.' stavebně oddělen od ostatních prostoru v suterénu zdmi; . . .. . . Přívod topného média ze SZTE se nachází " samostatném:suterénním .prostoru Ó.P~)·;. v místnosti č.2 nazvané 9PS (objektová předávací stanice),. kdy toto potrubí .mábýt·v místnosti č. .3 (chodba) po uzavření zaslepeno, jak je zřejmé .mimo jiné i z předložené:projektové dokumentacek předmětněmu záměru, prostřednictvím níž lze po posouzení dané
věci dospětkjednomačnému.Závěru, ..že v daném případě nemůže .dojít ke vzájemnému.křížení stávajících .rozvodů .ve vlastnictví odvolatele a rozvodů nově zřizovaných, a -to ani ' . ..' .v přípádě jejich.napojeni .na ·stávající rozvody .v .domě . . Vlastní demontéž, ..popřípadě. . : :' odstrnnění 'zařízeni v majetkucdvolatele není předmětem projektové -dokumentace a tuto

• ) c : .' • ..• :: demontáž provede právě odvolatel, což jemu stavebník následně umožní, pokud tedy bude.' . . ." : . '<ď · takovou demontáž požadovat, když k tomu dojít nemusí. a můžesi tak. stavebnfkponechat .. . .._.: alternativu .k možnému .budoucímu-odběru ': tepla .od odvolatele. ..Tato .věc je ale .čistě.:. . . soukromoprávní, která nepřísluší řešitstavebním úřadům;K tomu odvolací 'orgán dodává -že. o:. odpojellí (odstávku) SCZT provádí jeho vlastníksvojí provozrif četouobvyklena telefonickou.: ·:žádost vlastnfka domovních rozvodů Fýzicky se odpojení SCZT provádí uzavřením ventilů :•.::na··potrilbí, kdy :odpojení .zdroj e tepla .SCZT, ·jak je :již' výše vysvětleno, neprobíhá .ve.. . . .... .'veřejnoprávním ·režimu, jakonapflklad stavba, .nevyžaduje ' protožádné stavebnínebo jhlé'.::., .:' : '. . .' . .' povoleníani jiný" souhlas stavebního ůřadú..« daném případě jde jen o opatření . organizační" 0' -> :' . : :· povahy; .sé ·k terým .se pochopitelně počítá; a proto jsou instalovány ,veJitily~. které se .podle.. . . :' : . potřeby uzavřou . či . otevřouProto .stavební předpisy .néstanovujI, .že .tatcodpojení (neb«.: . . .· pdstávkY) musí být Součásti dokladůapodkladůpro získání veřejnoprávnfho oprávnění podle>.:.: stavebního :zákona .- '. technicky . objektivně nejde o stavební zásah,..-ale .jen ·o, opatření-; .. : .. ::.'::organizačn(povaby.(uZavření .. ·Utažení ventilů), jež :mápovahutoliko občanskoprávního: . .' . ~ . '. . ' . jednáni. Při tom je nutné mít trvalé na paměti, že úpravy rozvodů nevyžadují žádné předchozí'. . .'> veřejnoprávní oprávněnípod1e :stavebniho' zákona,..což.je výslovně uvedeno ·v ust.:§ 103. ... .. ... .' .' ·· odst. ..l písm..e) bod č. 7 stavebního Zákona, ato je' třeba plně respektovat. : : : : .
. 1 ·' : ' '::'. -: :. '.< . .:':: : ,":" ' :.. ... .řř. ·..·::. .: : . : · · :· . : .ď :" . :· i.. ď <.:ď: ' . :.': .'. V 'souvislosti's ·pošuzóvan.ím:.. óchtany 'ovzduší,'. reSp. '.sposuzováním .technické 'možností a-. . :': .ekonomlcké přijatelnosti je třeba zdůraznit, že zpodkladů vyplynulo, Že dům má být nadále. zásobován .teplem .z SCZT,.. avšak' s vlastním -zdrojem tepelné energie "'- závěsné plynové. ".kondenzačni kotle budou přímo y domě. Pokudjde o zajištění tepla z seZT jiného vlastnika a. ..: současně jiného -v ýrobce tepla.. pak. ze -spisu ..vyplynulo. . že pro daný "bytový .dům ij e ..'ekonomicky neefektivní dále setrvat u SZTE(CZT) ve vlastnictví jiné osoby a II jiného: 'dodavatele tepla - viz ,,Ekonomická rozvaha afinanční" zhodnocení plynové kotelny", str.:12. ..příloha 3, dokumentace stavby, zpracovaná Ing. Jiřím F61em. . . . '

: Pokud 'se :tYče: hániitek : ·odv~I~~iky, :.od~ól~éi 'orgán .~václi, ž~' ·"~~~~h '~e :~~~b~~""
: zákona platí usl § 192.stavebmno zákona, kterým je upraven Vztah stavebního zákona kesprávnímu řádu a'které stanoví, že na postupy a řízeni se použijí ustanovení správního řádu,. .pokud Stavební zákon nestanovi jinak.. Vdaném . případě je postup speciálně' upravenustanoveními stavebního zákona, a to i pokud se týče obsahu a rozsahunámitek, které jemožné v daném řízení vznášet a ten je ve stavebním zákoně oproti správnímu řádu omezen.Z tohoto důvodu se zde použije stavebnfzákon, nikoliv správní řád. Obsah a rozsah námitek,
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...

které je ličasinik 'StávebtrliuJ ' řiZ~ oprávněn vznášet stanoví ·ust.·.§ '"114 odst. 1 stavebního
zákona rovněž odlišně od správního řádu. Podle tohoto ustanovenímůže proto účastník řízení

uplatnit námitky pouze proti projektové dokumentaci, proti způsobu .provádění a užívání
· stavby nebo proti požadavkům dotčených .orgěnů, pokud (a to je zásadní) je jimi přímo

dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření

·nebo právo .odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám) jež
. 'překračuj í tento zákonem danýrámec, se nepřihlíží, a to z úřední povinnosti.

· :'ÚČ~strifksiav~brillio :'řízerii rieml1f.e tedy vznášet jakékoliv 'ri!niitk}r proti stavbě j~~Wéo~é,
např. námitky k ochraně veřejného zájmu;"ale námitkymohou být pouze takového charakteru,

. -že mají vztah .k ·předmětu řízení; přičemž musí být splněna' i druhá podmínka citovaného
·.ustanovení .zákona, . a. to .:že ..j>ředmětnou · . stavbou je přímo dotčeno .vlastnické právo

'... namítajícího 'ů častníka řízeÍrl ~ v daném případě 'odvolatele - k pozemku nebo stavbě, přičemž

: ' '' učastník sámmusí uvést; jakým způsobem bude jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou
'. . .'přímo dotčeno. Jen takové námitky jsou kvalifikovanými námitkami, které lze v daném řízení
. . :.: posuzovat. :·. . :: .. ... . . . . . . .. . . .'

. . .'.:'K h~tkfun ~~0~~teléodv61~~~' Ó~g~ UVádi ·'~Ás~~~jl~: ' :'.: .... .. '.:.~ ..:: ;'.:....-: :.....:.. . . ....

.:.:. :' .. : .". .' Phd~~šbn Je'~~t~~':~vé~"~::~dvol~tei :~i~"p~ě~ém ~~~~ék 'do~ě '~é" zirrí~~~ '~tZT,: : '.':.'
.... ' •. kterédodává teplo do tohotodomu.. ' .... :. .. ' . : .

.. , "

.:. ...''.: :..P·oktla.jd·6'·~. :~furi~ :: d~tČ~Il~:P~~ 'nlajeÍko~ě · ·Pó~:iliY · od~Óiatde: (eri~fi~tťcké .vě6~~ ::břéni~ri6' :::.:.; . .
. : • ' .: : '. '.' Ó : <·k domll stavebníka)~.je třeba říci, že z dosavadnípraxe .vyplynuló, že jedinou ;,spomou·,,:byt' ··.::- . - ._.'
:::' :'. .: -..~ : :.' jen zdánlivě spornou'otázkou ve Vztahu k tomu.jakv těchto případechmají být zohledněna . .: '. .
":'.':' .: ..'. · .·.·.práva :' majetkové .povahy -odvolatele. tak; . .aby prováděním. (realizací) prací .spojených > ..' . .

ř ., : ' . ' ' • .' ::' •• ; s konkrétním.stavebnímzáměrem tatojeho práva nebyladotč éná, naopak·byla zajištěna jejich .: ':' . . . .
.:.:' ":' :: '-·.::... ....řádná ochrana;.bylaa jepouze otázka-toho,zdadojde, či nedojde; nebo má dojit k napojení . ~'. . .
: :. ~" ..' . ' ., ď > :nově instalovaných ·plynových kotlů na vnitřní domovní rozvody teplé vody'za současného ' .: :
.:. .:' . .:: trvajíéiho napojení těch samých' rozvodů .teplé vody na zařízení .sczr odvolatele'(byť by . .
. ř. :' " . : místo napojeníbylo jindeapod.) .. " , ' . : . :' . : . . ' ,: :- .

.::.,.. .(~ :~Ci:ťoh~:·b;I~ :jéd~6~~ri~ :řeČe~&:: :~~ " ~.;sitUá~,;:kd;je··neb~ :b~d~·:k· ok~žik~" ~áj~r'
· ·:pracf na vnitřních .rozvodech teplé vody (za účelem jejich napojení na plynové kondenzační .'

: .. . .. .'. kotle) zařízení SCZT odpojeno, není a nemůže být objektivního důvodu domnívat se, že by .
: ř. " .. • • • vlastník SCZT .mohl 'být dotčen na ' svém zařízení pracemi, jež budou 'prováděny až po . . . .
..' . .;.. ....odpoiení' (viz např. rozsudek NSS č.j . :9 As 120/2013'- 19). Takový' postup, který je jedině . ' .' : '

. ' technologicky'možný, bude v daném případě dodržen, což je zajištěno podmínkami . č , 17)'18 .
· .• a19 stavebního povolení ze' dne 23.4.2018. Tímje zajištěna-řádná ochrana práv majetkové

. .'. povahyodvolatele. . ..': :: . . .. . '. ' . . . '. . .

:V'dariem ~p~padě' odvol~teH :~~ě'dčí "pfá~o ď~~i"~vÍciaj íci ~ě2tiénlu :bře~e~~" k '~iebť' ve:- '~vbě
· ..bytového domu v rozsahu dle ust. § 76 odst. S zák. Č. 458/2000 Sb., energetického zákona a

vlastnické právo .k jeho zařízení.' Odvolatelvvodvolání však neuvádižádné - skutečnosti,

:' : z nichžby vyplývala přímá dotčenost jejho, energetickým zákonem zaručených, věcných práv
. k existujícímu zařízení v jeho vlastnictví v předmětném . domě .povolovanou stavbou.
S ohledemna to tak Jím: vznesené odvolacínámitkyobsahově nesplňuji výše uvedenákritéria

· ust. § 114odst. 1 stavebníhozákona.Odvolací orgán proto přezkoumával námitkyodvolatele,
které se přímo netýkají jeho vlastnických .práv, pouze z hlediska zákonnosti vydaného

14



Rozhodnutí
IOÚPSR214IZ018-rozb.

rozhodnutí,jak to stanovl ust. § 89 odst, 2 správního řádu, kdy po jejich přezkoumání dospělk následujícímzávěrům.

K námitkám pod bodem 1) odvolání, kterými odvolatelpoukazuje na rozpor s dříve vydanými·rozhodnutími stavebního úřadu tak, jak je výše citováno, se odvolací orgán odkazuje na str.II tohoto rozhodnutí o odvolání,kde se touto problematikouzabývá.

Knámitkám pod bodem 2) odvolání;kterými odvolatel namítěnesprávné právní posouzeni·.stavebního úřadu k námitkám .uplatněným proti závaznému stanovisku ' orgánu ochrany.ovzduší č.j. 88909/2016 ze OOe ·13.10.2016 a proti jeho podkladu "Ekono:ririeká rozvaha a·. : finanční zhodnocení plynové kotelny", resp. proti nové ceně za teplo z odvolatelovy SZTE ..nabídnuté stavebníkovi, odvolací orgán uvádí, že stavební úřad námitky do ochrany ovzduší·odborně posoudil prostřednictvím orgánu ochrany ovzduší, čímž nepochybil tak, jak odvolací.' orgán již uvádí na straně 10 až II svého rozhodnutí. Navíc napadené stanoviskonevykazuje
ď .znaky :nezákonnosti po ..jeho formální .stránce, a· tak .s nim stavební úřad mohl jako-s oprávněným .podkladem . nakládat.rK těmto námi~: pak odvolací orgánvv souladu·.s rozsudkem NSS č.j.: 4 As 209/2018-34 ze dne 26. 9 . 2018 "Uvádí, že 'k odvolatelovým'.: námitkám .týkajícíin se ' nezákonnosti;.napadeného .rozhodnutí pro rozpor ~e zákonem na ., .'

• ď ochranu ovzduší, jakož i s energetickým' zákonem (8 i územní energetickou koncepcí),.nelze .· . '.přih1ížet,neboť těmto námitkámneodpovídážádné .dotčené subjektivní právo .odvolatele," : :'-když oprávnění hájit veřejný zájemv daném-řízenímají pouze'dotčené správní orgány,jejichž•ř. názor bylpřed vydáním stavebního povolení zjištěn; takže se v tomto smyslu.stavební úřad.' . ' .'souladem ·stavbY .s veřejným .zájmem .zabýval, Stejným . způsobem .jenutn é Vypořádat se' . .s námítkou ohledně nesprávně-provedeného :ověřeni ekonomické .nepřijatelnosti vytápění. ď ..pomoci SZTE, .protožeodvolatelí nesvědči žádné dotčeně subjektivní právo. Všechny tyto..:: námitky,'protože jdou nad rámec námitek možnýchdle ust.§ 114 odst. 1 stavebního zákona. :.: odvolatelem uplatnit, tedy musí být zamítnuty. Protože odvolací orgán zjevnou nezákonnost.. Vydaného závazného'stanoviska nespatřil (což i konzultoval' s nadřízeným. orgánem.ochrany..'ovzduší) a protože námitky tohoto druhu nemůže odvolatel uplatňovat a nebyl-tedy důvod se
"věcně takovými námitkami zabývat, takani neměl odvolací orgán důvod dát ·kpřezkoumání.·.:.Mpadenézávazné stanovisko'nadřízenému správnímuorgánu ochrany ovzdušÍ- ··.: : :

. '. ' . K"J1ámit~"po~{bodem :3);: kde·· '~d~oiateI 'nanjith :~~por ' ~ ~ §i 6 ' odst:? :~ona· ~~~·.~é~~ě· ·
) . ~ "ovzduší, dále pod bodem ' 4)rozpor s energetickými koncepcemi a nakonec pod bodem 5)..odvolání proti závaznému stanovisku orgánu ochranyovzduší (další vady), se odvolací orgán·..odkazujena výše uvedený odstavec.jakož i na argumentacena str..10 a l ltohoto rozhodnutí

.· 0 odvolání, kdy je třeba zopakovat, že takovéto námitkyjdou nad rámec možnosti odvolatele ...· -dle ust, § t 14 odst. 1 stavebního zákona vznášet a není tedy důvod se jimi věcně zabývat, a· protože odvolací orgán žádnou nezákonnostv tomto směru nezjistil, musejíbýt zamítnuty.

K námitce 'podbodem .6) nedostatečné .Zjiště~ Skutkového 'stavu; odvolací·orgán·il~ádi, :že :.takové pochybení stavebního úřadu v rámci přezkoumávánf napadeného stavebního povolení .: '. nezjistil. K námitce, že stavebníkem předložená projektová dokumentace nedostatečným·způsobem řeší vztah nového zdroje a CZT resp. rozvodného zařízení umístěného v domě,· které je ve vlastnictví odvolatele, odvolací orgán zjistil, že vady dokumentace byly odstraněnytak, jak je uvedeno na str. 12 tohoto rozhodnutí o odvolání a lze z ní jednoznačně zjistit
nedotčenost majetkových práv odvolatele navrhovanou stavbou (např. viz opravený výkres.č. 10). K námitce ohledně doložení energetického posudku odvolatelemodvolací orgánuvádí,že vzhledem k tomu, že odvolatel nemůže hájit veřejné zájmy, jak vyplývá z výše uvedených·argumentací k odvolacím námitkám a vzhledem k tomu, že v tomto směru odvolací orgán
15
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nezákonnost :nezjistil,··tak se energetickým . posudkem doloženým odvolatelem nemohl
. zabývat.

.Na základě výše uvedených skutečnostídospěl odvolací orgán k závěru; že v odvoláním
napadeném stavebním povolení prvoinstančního orgánu (stavebního úřadu) nebyla zjištěna

taková pochybení, pro která by musel odvolací orgán stavební povolení zrušit a věc vrětit

. stavebnímu úřadu zpět k novému projednání. Vzhledem k tomu, že byl zjištěn stav věci, o
kterém nejsou důvodné pochybnosti, mohl odvolati orgán rozhodnout tak, že odvolání jako

: ' nedůvodné zamítla napadené stavební povolení potvrdil.
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 113544556-18864-181127094636, skládající se z 161istů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVLAMIKEŠOVÁ

Vystavil: Liberecký kraj
Pracoviště: Liberecký kraj
V Liberci dne 27.11.2018
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113544556-18864-181127094636
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MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD

MíROVÉ NÁMĚSTí 3100/19 ,46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 1687/2017/SÚ/Ha

Č.j.: 38366/2019
Vyřizuje: Petra Haltufová
Tel.: 483 357 217
Fax: 483 357 353
E-mail: haltufova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 29.4.2019

Společenstvívlastníků jednotek budovy Sadová č, 13,15,17,19 Jablonec nad Nisou
Sadová 3504/15
466 01 Jablonec nad Nisou 1

ROZHODNUTí
STAVEBNí POVOLENí

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako
stavební úřad příslušný podle § 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 stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 10.4.2017 podalo

Společenství vlastníků jednotek budovy Sadová č, 13,15,17,19 Jablonec nad Nisou,
ICO 25476629, Sadová 3504/15, 466 01 Jablonec nad Nísou 1,
které zastupuje: TEP Jablonec, spol. s r.o., Mariana Luková, IČO 62240188,
Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
změna způsobu vytápění, výstavba 2 plynových kotelen Sadová č.p, 3503/13, 3504/15,

3505/17,3506/19 Jablonec nad Nisou

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 4373 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:
Jedná se stavební úpravy objektu bytového domu, kdy těmito úpravami vzniknou dvě

plynové kotelny k vytápění bytového domu. První kotelna bude umístěna v 1.PP v
samostatných místnostech vchodu Sadová č.p. 3503/13. Druhá kotelna bude v 1.PP v
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samostatných místnostech vchodu Sadová č.p . 3505/17. Technické řešení spociva v
instalaci 3 plynových závěsných kondenzačních kotlů s výkonem do 48,7 kW v každé
kotelně. Celkový výkon kotelny bude 146,1 kW. Kotle budou s hořákem na zemní plyn v
provedení " C" s nasáváním spalovacího vzduchu na fasádě a s odtahem spalin nad
střechu společným komínem. Plyn bude používán k vytápění a nepřímému ohřevu TUV.
Napojení nových rozvodů topné vody od plynových kotlů do stávajících rozvodů topné vody
v objektu bude provedeno výhradně za předávacím místem, tedy na zařízení v majetku
odběratele a to po odpojení dodávky tepla dodavatelem - uzavřením uzávěrů na
předávacím místě. U kotlů bude instalován hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

(HVDT). Z HVDT bude vedena topná voda o tepelném spádu 70/55°C přes oběhové

čerpadlo do topného systému . Ohřev TUV bude v každé kotelně 1 x boiler AUSTRIA
EMAIL HR 500 o objemu 500 I. Boilery budou vytápěny plynovými kotli a budou opatřeny

cirkulací TUV.

Odtah spalin od plynových kotlů bude veden typovým vícevrstvým certifikovaným
komínovým systémem uvnitř objektu 1m nad střechu výtahové šachty . Nad střechou bude
komín opatřen nerezovým obalem . /činná výška komínu bude 26,3 m. Průměr odkouření

na kotli je 80 mm. Kouřovod je provede z plastového potrubí DN 200 s tepelnou izolací po
schodišti objektu a obezděn ITONGEM tl. 50 mm bez tepelné izolace a je opatřen

regulátorem tahu 10-30Pa. Vodorovná část komínu DN 160 je v typovém provedení, svislý
komín bude plastový vnitřního průměru 200 mm s tepelnou izolací minerální vlnou 30 mm a
obezděný . Komín bude uchycen na konzolách do stropu a stěn objektu .

V prostoru kotelen bude před instalací technologie odstraněna máchací vana a částečně

povrch betonové podlahy. Dveře do kotelny budou vyměněny za nové s požární odolností
30 min. a opatřeny samozavíračem . Vybourané otvory pro instalaci potrubí budou dozděny,

omítnuty a opatřeny malbou. Nové prostupy kouřovodů, technologických rozvodů a
rozvodů plynu požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s požární
technickou zprávou atestovanými manžetami s požární odolností REl 45. Stávající stropní
prostup s rozvody vody a instalacemi bude obložen protipožárním SDK tak , aby rozvody
nezasahovaly do požárního prostoru kotelny. Prostupy pro kouřovody budou zřízeny

jádrovým vrtáním, vrtákem na zdivo, případně vybourány. Stavebn icový typový komín bude
veden vnitřním prostorem do prostoru schodiště a dále stoupacím potrubím nad střechu

objektu. Kouřovod bude obezděn příčkovkami Ytong a omítnut vícevrstvou omítkou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Fól,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby , ČKAIT - 0500110. Tomáš Vele , autorizovaný
technik pro techniku prostředí staveb , specializace vytápění a vzduchotechnika, zdarvotní
technika, ČKAIT - 0501242 , Zdeněk Zikán, energetický specialista, zapsaný v seznamu
energetických specialistů pod číslem 0864. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu písemně termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu.

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

5. Stavba bude provedena dodavatelsky. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit
stavebnímu úřadu předem název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona). Zhotovitel stavby zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která k tomu získala oprávnění podle
zvláštního právního předpisu.

6. Odborný dozor na stavbě bude vykonávat osoba splňující podmínky ust. § 153 stavebního
zákona.

7. Pro stavbu budou použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona . Stavebník bude
uchovávat doklad o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je
předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
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8. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona v platném znění.

9. 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 a nařízení vlády Č. 591/2006 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných

technických norem.
11. Tabulka " Stavba povolena " musí být po dobu stavby umístěna na viditelném místě a

chráněna před poškozením. Tabulka musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby
údaje na ni uvedené zůstaly čitelné. Vyvěšena bude po nabytí právní moci stavebního
povolení a ponechána na místě do doby dokončení (kolaudace) stavby.

12. Před zahájením stavebních prací zajistí investor na místě vytýčení všech vedení a zařízení

jejich správci či jejich vlastníky a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí technický
dozor správců - vlastníků dotčených sítí. Při stavbě budou respektována i veškerá zařízení

ve vlastnictví fyzických osob a budou vytýčena za účasti vlastníka tohoto zařízení.

13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky všech vlastníků technické infrastruktury.
14. Stavbou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajících zařízení na dodávku a měření

odběru vody, plynu a elektřiny vně i uvnitř objektu.
15. Stavební úpravou nesmí dojít k dotčení a znepřístupnění stávajícího zařízení v majetku

ČEZ Distribuce, a.s. vně i uvnitř objektu vč. elektroměrových rozvaděčů instalovaných
v prostorách bytového domu.
Odběr el. energie pro provoz plynové kotelny v obj. musí být upraven tak, aby byl v souladu
se zák. Č. 458/2000 Sb., vyhl. ERÚ Č. 5112006 Sb., a Připojovacími podmínkami ČEZ
Distribuce, a.s. platném znění.

16. Při provádění stavby nesmí dojít k dotčení stávajícího zařízení ve vlastnictví Jablonecké
energetické a.s., IČ 61539881, se sídlem Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou vně i
uvnitř objektu.

17. Stavebník umožní Jablonecké energetické a.s., IČ 61539881, se sídlem Liberecká 120,
Jablonec nad Nisou přístup k dosud funkční části jejího zařízení , která zůstává v domě a je
nutná pro dodávku tepla do ostatních odběrných míst (dle ust. § 76 odst. 5 a § 77 odst. 6
zák. Č . 458/2000 Sb., energetického zákona jsou vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno

rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, povinni
nadále strpět umístění a provozování tohoto zařízení.) , neboť vlastníkovi tohoto zařízení

svědčí i nadále zákonné věcné břemeno ve smyslu energetického zákona.
18. Plynová kotelna bude napojena na rozvody topné vody a rozvody TUV domu po odpojení

těchto rozvodů od zařízení soustavy ClT Jablonecké energetické a.s., IČ 61539881,
Liberecká 120,46601 Jablonec nad Nisou.

19. V souladu se zákonem Č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "energetický zákon) je při realizaci stavby třeba respektovat omezení v provádění

stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění

jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a
v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění

účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
20. Každá změna proti schválené projektové dokumentaci stavby musí být neodkladně

projednána se všemi dotčenými orgány.
21. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě, či zkušebním provozu, lze uplatnit u

investora stavby. Pokud nedojde k dohodě pak podle občanského zákoníku u soudu.

III. Ukládá stavebníkovi podle § 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozu
stavby k provedení měření hluku a ověření funkčnosti a vlastnosti zdrojů hluku
v chráněných vnitřních prostorech stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
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IV. Stanoví podmínky pro zkušební provoz: Zkušební provoz bude probíhat po dobu 6
měsíců ode dne dokončení stavby. Měření musí být provedeno při maximálním současném

provozu všech zdrojů hluku nového způsobu vytápění v chráněných vnitřních prostorech
stavby v denní i noční době .

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenoustavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122
odst. 1 stavebního zákona. Stavebník ve zkušebním provozu zajistí, aby byly před

započetím trvalého užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané

zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a doklady o
výsledcích předepsaných zkoušek.

Ke kolaudačnímu souhlasu musí být měřením hluku doloženo a prokázáno, že jsou
provozováním všech zdrojů nového způsobu vytápění pro chráněné vnitřní prostory stavby
dodrženy hygienické limity hluku dle platné legislativy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Společenství vlastníků jednotek budovy Sadová Č. 13,15,17,19 Jablonec nad Nisou,
Sadová 3504/15, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Odůvodnění:

Dne 10.4.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl stavebník dne 10.7.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 15.8.2018.

Stavební úřad oznámil dne 4.10.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil , že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. V souladu
s přílohou Č. 5 k vyhlášce Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odpovídá projektová
dokumentace druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení,
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí vyjádřením ze
dne 13.3.2017, č.j. 15619/2017, sp. zn. 158/2017/0SŽP/ROŽP/2,

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělní životního prostředí a státní památkové
péče, orgán ochrany ovzduší , závazným stanoviskem ze dne 4.4.2017, č.j. 28164/2017,
sp. zn. 598/2017/SPRlOŽP/Ze.

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělní životního prostředí a státní památkové
péče , orgán ochrany ovzduší, závazným stanoviskem ze dne 2.8.2018, č.j. 66665/2018,
sp. zn. 2323/2018/SPRlOŽP/Ze.



Č.j.38366/2019 str. 5

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou
závazným stanoviskem ze dne 17.2.2017, č.j. HSLI-641-2/JN-P-PRE2-2017,

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci závazným stanoviskem
ze dne 16.3.2017, č.j. KHSLB 02997/2017,

- Statní energetická inspekce, vyjádření ze dne 20.12.2018pod zn.č. SEI
5177/2018/51.101-5,

Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná a stavební úřad zajistil jejich vzájemný soulad tím, že
jejích podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která obsahuje technologické zařízení, u něhož je
třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, stanovil stavební úřad podmínky pro provedení
zkušebního provozu.
Stavebník v řízení prokázal, že má ke stavbě, ve které bude stavba prováděna, právo založené
smlouvou provést stavbu.

Při vymezení okruhu účastníků stavebního řízení podle §109 stavebního zákona dospěl

stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší pouze stavebníkovi a vlastník,ovi stavby na
níž má být provedena změna stavby a právnické osobě, Jablonecké energetické a.s.,(dále jen
"JE") vzhledem k existenci stávajícího funkčního technologického zařízení na vytápění objektu
z CZT. JE jako držitel licence na rozvod tepla a dosavadní dodavatel tepelné energie do
budovy, má právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě bytového domu, přičemž rozsah
práv je definován v ust. § 76 odst. 5 zák. Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "energetický zákon"). Dále postavení účastníka přísluší právnické osobě

GasNet s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. jejichž technická zařízení se vobjektu nacházejí.
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem a zařízením nemohou být tímto stavebním
povolením přímo dotčena.

Navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Dle platného územního plánu je záměr navržený
v ploše SG8 - Plochy smíšené obytné - centrální, přípustné využití - bydlení v bytových a
rodinných domech, územní plán připouští decentralizaci systému CZI a vybudování sítě

lokálních zdrojů tepla. Navrhovaná stavba je tedy v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací.
V podmínkách rozhodnutí stavební úřad dále zabezpečil ochranu zařízení pro dodávku energií
do objektu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
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, Statutární město Jablonec nadNISOU, .ramonecká energetická ~.S., GasNet, s.r.o., ..

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
JE ve svém obsáhlém prvním podání ( na stavební úřad došlo dne 22.5.2017) namítá JE, žestavba nového zdroje vytápění spaluje stejné palivo, a tak duplikuje výstavbu zdrojů v území,stavba SZTE, která je ve vlastnictví JE je přímo dotčena žádostí stavebníka, neúplnost žádosti

neboť energetický posudek nesplňuje náležitosti, které pro tento posudek stanoví zákon č.406/2000 Sb., uplatňuje návrhy na doplňování důkazů a dále nesoulad stavby s územníenergetickou koncepcí, rozpor s veřejným zájmem a rozpor s předpisy na ochranu ovzduší
Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektovédokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokudje jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Důvodem
účastenství v projednávaném stavebním řízení je ochrana věcných práv účastníků, kteroumohou realizovat prostřednictvím uplatnění námitek podle § 114 odst. 1 stavebního zákona.Z uvedeného vyplývá, že pokud bylo účastenství odvozeno od možnosti dotčení práv účastníků,tak právě v mezích možného dotčení těchto práv jim přísluší výkon účastnických práva pouzejejich ochrany se v daném řízení může dovolávat. Účastník řízení může vznést námitky, a topouze takové, které mají k záměru přímou dotčenost (souvislost) z hlediska vlastnictvínamítající osoby nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni, jehož je namítající účastník
řízení nositelem. Jen takové námitky, které mají, popřípadě alespoň ve vztahu k předmětu
řízení mohou mít, reálnou souvislost k právům odvolatele k jeho nemovitému majetku, popř.k věcnému břemeni váznoucímu na nemovitostech, jsou kvalifikovanými námitkami. Ostatnívýhrady, které toto nesplňují, nejsou námitkami podle stavebního zákona, ale mají pouzepovahu ostatních skutečností vzešlých z řízení, se kterými se rovněž stavební úřad musízabývat a vypořádat se s nimi podle zákona.
Smyslem účastenství je ochrana věcného práva účastníků, jak bylo vysvětleno shora. V daném
případě JE nemá právní postavení účastníka řízení z důvodu držení licence na rozvod tepla adosavadní dodavatel tepelné energie do budovy, ale jako osoba, která má právo odpovídající
věcnému břemenu ke stavbě bytového domu, přičemž rozsah práv je definován v ust. 76 odst.5 zák. Č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetickýzákon").
Stavební úřad podané námitky posoudil a dospěl k závěru, že uvedené podmínky jsou nadrámec citovaného ustanovení stavebního zákona.
Ke skutečnostem uvedeným v námitce týkající se nezohlednění nabídky JE stavební úřaduvádí, že stavební řízení je řízením návrhovým. Předmětem řízení je pouze stavební povolenístavebních úprav za účelem změny vytápění, tedy vybudování plynové kotelny a nikolivporovnávání cen a případných nabídek.
Stavební úřad uvádí, že tak, jak je již výše uvedeno projektová dokumentace řeší výstavbudvou kotelen, každá o výkonu max. 146,1 kW, kdy jako zdroj tepla a ohřev teplé vody jsounavrženy tři nástěnné plynové kotle o max. výkonu á 48,7 kW v provedení "C". Z uvedenéhovyplývá, že v tomto případě se jedná o spalovací zdroje, kdy dotčeným orgánem ochranyovzduší je Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odděleníživotního prostředí a státní památkové péče, který vydal ke stavebnímu povolení stavbystacionárního zdroje znečišťování ovzduší dne 4.4.2017, č.j. 28164/2017, sp. zn.598/2017/SPRlOŽP/Ze závazné stanovisko. Podkladem pro vydání tohoto kladného stanoviska
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bylo doložení energetického posudku, který zpracoval energetický specialista Ing. Zdeněk

Zikán, zapsaný v seznamu en. Specialistů MPO pod Č. 0864. K další části námitky stavební
úřad uvádí, že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou (projektantem) 
Ing. Jiřím Fólem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT - 0500110 a Tomášem
Velem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a
vzduchotechnika, zdravotní technika. ČKAIT - 0501242, kteří získali oprávnění ke svému
výkonu podle zvláštního právního předpisů tj, zák. Č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato oprávněná osoba plně odpovídá za správnost,
celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace , jakož i za technickou a
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.

K uvedené námitce dále stavební úřad uvádí, že stavební úřad ve stavebním řízení mimo jiné
přezkoumá, zda projektová dokumentace je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou

osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. V tomto případě

má stavební úřad za to, že stavebníkem předložená projektová dokumentace tuto podmínku
splňuje .

Stavební úřad dále uvádí, že dle doložené projektové dokumentace nedojde napojením na
vlastní zdroj tepla ke změně energetické náročnosti budovy a není tedy nutné vypracování
energetického průkazu budovy.

Na základě uvedených skutečností dospěl stavební úřad k závěru , že nedojde k namítanému
dotčení hmotných práv JE.

K dalším námitkám stavební úřad uvádí:
Ostatní námitky považuje stavební úřad za námitky nad rámec možných námitek účastníka

stavebního řízení , které je účastník oprávněn vznášet, dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona.
Pro provedení stavby stanovil podmínky Č. 1 - 22 stavebního povolení, kterými stavební úřad

dostatečně a v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona zabezpečil ochranu zařízení ve
vlastnictví JE. Stavební úřad zároveň upozorňuje , že samotné provedení odpojení je věcí

soukromě právní a toto musí být řešeno mezi stavebníkem a JE, čímž dostatečně a v souladu
s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona zabezpečil ochranu zařízen í ve vlastnictví Jablonecké
energetické, a.s. Na základě uvedených skutečností dospěl stavební úřad k závěru, že nedojde
k namítanému dotčení hmotných práv JE.

K námitce nerespektování energetické koncepce stavební úřad uvádí , že namítající není
oprávněn v posuzovaném řízení tuto námitku uplatňovat, neboť tato námitka je uplatňována

nad rámec oprávnění v rozsahu dle § 114 odst. 1 stavebního zákona. Případný nesoulad
s energetickou koncepcí města Jablonec nad Nisou nemá žádnou spojitost s věcným právem,
jehož ochrany se mohl ve stavebním řízení domáhat. Stavební úřad k tomu uvádí, že platný
Uzemní plán města Jablonec nad Nisou byl schválen v Květnu letošního roku, tedy podle
zákona Č. 183/2006 Sb., v platném znění , při jeho změnách se postupuje podle nyní platné
právní úpravy. Obsah územního plánu je dán stavebním zákonem a vyhláškou Č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně
plánovací činnosti. Dřívější ani současná právní úprava nepřipouštěla , aby se územní
energetická koncepce stala součástí závazné části územně plánovací dokumentace, podle
platné právní úpravy navíc územní plán jako opatření obecné povahy ani závaznou část nemá.
Obsah územního plánu nelze libovolně doplňovat nad rámec stanovený právními předpisy.
Žádný zákon neukládá povinnost využívat, respektive nevyužívat paliva či formu energie,
s výjimkou případů , kdy obec vyhláškou zakáže některé druhy paliv podle § 50 odst. 3 písm. b)
zák. Č. 8612002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Územní plánem tedy
nelze uložit zákaz odpojit se ani příkaz připojit se k CZT. Stavební zákon v žádném ze svých
ustanovení nestanoví stavebnímu úřadu povinnost přezkoumávat soulad záměru s územně

energetickou koncepcí. Uzemně energetická koncepce je sice neopominutelným podkladem
pro územní plánování, ale není přímo závazná pro rozhodování stavebního úřadu v území
z hlediska energetické koncepce. Současný platný a závazný územní plán města Jablonec nad
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Nisou nemá v sobě zapracovanou územní energetickou koncepci a proto nestanoví žádné
podmínky, pokud se týká zásobování objektů ze systému CZT. V územním plánu nelze
jednoznačně stanovit zdroj vytápění ani omezit, popřípadě zakázat odpojování stávajících
objektů od CZT. Opačný názor nemá oporu ve stavebním zákoně ani v příslušném

prováděcím předpisu vyhl. Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, v platném znění. Územní plán
stanoví (mimo jiné) základní koncepci plošného a prostorového uspořádání území obce.
Stanovování druhu topného média nepatří mezi cíle a úkoly územního plánování , jak vyplývají z
§§ 18 a 19 stavebního zákona. Orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků

nesmějí vlastními opatřeními nebo jinými způsoby omezit nebo vyloučit hospodářskou soutěž .

Energetická koncepce Libereckého kraje Č. EZ 9050, z března 2010 tak jak byla schválena
jednoznačně preferuje systém CZT před dalšími zdroji vytápění dle bodu 6.6., neboť pod
stabilizací soustav CZT v bodě 7.1.2 je pouze doporučení městům a obcím na svém území
vytváření energetické územní koncepce a v jejich rámci vymezit nové rozvojové plochy pro
zástavbu, případně stávajících odběrů vhodných pro připojení k soustavě CZT - nové odběry

vytvoří částečnou kompenzaci poklesu odběrů vlivem realizace energetických úspor ve
vytápění a odběru teplé vody a tím přispějí ke stabilizaci cen tepla. Dle názoru stavebního
úřadu se jedná o nově připojované objekty a ani energetická koncepce Libereckého kraje
nemůže zakázat odpojení od stávajících rozvodů CZT.

K námitce JE týkající se rozporu navrhované stavby s § 3 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší,
neboť nebylo prokázáno, že stávající vytápění je ekonomicky nepřijatelné, kdy důkazy v tomto
směru učiněné stavebníkem jsou nedostatečné a JE žádá, aby stavební úřad zajistil sám
důkazy o ekonomické nepřijatelnosti CZT pro stavebníka, stavební úřad uvádí následující :
Součástí dokladů podaných s žádostí o vydání stavebního povolení je závazné stanovisko
Magistrátu města Jablonec n.N., odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče ze dne 4.4.2017 č.j. 28164/2017 sp.zn.
598/2017/SPR/OŽP/Ze, kdy tento dotčený orgán tímto stanoviskem udělil souhlas ke
stavebnímu povolení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze

Č. 2 zák. Č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. Dotčený orgán v uvedeném
stanovisku uvádí, že stavebník doložil energetický posudek, ve kterém bylo potvrzeno, že nový
způsob vytápění je pro investora ekonomicky výhodnější než odebírání tepla z centrální
soustavy zásobování tepelnou energií. Stavebnímu úřadu v tomto případě nepřísluší tuto
skutečnost zpochybňovat. K požadavku na zajištění důkazu posudkem stavební úřad pokládá
za nutné uvést, že navrhovat v řízení důkazy a činit jiné návrhy jsou oprávněni pouze účastníci,

nikoliv správní orgán, ke kterému byla žádost o vydání správního rozhodnutí podána. Správní
orgán může vyzvat žadatele k doplnění pouze těch podkladů , které jsou předepsané zvláštními
předpisy a nezbytné pro vydání rozhodnutí. Účastníci musí sami předkládat příslušné doklady
na důkaz svých tvrzení. V tomto případě byl dle názoru stavebního úřadu požadavek
příslušného zákona splněn.

K námitce JE týkající se rozporu navrhované stavby s veřejným zájmem chráněným dle zák. č

458/2000 Sb. a požadavku JE, aby stavební úřad zajistil jako důkaz posudek, kterým bude
zhodnoceno, jak stavba ovlivňuje soustavu CZT, která je ve vlastnictví JE a je přímo dotčena

stavbou a dále požadavku JE, aby stavební úřad dotázal, jako dotčený správní orgán
Energetický regulační úřad , který musí dát závazné stanovisko, zda stavba ovlivňuje soustavu
CZT v Jablonci n.N. a jakým způsobem se může projevit do fungování CZT, a jaké jsou kritické
hodnoty odpojování apod. stavební úřad uvádí následující :

Stavební úřad tuto námitku dle výše uvedeného považuje jednoznačně za námitku nad rámec
oprávněn í vznášet připom ínky k povolované stavbě dle § 114 odst. 1) stavebního zákona.
Namítající nemá z pozice vlastníka rozvodného tepelného zařízení oprávnění vznášet námitky
ve veřejném zájmu či v zájmu jiných osob. Tyto námitky se nijak nevztahují k možnému
zkrácení práv namítajícího. Námitky, které byly uplatněny jsou směřovány k ochraně

ekonomického zájmu.

Dále je nutno dodat, že přestože z ust. § 3 odst. 1 energetického zákona plyne, že výroba a
rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu, neplyne z tohoto ustanovení
povinnost správních orgánů ve stavebním řízení zjišťovat, jak se změna vytápění dotkne
provozování rozvodné soustavy, tedy společnosti JE.
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Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 22.5.2018 sp.zn. OÚPSŘ 318/2017 
rozh. Bylo stavební povolení na výstavbu 2 plynových kotelen v objektu bytového domu Sadová
č.p. 3503/13, 3504/15, 3505/17, 3506/19 Jablonec nad Nisou zrušeno a věc vrácena k novému
projednání. Důvodem pro zrušení stavebního povolení byl závěr Státní energetické inspekce,
který konstatoval, že energetický posudek zpracovaný panem Ing. Zdeňkem Zikánem, byl
zpracován v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b)zák. Č. 406/2000 Sb. Stavební úřad vyzval žadatele,
aby předložil nový energetický posudek a s ním i nové závazné stanovisko orgánu ochrany
ovzduší. Žadatel dne 15.8.2018 doložil požadované doklady a stavební úřad oznámil dne
4.10.2018 pokračování v řízení. Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků řízení

obdržel (doručeno dne 29.10.2018) stavební úřad námitky Jablonecké energetické, a.s. (dále
jen "JE"). JE podává námitky proti závaznému stanovisku orgánu ochrany ovzduší a
energetickému posudku. Ve svém obsáhlém podání rozporuje již druhé závazné stanovisko
orgánu ochrany ovzduší, které vydal Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a
životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče dne 2.8.2018 pod
sp.zn. 2323/2018/SPR/OŽP/Ze a druhý energetický posudek zpracovaný dne 20.5.2018 Ing.
Zdeňkem Zikánem. K námitkám JE a.s. si stavební úřad vyžádal zdůvodnění od orgánu
ochrany ovzduší, který ve svém sdělení ze dne 19.3.2019 pod sp.zn. 190/2019/SPRlOŽP/Ze
k podaným námitkám uvádí:

K námitce č 1) ohledně posuzovaného výkonu: V závazném stanovisku je uveden výkon do 150
kW, tedy souhlas platí i pro výkon nepatrně nižší 146,1 kW nebo 148,7 kW, jak je uvedeno
v námitce. Pokud je uveden výkon jednoho kotle Geminox THRs o regulovaném výkonu od 10
kW - 49 kW,. je tento údaj převzat z projektové dokumentace a znamená pouze to, že
maximální výkon jednoho kotle je 49 kW a souhlasí tedy s údajem v energetickém posudku,
který uvádí pouze max. výkon. Uvedené nepatrné rozdíly ve výkonu kotelny jsou pro vydání
souhlasného stanoviska zcela nepodstatné.

K námitce č. 2): Správní orgán nepopisuje vady původního posudku, neboť není energetickým
specialistou. Podkladem pro závazné stanovisko sp. zn. 2323/2018/SPRlOŽP/Ze ze dne
2.8.2018 byl nový energetický posudek, který byl nově vypracován právě na základě chyb
vytknutých SEl a zadáním pro energetického specialistu Ing. Zdeňka Zikána, který je oprávněn

zpracovávat energetické posudky na základě oprávnění Č. 0864, bylo odstranění těchto chyb.
Dle mínění správního orgánu se jednalo o energetický posudek, neboť byl zpracován dle
energetického zákona. Skutečnost, že posudek není opatřen ev. číslem ENEX, není pro orgán
ochrany ovzduší relevantní. Pro výše uvedené nové závazné stanovisko byl opravený
energetický posudek dostatečným podkladem.

K námitce č. 3): Správní orgán je ze zákona o ovzduší povinen požadovat energetický posudek
od žadatele v případě, kdy dochází k odpojení od SZTE. Od odvolatele byl předložen oponentní
posudek s protichůdným závěrem. Po posouzení obou energetických posudků opraveného od
investora i oponentního od odvolatele se správní orgán přiklonil k opravenému energetickému
posudku opraveného Ing. Zdeňka Zikána ze dne 20.5.2018. Tento posudek shledává jako
objektivní a souhlasí s jeho zpracovatelem, že: "Obě varianty plynových kotelen jsou
posuzovány na straně velké bezpečnosti dané investice". Důvody jsou následující. Diskontní
sazba je uvažována 4 %, přestože za reálnou energetický specialista považuje okolo 2 %. Dále
Ing. Zdeněk Zikán započetl 100% reinvestici po 10 letech, přestože se dá předpokládat , že
komín či rozvody budou mít vyšší životnost, než 10 let. Reálně by se spíše dalo přepokládat, že
reinvestice by měla být v max. výši 2/3 původní ceny. Oponentní posudek je dle uvážení
správního orgánu zpracován účelově a hájí podnikatelské zájmy zadavatele.

K námitce č. 4): Zpracování rozptylové studie bylo zadáno Statutárním městem Jablonec nad
Nisou z důvodu masivního odpojování od SZTE. Závěrem rozptylové studie je konstatování, že
v případě, že by všechny bytové domy byly odpojeny od SZTE a přešly by na plynové kotelny,
nebyly by překračovány imisní limity, a to bez ohledu na výchozí situaci, tedy spalování topných
olejů nebo plynu v teplárně. Správní orgán je toho názoru, že vypracování nové rozptylové
studie nebylo pro vydání závazného stanoviska potřeba, neboť zadání, tedy konečný stav
(odpojení všech bytových domů) , pro který byla zadána, se nezměnilo . Z posudku vyplývá, že
instalací plynové kotelny dojde nepatrně ke zvýšení neobnovitelné primární energie. Vzhledem
k tomu, že tento parametr není vyžadován z hlediska zákona o ovzduší, není třeba k němu
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přihlížet. Z hlediska zákona o ovzduší je podstatné, že odpojením domu nebudou překročeny

imisní limity v daném místě , což potvrzuje rozptylová studie z roku 2008.

K námitce č. 5) ohledně sčítání zdrojů a zařazení mezi vyjmenované zdroje: Hranice
pro zařazení zdroje do vyjmenovaných je příkon 300 kW. Správní orgán se řídil § 8 odst c)
zákona o ovzduší, který říká, že sčítací pravidlo dle § 7 zákona o ovzduší se u bytových domů

nepoužije. Jedná se tedy o dva nevyjmenované samostatné zdroje.

Dále správní orgán upozorňuje, že k posouzení případných vad nebo nedostatků závazného
stanoviska je ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu příslušný nadřízený správní orgán v rámci
odvolacího řízení. Pokud tak nadřízený orgán neučiní, je vydané závazné stanovisko stále
platné, jedná se o veřejnou listinu s presumpcí správnosti.

Stavební úřad podané námitky posoudil a dospěl k závěru, že uvedené podmínky splňují pouze
námitky namítající neúplnost projektové dokumentace. Ostatní námitky jsou nad rámec
citovaného ustanovení stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Mgr. Dagmar Šrytrová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky Č. 18 odst. 1
písm. b) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. TEP Jablonec, spol. s r.o., IDDS: tgd6ujd

sídlo: Pivovarská č.p . 3563/17,46601 Jablonec nad Nisou 1
zastoupení pro: Společenství vlastníků jednotek budovy Sadová Č. 13,15,17,19 Jablonec
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nad Nisou, Sadová 3504/15, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
2. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19,46751 Jablonec nad
Nisou 1
3. Jablonecká energetická a.s., IDDS: yekemrh

sídlo: Liberecká č.p. 4191/120,46601 Jablonec nad Nisou 1
4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96. Klíše. 400 01 Ústí nad Labem 1
._ x

r-.._- -r>

dotčené správní úřady

24. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 5

25. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště

Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, 460 31 Liberec 1

26. Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 12000 Praha 2-Nové Město

27. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče,

Mírové nám. č.p. 3100/19,46751 Jablonec nad Nisou 1

ostatní
28. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2
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. Omámeni .O zahájení'"kontroly :erz. posudku ..ing. :·Bubenka, -sp. -zn.:. S~I.}~OI2(jlW42.101-
. 114200600218.ze dne 19.1.2018; Protokol Č. 4200600218 ze dne.23.3.20/8 .. . ' .. ' . '

. :.Ad } / .Te11Ú>.odvolaci bod se;jalr;fic.ky. ~hdd,uje. .; .b.od.~1!t ·ii, kdytt;l!ré ,wián.ochrany ovzduši.má. za
. · . ppyinnost vyéházet .přihodnoceni otázek spa4ajfcích pod.ochmnw ovzdušidle zákona č. 2,01/2012
.: .'Sb..z:.ENERGETICKÉHO .pOSUD.KU; tedy pokud jeprokázáno, že.posouzeniIng..Zi/f4na ze.'dne
' . ':.2p.š:?OJ.8. nenrE:N.~RO~lJr;KfM .PQSr/DKEAf dle..~iJko~(1 :4...40612.000, .Sb. .Iy~ . i1~~; : ,;Zj~#fné ř:
. ,: skutečnosti. .k po4nět'f :ze ď dne 2?.,J~,201~", :~~~n.. ·:SEI~5575(2P~8(5{-!00.,3. i~ iJlie .19..{2,.2Q18 . . .. ,

. :.: >(o~ná~eno . sp .ti~~ ~q..J~401?)~ :nenjůie .,.sr.or~á~. ochrany -:ov.~~uŠí .s.ám.·;~~~oJ'at :(~!l1i(~pr4vní . ~. .. "
.' ." '. ..Ul!á7e.1Ji)•.že .dqn~ .posouzeni. je · ,~NERGETICKr 'P9 SUJ)K$lr!, . neboť neni .nadán ,prayo.moc.f .ke ř. '.. .' . .

' . " .:' )contro/e ENERGEJJ<;:KJtHd.PQSUDKU ;(drgá~' i)(/hr.a~y' ·.o~(iuii :však musi.}ýť. nádp" ;alwvou ...: -.' .
. ' . .... ~riklic~. · aby·bjll. s~lJ:open. rOZf!znq~ .E.JIl~RG.Er:!C.KÝ: f<?~r.;PEK dle § 9(i z4~11.a .č, .4.Q6/200() Sb. ·od ... . ..

' . . .. :' jiné~l?.doku~enhf, ·a.jJi~k~ tuto. erudic; n.einlz. je.jehp pO~~1Jnosti.pře4~ožii ·iq~.vý. dokU~éii$~L · .a~y . . "
. .. :ta ea 'Jěj .ur~ila, zda se j~df!á. o EN.E.RGETI,9KY.P9S,UPEf(). Závaz"é stanovisko orgánu ophri:!riy .

:.'.:. ' :" .:'.~·o.v~d7f$i..v~a~ ii'é.h.ái.i.:i l~~t.iW, :~~rá :~~i. p1ER.QJ!flGKÝM.~O$Ul?~},d, .··"édyj~:prij :4če.iy."dq~~"ó , . : "..'
. .'. " ř, '. · · :f#~!t.C.· · nepiJužite'ná. ·,:.::Vve.4e"pu: ~ .: vadu....>iifilze.. ~ . naprciyit ::; arz.i .:. sdě/~n.fm .::ze,;·:.d,ne,>} 9.$:2lJ}9, .' . ,
.. .:: .. ' : ·.sp,i~; /9Q(?O'19/S.PR(.(j~P~;\k4yž.:nijJíc .:v)~. d~b.ějiimůseJo. být~ói6~ú:oc.hrpi;y' .~v~4u# ~4mo ... ~: ' , .
:':. ' }'..:'.:s.ia1f()~!«!:~~eA~)9.· 1?.~O!$.. ~ . ·'.": : " ;' : " ~' :::J<"" . ':'..: .. ':':,,<' :">'>':::' .: >: :::::.:·· : :. : ;:.: : · \·.:: : :.: :.\ : :: ~: ::. .: .. :/..·.:..· . : : . : ·ď: ·; ·· :i ·:.'.·:::' ':: .,.
.... : :: .·:}):óial4 :-~e .)Ýk4 .ilep~ezkjJ~1niJi~'nO#i . ;'ijstQirzícl1, .,iávllzijYč~ stQn.Q"is~~ orglínů .::(Jc.~~~~Y · .#viJ~íh.o .: ' . .'
.:: '. ': ':':.p~o~ttedí, :~d~j~)imtf!::1~ .1ip ď .n;~ .;ú$m#lcý..~ .f1rJ~ ·7?5,i.qJ.Z.jfl~r~-,se,·}Ýktiiy· ~tqtiQ~lSká .:~e: i4n~. : ':' ': :' .
:· .: · ·· :'~/·:: )3..,3,2.q1 7i :·. sp;~n·:::·l5.8/Z0~?lqSt.i:1Jjotf(2/~Vyda~eh~ ':MMJ!f, .: ::j~. }((e;r.éch~: .)i~n(pa.i;b.~•.:;~ -,:~e:m.u ·· · .' ·..·::·· ....:..:.... .>-,icoti.kriin~-#e :'dq~? .sfa~cjv.jskO .:vyjci4řUj~.)j· .: ·k jq~",'u zjišiě,?i!ituS!cutkl!~émii ·#aY~;·)dYi..jp ·.mf··· . '. '.
:.'<:'. ·: .nám#alq -. rf(Jzp~r. :'dn~zi. . :·.jJrdj~l,ao..yo.u.. :.·.{1o,.lf.Jlm.en.tací . ~4. : ··,4ql#tfti ~. !istt"ii.ir.!.i .:~a~~#~áiý~i ':ve::spisov~1Tl ..' ".
.::'-.::.": :· :: ." " · : : :maié~iílu jiaye.bňthp:.iífaiJ~: ·/iýt9··~4"#ikYi,!~.bý'iy #.~itraiJY'S(;.ř.á(JT1~ ·bPOfd4á.1ij.</::~{ : : ::, :· :· : : : ·: : · ·:: .:< ·: '-:: :: ~ :'< '. ~ ..:." : ď

.. ., :...... Ad.4t·t )f.o.i:hc;4n~rt.nen( ifej~i~ ..žddné :·~p~~nr.~#en.i;po.ku4 :se ;týk4 : ~o~!qé!u ··.z41ftěr.7!·s '~~e~n' :':. .
.. :'.: . '.:--:en~rig#CkOu' kOn~epci, "ci:Jp.:·kréijskqu ·ec~e;.g~ti~~ii konc.éj)(;í, p{jkiJd.$i:iýic(r..~důY~d.flinf:ro~h~d.nu.ií. : '.'. ' .
.... : :' .:s/oY:~:b1jl .úflldse yRoz~~4n~'(k ·!Jv~4ené"'.ů bp4U."v;ijad.~je:pr!uze .:v .:,?h,~~hí<,.~ Vjp~~iídá1J/.s"nt#:~y':.a.. : ':. . '
'. . . ' ~ná.~#~7J1i ~č.a.sftl.íků~:;)'4Y ..UYá.~í, ··že .~ . _ž~d.n.~h(i pře.dpi~.u. prlJ.:!l.ě} :,,~vyplývA'ie .by ) rie7.-. Qplik9.v.4t.... . .. .

~\: ~~ ~~}l'~'~~: ~~~. ; : : ....:.:.
.. .. '. ':. '. ':',·zjJii~~bu. ,Vjitapění ·:rh~e .p'ý~ ;prl?ved~n~ jxj~e n:a zák1~dě st~vebni~q .:~~ní. se :~ouhi~~m ·o.fiá~u :. ' ..'.
.":' '" '.::... ~éhrqnyA}l?Qtn~hc! .p~~stř~4í q'y 'sáu?a4,u ~~:' iúzem1Jí . f!ne;.g~#clroi/ lwnc~pci. .!/ ·So.1ilq#~ ,~ ..en~rgeifq~U' .,: ..' .
.::: ." :'.':'.:···..kf,nc.epe.tl~kje p~vjne# .:#o/;pnl.uřq4 V!-t!J; .·~kq#~(Jt;. :~i.:.~t>ih~~l?~;i :v$a.k.:il.enrppitft~ }4~.kO.n~ép~ě. · ....::.". .'
.... : : '. ': -::str-n'~h.ní. :'úh# ..;·iiplilW.va.~,. Jqk4..jej~ch.. : #s,ano'v~,,# .. q:}t;lk:1e . :;qp~il(pva' .:lu\J~dené.j7QW'.Iět . ' ?a~ádá :" '.:. "..'
' .:- . i : ď..:··:n~pře.#kjjú~(itei'!~~t· .R~zh.~41J.~ti)../ ·.~ :ď: . >.:\· :...<:>·,:;:·:· ·.. :.:·:·..:;:.>:·:.·..>:·,\i·;:;:·::::::<::; .:: ··:../·:>:::...·:·>'·..... : ·: · :·: ~ y :<·::·/: ·: .:ď · :.:: : ď ·. :.•.:· ::: ~.::.:<-.:::..·.:.:.. ./. ď :· . · . : ·

...... · A..45/ye .·~h.Qdě. 's:;Vý~e...iiyef!~rzy~s.e .:J$Q~v.olá.Yá ..t(JkéjJrqti ztfyil~n.é11J.u !t{l1KJ.vis/uJ .iJr.g4.n.t!.:~c.h.r:4ny .:' : .....:

. . , .: ..#v~i~í!J.o :pr~~tfe4í. ..:·<~~~~4ny. ;"~V?4u.# · :v ....o.psa,bJJ..;Si(J~oyiská ..·ie-:·dn.~ ''.2..8)O~8, ;·čJ. ·.A~~65120j8, ... .:.":. . :
' . ' .... ."sP:Zn...~323/20i8ISj>WOŽf~, ·· , ·. :resp... 'v:. :.ol!sah~ ·::sdéi~ní k. : :n4ni.it~m .. jE . ;z.~ . :dne/·].9.3,l.oi 9, .. ..
..' : .·: sp.~~ 1,9/)/2019(Sf.R/QŽJ!~;: iz .t~ zejr.n.é~ i)r.ojejic~)9ipor ;$e. z4frO~.~m : ~.~c~r.a"~ ;ol!~d~I(~y' ·ten ' . . . .-
.' . .. ...·..·.v§ 'i.4 á4sl. "7pf~4po#á.ti.á, ·ie::bi 1rz4r.kiáVe~itik :'i)ot(jž,it ENďEJ!.qETJCti 'POSUI;>E4/~oi .y :.'iJp.~em " . .. ".:.".

. ' ", 'pNpalJé~i/bylo~p/n~nq:(vii.sianqvislWSElze:·dnéjp,!i'2Q.j8)..· :i·;~ ·;.: ·; · :· : :: · ·:-:: . ' :~ ; ,:.::':.>..::>.:.'..:.::..:.:: .::..::'.: ;.':.' '.. ': ' .
.:.".' ... , :··ZáVa~n~ . '8!and~isko ;·Vých&i.i :ďi ťJisÚňy~··.:která .: ne~í)!:Nl}RQ.f/rIC~ÝA(POS.UI{KEMJecn.JrieÚck~ . . : .•: ::.

ď . o" : . ·..pdsbůziúií..Ing: "'Zi'kiír1a.:zé,:drU/ i o.5, .·) .Ql .8),''jak :VypiJ7v.4. : ie ·:"Stqnov.iSkii.SEI :~J:Zii#~ne : s1aiJ~ln~~ti.:k : .: .'.
: ď :;po4nit~ ::,'i~ ·:·dne.·'::29.1/).2018.''; ..';sp .·in... .:$~i-:S5..75/2018Ijj.!00.:3 ·· ~~·:id&.e :'.:j9.J2)018..:"~ý .:ďiiijp .

. . ' .:iip fetfrzqsifi.uje ..:j)řed .· ·.EN~l{G:F/rIC](tMť .....:POS'!I!~M: :i~g,.ď . ~'·1J.,!~enfr!:l. · :.. :~eiý .: je. :f(l4fJý1'n. .. .... . '
. " .· .BNERG~TICKYM. POSUDKEM. ,JE.ner.ozu,mi ..správnfmu. U}1ážení.'orgánu .ochrany ol!7duš~ 'proč ..
". . ' upře.4!lOstfmje ·: Ustinii. ::." kter.6'. .·nen! ..ENeRG$1}CKÝM ·POS(JDK$.M ..přeq, :..:lisÚnou, :Júer4

'. .... :ENE/?GE'J'I(:K.ÝM :PO$Ul)l(.EM.je. :Odů.vódně~í ,oriiJnu..vthrái1y~· ."(jYzduš/,. · :,i~ ·ENER(JETICKÝ .
. ." }JOSUI)EK ./1'!g. ':jjubeniro. je · .tléelOVým ·dt;k4z~m, .ne1tltz. opon/'ve .';pise tmr ~e~í ;Jijqk ..logicky

....zdůvodn4n.o~ když.$E!Ri. pov(JŽtiff! .za z4kp'~ný ' (a ppsf!uze'ť'l Ing. ~ikána ni~li.v); . z;č~h.l? .orgá.n·.
·."cchranyqVzduš,ftutoúée.loVQsf dovod!ltak.1Je.nípairné.. · : . . "' :'.'.' ". ' . . ... . , ' . . :. .
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. OOPSR 181/2019-330-rozb.

. ' Rozhodnuti o odvolání

'Ba naopak by měl orgánochrany.o.vzduši 'zohlednit tu skutečnost, lct~ráje obě~ně známá, tj. že od
'" l.l..2020 dojde ke snižent sazby DPH'u, tepelné energie nt! 10'% znyněfšichTi %, tj. že konečná

'. cen~ !f!!peiné energie prfJ:zákaZníka·s~u .so~stayy :zásobovaní tepelnou :e.n.e.rgiiješ(ě . snížfo 5. %,
'.. .';kdejfo.us()ukromého"z{Jr:oje.(navr/:t()vané.stavby).toto snížení nebude, i pohledu. .'l:ozptylových vlivů

. .: '. je ZjeW1é,.že je navrhován vznik.nového.St~ionárního zdroje, kteiý bude zaiěiovpt ~oV7duší emisemi,
.. --:Ktomu viz § 47:oc4t.·-j .z!:zkOna Č, 235/20()4 Sb. (ve znění od 1.1.2020, V', ·.novela' č. 80/2019 Sb.),
-. -'uMpráv.nl.předpfsy .se ne.dp~~ji-.·· :' .: :: : ~ ": ..'-- .' ::. .: ': '. r.: ~ ' : :,: ..« :. :':':.':>'.:: ' ':.:-:>, -.:.

· , " pále j~ obecně. známou ~~tečno~if, že JE iftnamným způsobem "JQder~izuje'soustavu zásobován;
,.: .'.,:ieP4nou..::eneri if, jedy.j~ž .};:· :.i~to. :'i/obě:prqCúje·. :na..;up~o~tic;h .:sVých,·~droJ.ů ..prp.ryrábu. .#pl(1;.;,~by'

'.: . :'konjbinovqly .vyrobJl ·~.lektřir.iy. ti.:tepla (z4roje KV~T);, t~dybu4e ·dOcháZét. . kp~t!sfami .~.kp'ogičtějš'í .
. ď .: '. · .·: Výr~b4 ·~·.·Vý,:ób~ ti.nižšími.:~~kICl4x, nežpOUzé ze *dr:oje,:k!ery.)~. iás.~boy.4nplyn~f!i .:~ vyrlíbí.ppuze :' :', :
... ' :..'.tepel~ou ~~~rgii.Taip '9p{#ře;,tppvedoů.~4(ou.hod~.~é1tl.ú.~n.l!~n!-a stt:lbi!izaci.i:~nYtejJ.lq,.:· ":.:.::': ::. ::' <:.:. '.
.-- ..../lF; si.-dtí/~ dovoluje 'pfe4Jq!it (101# tfů1«Jz C? .t;kpn.oP.t~~fré ,p':řijatfJlnosti SZT,E.(ff,eiJbMné 'ceny tepla.#le. :"

:: . : ' En.ergeti~kého r~~Id.in.íhq·.úftid~); :když seji!)(so.u4a~iuí c~1Ůl·tep.la.rovná průit,i€ru.pfedběžných ~en, . .
.. ř ř: . . i~p!q ~ Y:Č;e~ki 'repů~íi~~ p.'i rok 2019. ·.ERu vY#\'4,pfedb?žné '~eny' pr~' :<;.eno.Yé}oka!i/y, !«fy':fe .
.' :'. ' Vyc~á~í..z·p~.~nYc1} éen: .iě,cl!tQ lokal,it-.Je.#kOfcena .!e~~né e.nergieje věcn!--'#m~rňovd,w, nelze ·

·~ i~ ~ : ~ · ;~~ ,.~:: .~ ::
.:..-:. .-ď '.: '-", ; : ·. : -(J,o~h~d~bOů.~~loiiyii .{ča!iov~ $1i<idliO,~·~iápf, . ~·.ž.ivomos#4Q;,;.~y~tjJlYn~v4·kP,e.lnjJ), .·u kJe.r( doqhgz( ., -. ' .". ".
';••::....:.;.:.: ~~t;1~fa~n.éri!~·.$n(eijf:~~~~1.~d ~enY~..:~o~4~t::C(q;z~~~e~tí , :dillšl :j~ell.l;e:kOX~t,ic~ ťři!q~el~~S~.: . :..:.::........::..::.:.
:. . : . ř...Ty!p,·oQjekti.1'Ji{ s/.cUteč~ť!.~ti byrněl t;Jrgá" p~h!'.any l!.l?z4I.1!í.zo~led.n!t, .~·vša~ni!·~'n.il tak. ., : . . "'':,'' :'..- ' '< '. .ř: : .. ~ :

i'ď:;~iti§~~i~~f,j~~,q';: :// i:'E:;;J <> .;:< ' , ·: ;}ď:;!; y) i; · :,:,ď/'
.:.':-.:__.: ....: AiJ.(ftSU.·:Séj(R.o.zl:iiid.i}u#1j.~vypp.f.ádill:s :1)áTlli!k!;li1,1i, }~eré..J.E.-pře.c#o.ži!a. :·s.U:41J.e )~-,~.2pl.7. :tj. :před .': :', ' .
. •: :..·.·:··:VJi(J4nlm: r.ogh~{fr.l·u# ,$.0. :i4~re .,~y.'~~~~Šc~izo· :roib.o.d~'~#1!i:Kr.(ij/kéhfJ. :il.fa{Ju .Libéé~Tc4bo ·.'/p':aji(# iin~ : '.:'.:.:; : .'
· .:'0.': · · :' :::2.2;5.2{U8, ::4j. :'OUPSŘ. :·3J8{kOi,7:-'ťPzh.;, ·}idx· iyió: ;na(1,iiky.· .:z~sia.ly:.iiad(#~>pl~tn.é , ~{j . S.Ú. :.~ : :~ťi:h n.ijak .:: :'; ',: .:,." .

.".::'.'.::::.· ,:·.Á.-4:7l8.TJ.yjda1.·r~~~ó4.n~~ :';4tJ#'ibiJF, oin4,,!.i? ye...~ji~lu..§~'3~..of!si.. .'3.,:~pl'~.íhQ . ř.ád.u,·;~?POYa.#uj~ ::.' :,.: ..-.: .":.
.. ,: ..'.:':,:ia:skončen~ dqk4io~:4n;'-d ~(i ·ie .účasirJi~l m.o.hot! ;s.eifůí.ii#(s.po14á4Y:i~~hQdn~tr.a vYjqáfit se k·nim.· .': ::. . .

" ,'-· . ':-: :.:::···:, : .:ii~~jE. :~~~~~:#4:4úi.~iij~jiizpr4vu·~iítas.t~i'«fť.~~~iQ · .fli~ni.~a.iížJ.t.v~4ou.·:·::, ::· ::i.::· ,:· : . : :. : : .,-:: :..' : :.:.-;:..': :.: :.
,~,:' ::: ': --.. :.44:8/ J(:.wie iiY.edenym::(úJV .ólo!i!m .boélůtiCjiřef!#fíd.á.J.E : sta~py'is~Min~si~rJiV:(f#i~~6'IÍ~Q'pti;J~iř.edí..- :. . .) :.

__ : .' ,. : .. '~ obs~hů ··.JÚiJýJy ~·;/1irdosi :·:o '-pr(/šetř~ni~;..--z~ :d.ij~)8, 4'-2.0j9,, :··spi~: :2.6Q;.i;;:~j. ;'-./MiiY20I.9;jBO/99.. ·.ve. ':.::. '.
:: ~--': '. : : .:'...~e~4m .MtP.pq~je:Výje. '1f~~de,~J,Yjp11$k~~uje .po.vi1lnt?s .i siaye~~fc]Úíř.iidů .;~~yÝa~ ·se. ·ekon.q;;'i~lrp~ .' . '. :
': '.' .: . .: nepř.ija~e.lflOsií..SiTE pro ·.ni;niťh~vqtele;.)~onsiOtUje>pqy·i~~st :sťav.ebních :·~řa4ů ·.posUióv~i . ýe.řejn-'ý' '.: ' .
. ':__ '. " , i4jer!i· ná Výs,aVb.ě -(iři~()Ýáni) api:ovoiu'SZTE,ja~vyplýyáz energ~tic:ké!ú).zdk{)na :'" : f , , : · ". .

.:.'.. '..,.' .::.:·pil.ka~;:·, ; . Zá~oii::6pi:~~~if~;j.i.'::z~.;,,~~d8>i..?O/9.:.šP?~:·7.5p,i Čj..)l1~p'i~()l~/7~~!?~. : ď:..·.·>:i:.:.;.:.< ':''-'' ':- .
'. -~ " ,>8o~~e#eni : na: sla:tte.~n.o~t. .že :s.tffl'ebn./fc . ''e401ož~relV.~Rq~TJCJSY.:PP$l.fDEK.iJ.:né~i tak.TUlplněna . .

.:·p~{bfiínhi. proMZaňí e~no~iické : iíepřijaielnosti ::~PuStiivY..zasoboYá;# úipéJ~o~' ..~ne;gifpJ:~: ~~#. " . :
· ..' . .': ..iep~a 'pov~nno~ .:qso~ou·:··dl(/§.j~:od$i...) ~6~na "č,. ' iqJJ2Q1~ Sb.; .·1i(iyr~j(/Éf:, . apy-04v9ldpi..~pt:4v~í :.. .

'. __ ... . . ()rg(j~ :Rpzh,odriu.ií.iJiiépiUák,··že žá4Qs.i,·o'-stayebn{póvol~nt kt~rou :dne·:i.OA.2.01 7.--'PodťJ.l stay~bn.ík, .. '-
: ...-.. ... ~e"zpinítti, připOdn~ -ábY.-r~zhC?4! , tis~fmtm ' ve)~ýSl.Ú' ,§, 66 otJst.' ·,1 jJis,;,. c) 'spfáYn~hp:~á{i~ (žadatel.

'.' '. · ~ .nedoZoiil ·El'fERGtrlCKý'-. :POSUDE~), pfípf:l~lJl.-ro~hodl .dl€! § ·(i6 .odsi. 'j pís,,(g) spr.óVni'ho:řá4u;
.- ..když iá4ostje-ijevně .bezpř~dmě~n()i!.; nebOťze .spis.oveho :materiálu na,shr01ná!4!né:h() SÚje zjeyj,é

.' .:(ENERGEl'ICKÝ·.p,OSpDEKlni. :JJube.rilwč. }19413, o.i~ dne.l))L2.o17), !e.·~ití. teplapovinnou .
..~sobpuze·,so.~stavyiáso.bování tepeZ,?ot(energiíje.e~~,omic~pfijatelné..':'.-ko~~ ~i~a~.

", ~J ~ .>.~ . ~ . ' " .::'-:" : ; , : ~ , ' ',',' ',,".: '.,; ~ "- <~: :.. o"> -: :.' .. '. ',' : .: : .:. . ," : :.
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OUPSŘ 18112019-330-rozh.
. Rozhodnuti o odvolání

~ . . . . . .
Odvolatel B ve.svém nedarovaném odvolání, doručeném Il8; stavební úřad dnelS.5.2019 uvádí.že

... .podkladem pro vydání rozhodnutí - stavebního povoleníje energetickýposudek, který dle vyjádřeni

. ..S.tátpí .energetické 'inspekce .není ..energetickým posudkem. podle :.~ák9na· . č.. 406/20()0 . Sb., o .

,. '..:: ~~s0ní:~n~~gil~....: ....ď·••• ,: ď ď . ~ ;:... :.:.:.:..ř :... :..:::..;: .. : '.'>.:...:'.-::..• ď • • •••• ~ '. •• : :. : • • • •: : • •• : :.:•• : ' •• :' : . : . : • • : •• • • : • ••: ••• • ••: •• ..... : • • : ' . ' : . : ' .:

' .. . .Písemnostíspis.zn.: 1687/2017/SU/Ha, č.j.; ~.s375/2019. ~~Y8JIQ:u.. ke dni.24.6.. .2019 .stav:~.,iú .lll:ad .
.'. .'. vYZV~ účastníky · řízení k.vYJádřeDí ..1qlÓd~ým odvoláním ve '.lhůtě doJO dnů ' Od doručení této

~. . Pí.~~~sti," . :'.:; :..'.:': <'-':.:'..-< -:-: ::: : -: .. .<.' . :.::.'.':. <.. ::'. : "':~ ": : > .' :: :. :-: .,<ř: . :..-:. : .:.
. ' -,_ .~ ::: .: ~ : . . : : . :: ~ : ':: : .: : : .: : . " : .: ".: : : . : ': : ~ : .: : .'; O":;, '":':: ,:',;:: '; .

-. '.Tét9.ih~Íy,:resp<možností vyjádření. ~ila :#StupkyPě ža4ate)e, . Spol~Čno~ťTEP Jablonec, .spol.
.. ... : s .(:o.; ~kterA: se.:vyjádřila :píse~n.Osií ·:.datoyanou .~e)lni. 4../7.2.0}9 ve ..~~ré uvé41a .~v~ ~ta#o:vi~lto .ke
. .: , ,:''.·skútečnostem :uv~d~~ýffi>/ 'po~~ých 'o4vol~ch :{resp» ,~ýŮě.:~ odv~láIÍf Q4vQIllJele;A/ÝZhl~ ..
". .: .·k !OIÍiu, .že...v.p#P~4~ . ··.~dv:~lánt p'~y()l~tefe ~:~ : ' ~~ j~o ~o .:v~bpi : ~~h~ . odv~lání):)~Q~.in~ .:se· .:

. . . .- :.j~3Io .9.::~éak~L. na, :n~i~lcy~·. ·ij'ka:jfc.í. .se <ž~4at~li :'pře41ožei1~~o. ":en~rgéti9k~ho .jx~s~u, :: 4ále .: .
'. ..: :... ópoÍi~ntI#ho.·ene:rgeij~~ého. ~s~4ků;~~acPv~ého Ing. ;Paniel~J~:ub~em (~~g. aucUt), k·~~~UŽ .
:. ';.... ..::j8·Oií..··p~:d41~. dóipženy..YýpQčtýp,a-iákládě :·vstUpD1ch · hodriot;ůYedeiiýc~ . ,,'t01111:0 pp~Udku ~~' Úál~ ·.~e •
"'::: : , :'. ; ~ : ::.~~P~~ :ža4.~#~~ r!já4.ryl..k.}~iii~tň~?ip:;~k,o~()~.ic~éi#~~ři~9~~:~~vě)láyr~~v~~);~.~Ó:v~. ;~9~~0~.. .:.
.:' : ··. .:.na .:~~4~ PQ~~u; ~ ;p~~, ~~.~e~~:~~o~:reálp.~.·y'YPP.čty.YY~l$eJi.9f :zJ~re~Qvaný.c~ (dříy~ ..:..: ' : . .
.... '.. :::·:ď p.OY91~ý~h) .: :ptynp:VÝ~f: ·~~tei.~~ ·:~K4y. : Y·:4t~t9: .-:;PP~.d~ ·:: ljYl9:; ·yYép~ze~9.)ze. : s~~~~Yéh. .'u4~Jů .,0. ;''.O~ .
ď • • : : : . ; : • • • •: :sP9f;řep4~h.ep~rgií, ·:vyT<?b~n~: :t.ePěhíé :e~eigii::aqQ4rip~.·;híYe~ti~·é/V,z.áyě~sY.él1o.:rn4d.řerif..~~tUpc~ ~" : . : :: .
:: :'..::;·.. · ·:ža~~~lt1:·:=Uvád(ď::ž~ >nes.Q.~~st .:~ :tiátlú~. :Úpia~ěriYfiů . ;· :9civol~~li,. >trY~JL n:~"·: ·sp~ýrloSti 'j uni : ':': .
.:: :.. '.pře41o~eiiéh9:' :: :ene~getl~k~~p.. :p.,:,~~~· a.·roiPQiPj,í ..opon~tn(e~~rgetic~ ))o~ud~k >pr-ed19~eiiý .. '..:. '. .

0 . 0 o' ,

", " ~' . .. . .- . ..'. . " .

ď :: '.".:: Z:pře~lPAméll() :·.' ·:sp~sov~h() :)nateiiálu :: prVoinstaiič~o :":StJlveb,níhQ·.:'úřa4u · ~jistil. ':9dy~lrtCí .orgán . .... . :

. ' ....~ pn~ ';.1Q•..4~ :~Q.F, ~taYe~nl.- ~})?dI:ž~1 : .~4·; ~~y~bll~..:žácipst,o..~~y~\)lÚ : P9~ol.t1QI .:na : př~dn.i~~Ý . . " :"

. . . '.'. .' .Záni~r. : ·.K.žá4os~ ·byly··d.ol(}~ny .podkl.a~y "a cl~Jqa9Y :~ :jak:]sou :· Za1Q?~nY· v~' '!)pis~' :staveb~9 '" . ';
: '. : úřad~."Protože. ~dosi nebyla 'Í1p~ a ~~ebyla :.~ol.oŽena V.šeinl.p~dkl~pY. a:~tarioYiskY: pQtt~bn~i p~d ' .' . :

.:.' ,.j~i.í .:~dn~ j)o$Q~e~i, ..:" yl :s.~v.~~.·.::.(h,1e J.O...?~ : ~p18 ::ryZYán .k .<l0p'hiě~ :žál1C)~ti ...:ti ...říze.Iií ...bylo. .•:"
.. · .· ' ;pře~e#o~· . :~~d~~t. ;bYt.~: ·~~..;i$l~~~~),y~,/~Z4()cbi~ ; ~:: :pt:~běN~~.::·odyol~c~· ~#pí ··~ ď .v~z .....'. ' '. ..

. ' ro:Zh9dn~tí :odV:9l.aCjI;L«(~·orgánu , ·:~p.z~~~ .'OUj>SR >3.lW20.l7-rozh. ' :~atOY@ým: :~e_~dni ....22.5.2Ql~) : ' :'.
• ' : • • ď .:. '. '.4oplÍi~~· :dn.e::·~5..:8·~· 2P~ ~. !..Stav~~~~.d :.Q~~i~. ,·~.e A.:~1o.~Q18 . 2:a.h.áj~.~. s~~~.biiíJJ-o·..~e~ ·:·~4Y : :' ':

~ . . : ....." soůčaSii:~ ve : ~~·yslu.·ust..§ i l~ó.dst. '2 -sjavebIÍ1no'<:zákona :up~stil ~dUstnihQ jednaní a'ohledárií iili : '. .-
.. . . mí.s~ě ··a·.~~oy.il, ž~ ·':~Jh1)tě .4~,15 dnl)::Qd .4~!-11~~IÚ Jéto ·pis~~o~ti mQJi~u li~~ťn.ícp1zeJÍf t;iplátmt : : :

. sv~ r$riitky .a, ·dotč.eti~ orgáIÍy svá . záy~ stano,,~~ka. :Y.iáritCi . s~vebnih9:řfzenLbyly ··uP.latIiěny ... .. .
.. .iimn,J:tkÝ : odvol~teie: ·f\..,)ctefé sťayeb~, úřad PO·S.9udjl j~o ' ÍláIÍ1iÍkY j4o~~í. · ~~d . r~ec. yyDlez~ .

". .'. ' : ~ od:volate~e,A j~o .ú~s.tník.aořízeiú, .YY.i.ma .námitek.týk~.í~I~~ľse ri.eúplIl()~p :p~41o.~~11~ prpjektoyé ,
..... ....dok:pment~, které byly :stavebním .\ífadem . :yy~gu~eitto"ány...JlrotoŽ~ stavební .úřad dospěl'. :.7 .:: .'0. . ' . . ' : '. .. : . . , . : ': .

".• : , " o · . •• • • • ".
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", . ' , .
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Rozhodnut! o odvolání

'. . '0: : .

·.·k závěru. :že ~~~tůji důvody 'bráníci povolení záměru, vydal požadované rozhodnuti - sta~~ní
. povolení, kteréje datováno kedni 29.4.2019. -. : ' . . . ' .' ':. .

.··.:od~~i~f: O~~~ '~ře~o~~; ··s~~~~. 'odv~já~í~' : Í1~;ad~néh~" ro~o~~tí·. a"~~~í," :~ré: :pře<lcház~ío .
.jeho vydání, s.právními předpisy, kdy yěcnÁ .sPráYIlQst napadenéhorozhodnutí se .přezkoUD;lává jenv .
)~z.s~u námitek .uveden ýchv odvolání,ji~ jen ~hdy,.vY~4uje.~li..to . vé~ejIlÝ zájemna4Q~v~
· : i4koiino~.. ·K :v~.řízep.í,:'-oriic~ .:nelze ·mlt.důvodně. .zá .to.. -:že .mohly :~t .vliv .na - so~ad

---.'. ': napa~éll~h~rozh~dnu~ :spiáVlÍími.předpisy, .popřípad~ ;ná.jeho. ~právtiost;···s~·. nepřij1l.ižj, kdY.·-tímto
:; ::.' :. :·pqs~upeni. není doič~iió ·pniv.o ~a.ri~du·.Šl,(ody, Zpl,lS9beDé nesp~ynÝni 'iířednini .pósiupC~· · ; · ..' :..::.....,~ .

'.. . ": '.'<i.ř. .::.'.:".'> .. : ~::.::: :<.:..:.>.>->.:·:« .: :.:::· :· ·: .· ·-.: .' ď : :< :.:.,."..:.:::.: .::.:: :.':::'".:</ ',»:. ~: .'.,;.... .:'::':--" : :-.-; :.: '..
'. .:·:·<?4yolacf orgán po přezkoumání ·r~*()d~utí . (stavebního.povolení) a řízení, ::ktéré."př~dcház~Io jeho .. ...

.' ..... : . VydápÍ, zpředloženého .spisóv~ho m~~riálu prvóinstančního ~avebniho ~a~u. dospě] k ~v.ěru, :že ' : "
: ': . '.~ia:yeb~í .úňl4 P?~oudil p'o~an()u. žádost o. stavební p.ov·ole~ a.·pnpojené .P64kÚldy z~ všech h~ediseJc·. .

·.. ". : yYžaqovar.ýchust,'§ in.siáv~bni4o ZákQD.@ a. v:~oul.'ldÚ .s :ust:'.§. '-77 ·.o.a~( :·:s ·Zák.·Č. "458/2Q(}O'·.sb.~ '..
. . '. ' . : .' . . . ", ' . . . . ' " '. '.' ' . .. . .. . . '.... ", . .' , ',' . ', '. .. . . ..... . . :. . "

: .' . . ·ep.ergeti~~~ho ~o~. ::Sta:ve.l?ní úřadvěc proJedn:~.'y .$~U~l.nnQstl·S:~Č.as~íl~y .ij.zenI ·a s dot~enýIni :. .'
.. org~y, byloj~ o~~tÓ.eÍ1o 'iahájepfj.lředrnětnéhQ. říZ~tií; it)ó.hfi. .s~.:k ·n~~u. :VYJá<ll1t, vzn~s~ '~u\p*~y~ .: .

\JS~~~~~
.:: :.:.: ::'. :~ :(~~~é.:třtiáv~$ých:l)lyit()YY~h. ·kprid~~čriích:kod~ .:S:.ií~áy.áI$t;~pa.lqya~At~~:v~d~J?iľiU\-;(~~jj~ ..:;": :.':.::.: ....

'. ....' :..~~~~~pé~o ·~o#io~uÍ;í sice 'yY~~9YÍ:1~ i1euyádj; že .~4~~i life.*oumaJ.,~é;z ~~s~á sphiě.ní t040t9 . .... .:
:. ' . .:: :u$~~lwvé~,. ale.ódvolací .:~r~"Po :pos.ouzem věci 4osp.ěrk:Záv~ru, že PPYo.l9.Y~ .~iaypa p()dminicY 'v •'. ": • •

· . ' '. .. .' :CitOvmého. ·.uStanovem : energ~tického .záko.lla jedno~náčně : 'splňujedak -z '~:·iiv~denéhó ·vyplýVá.... . . ř:

. . ." : · ·. :.: ·$~v.~~~:~d ·/také ··r~i~9dq.Yai · ~:'~~dě souW~nÝch '~~ovis~k ·4~tČený.c~ ·:prgáiill. ~táinf. správY. ..... .., : .
".: ·" :~9~P4~Y~:\ :~~ :::·~~1i4~· /<prilje1d.o.X~::·: :':4Q~rii~~~,: .: :\i.P~y.~~.:ď~~~9tjZ~y~o,~ :·:::()sQb9~ .. :·){4r:·"·~ :: .:"- ....:' .....

:> . . : .):k)~$Il.en~~~,j*~ž:L~.~f "~kl!ldy ďllylY.._~pia~v..ár)Y : -yJ·9.tsaI1U:PQ~ujf94n ::kP9so:iJz~ _ -:vš.eC:b. :-::: .'.:: . .
'. :. " ·:: · :: : .·:·o~~k. ,;"·::sp.9je~ÝC4 ·.J.'WYQl~r,.iTn : : ::p~ětÍ1~ /:~~Y~y. :: ~:z.hJ,~~~]{ : :~aIit~h :-: . : ·stÁY~bnú,ii: . · ·:zákoAe#i <:·a ·. · /. : . ' :. . . :
· ď :: .: '":.; . "::.prQY~"i~~~i \předpi~Y. k~ěriilL{vi.:i··Wi( :§ 50.. sprá~o : :~~ri). · ·.:$úlye~riík . :pře4IoŽ~Í1ymCpo .dkl.a<iY :': " 0 .J.: .
:.'.:.: : :·prp~~l..~p~XD,ě~. Žá4at :o P9v~~éI!( ~tavby, :.p.~e~ožén:~:dOk~~n~c~· .~-. ~Š(j~~9d,kIa4y/)c.iér~ : byii'-: '" '. ' .
:.:. ~ ·.:p~lld~i~i"~·. ·Vyd~ .roil1()~n}i.i;í, jso~· .:v~.~~Y~N. ~i.J ..~() o'~p'r~Yiiího ·h\du.pqs.ta~~jí~í.tt~~~: ~j,ý : .:.':. .
.:.':' :'.. "·~Yl~· :~.e · straD:Y. ·~vo.ac~p: ~ig~ti ){O~tQváJio~ ':~e y.řii~iti .J>YfZ,jÍštěrd;tBv..:Yě~i~ · ·o··kt~ré~·. nejso~ ' " 0 .: : : • • •

· . ' : 4~Y~dn~ ..peéhy~nosti. ·:-v.e- .:s,.nyslu .ust.:·§. '.3 ..sprá~~. ~'~du·: : ·.Stiiye~ní .úřad . ·s~· :ro.yněž .4e>$ČJ.}j ícfm : : .. .. '.
: :·Zp\l.So1.>em .yYpo_řá4al: s.n~i~anii 'Masťník.ů.řj~rif, .tedy ~ .ilán:iitkanii sp<)Ječno~ti odvo.lat(~le.A, které ' . ' .

. ": ': .bYly.i)Qd.~Yv ·PiV."!Jěhli"s41y~l>iiíh~.říze~. · ··· .- .'. .<<.::':.'."': :'.: '.". -::.':.'.:':.:"..':.::,-':";\; '. <. '.:::.'.::..:':. '.:.'.: .. '
:. ':. ....·:·· ·~~chy~Wí::~V9i~ci:·::~ii~·/h.~ij~:~~-,· -.~ .·?··..bl~~S.ki: ~:4~i~ ' :'1~~Snf~~\'p~;"'''ci~~:'~~l1f:' ' .
... . .' ". ". V..o.mánieIií :"0 :~áje~ . ;ři~ePí : stav(ťbxrl..~aci .-~aCv.·sOUladu. '.'8 ~l,§ 3~ . 'P4st. '::3.'spi'~vDnio : ·.řádu .: .'
. ' . . ·ú~~~~~. řj:z;e~. ~o.~9súip~a~(y~. ~~()ye~é. U1ůtě ti~J~y, .~i .důl(~. ·Je ~~la4ům '~<?zh~~#, ...
. ' .· : ČWiž.". iiij istil ..dodržei:ií.jej~ch ·.p~c~stiích:Pn\Ý' :v.:ť#euL ·s.teJn~ ·tak ·cUů .: 4Q.t~enýjll : ·Órgáti~ ·Jji~žiiost · ".

. .··uphi~t svá .:stanoviska...Stayeb~ . '~. také.. Z .pře~@.žené . dQIaPn:eptac.e .~is.tir~lQllU .umíst~ ' .
. .. :'.stáYájicího. ~liř,ízení :so~iayy zás.oppváni tepelno~energi.í (W»~ j€m ,~CZT'~) ~dvQlat.elé AoV :d~mě.:Ve .. '
-. ..v:it~~ lc novému'zd~ojitq>l~ akJeho~aPoj~n~ . ~~y.ající !Ozyody.y4omě. Čím~ óvěři~Že :ittxt0jde":.....
.. : ··..ke :~třetU:nového:.·z#í.:z;e~s~.stávajícf~ :~ze.~ :odv9l~tele . : A, :k~y . , n.~vjc .ď "pOdn1ínk~iď ." '. -: '

. " . : . . "" . '...:- . ~ . ' ":,', . '. . . ",' : '. . - '.":: .. ' ',' ", " ...,,' . " . .. . ',' . -' ',~ :'. .: : ' ..'
• ',. : ' : • • • • ' 0 " " : • "

·.'8 . . .- : '. . '. '. .' . . . . ' . ' ". ." .' :. .
" . ' .. .

. . ,'.-. - . : " , . ' . '. .

", " ~. . ",

" . '.
. ",. " ". .
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přezkoumávaného rozhodnutí zajistil ochranustávajícího zařízeníCZT při prováděnjpředmětné
stavby a přístup provozovateli a vlastnfku .CZT k jeho zařízenív domě.po dobujejího provádění. . .Ó»

. . . . . . " . ' . . . \ . . . ... .
• " - ,' .. • ' • • • • ' .Ó,Ó: " •• "; • : ..: _ '. : ' . : : • • Ó ý, " , ,: , " o . : ' " " • • " ,. ':, • ' . • '; :' .' -ř, • . • " ':• .' . ' -, • •

.. Práce na vnitřních rozvodech teplé vody .v souvislosti '.S jejich napojením na .nově Instalované
· ·· plynové kondenzační kotle.budou zahájeny ažpo odpojení objektu od .GZJ'..ve vlastnictví odvolatele

. A,čímžj~iaji~těnanedotčenostjeho.vlastnictvf.· .,:. :" : .: ' '. ::. .:': ' ". . -. .. . .~'. . ::. : , .
• - , ' : , " . . . ' ' . • '. . " " 0' 0,,· " , " ' . • • • : . ' • ' •

. . •. • ' 0 . ' . . " '. . , , ' , . . _

'. ...K tomu je nutné uvést, že předInětné stavební úpravy majLbýt .~ved~~y v.~~émiích .prost~re.ch .
' . . ·bytoy~ho· d~inu·na. adrese.S.adov~·.~.p;)5.03/13, Jablonecnad Nisou,..~~ pozemkú s~.;p.č..~373 . V.k.ll.

... . J~lp~~~d..N~~Oů. ·. a::b~d<?~. spočívat v:~~hiCi .iř:Lzayě~nýc~plypQyýqh..k~,n4~Iizač~~b .kotl:ů, •
.. sy~kone~.1;caž4éh~ z nich Jil.~<48,7. kw..v.provedení -?,c'';·s ::nasáy~·sp.~ó.v~.~no.yzpuc):lu·~ '.

,, ': " :f~ě a':<?~~~ni spalinkQmín,em.nad.stře~hll. p:ro~~.r,,~. nově ins~9vanÝlÍií ko.tli.{3 :l~~~e) ~~~ý. ' :. ....
'. :. . .v.:~~ci j>r<)j~~Yé ..:d~~~ta~ . J*o ..:·;;l{~telna'.'.. jé..s~~yebI?-ě. oddělen..·04 .o.s~tnich .pro~i~rů
. .:.::.:y.s~~~~·Yill$ Jirii·.id.riii....,edná :-sc..o .přost~~,: jl~há?:ejicl :~e : ys~Verp~paC4U.:ČáSti..:·přednlětIiéhQ' .. .
... . ' . obj~tu, ·.: "·. něniž jspu kotle iů1ii~f~Y~Y," .kdy se .-j~~ o 'sek~~ .č.p-.~5~~/.13, .kde bude . součesně -, : .'. . ; .

.: • •"' 1'· ' UlDI~'"i~ryn<:ruvAIi;:~~bj..nur~ !' •• '> . ď / ii i'i ·ď·.i : .•>.....•..'i , '.

.. . . '. .Odpojení .(~~stá\{ku) ~~T.'provádíjeho .vlastník (odvolatel A) .~yóji provozníčetou .!:l~vy;kl~ . na . · · .
::....: ': .' ··t~~efQrii~ko1i.· ~·žá~o·sL v.l~~·.:49~.t;lVJj~ch .~ioiVo.dů. :F.Yii~.kY .:s~ :.odpoj~nLCZ:r .:prpYlléij uzavřením : ..
.~ :.:': _::.venti.iti ::~·. ;pO~í; :.:·.k~ý:::ódpojeii(fl4io)~.: :tepia<CZT. :nq;iQ~Íhá ye:: v.e~~jn.opřá~.:iižin.iu/j,*o. ':'. '. ' ..::
'. ' '.na:phld~éI.:$Yba,.: h~yYž~duj~" prpto : .~~~ .stavebp.I ..nep.oj~~ ·j)9Y~le~ .· ani jiný 'S9~as : s~Y~bnm() :.'. . t ;

· .: . :.. ~~ :v·.~~ém..p.řípad~ jd~j~D, ':0' ,owtřeri~ ::org~~i~~rii- pov.ahy•.se l<:~i:ým . '5~ .·p{J.c.hOpjt~lll.~ pi>Čítá, á .. ",'..
"':..: >·pr~t~5sp.# ;.Ůl~4tl~V.~y'..y.~~y.::·.:~~ť~ :~~. :iX>.CJJ.(.PO~~Py. ;~~YřQ# ·.č~ : ~~:0P.ii /:r~i~ :si~Y~b.Di :.př#!pisY, ' ::';:::.: ':.: ':.

· :.' .: .':•..~~.s$l~yuji,:.. ·~e·· :ýitQ ; :~pOJ~ni..(n~~: :~$~v~),:llt~f . :~ft ..~so.u~~ -,4.o~~li.Jl. :pQ~a~~.: ·i?iq ;;#*~ .. : :.. :.' .
'. . "vekjpoprávI$o.:opi:áv#ě~ p'q~e ·:~tay~b~fP.(f#koQa.:" ·t~C?hiiicky . óbj~ktivp.~ .n~jde: o...stavé~rt( z~$~· . . .
· : ale :.1~h- '''o .:. :opa~. ··.9rgaAi,Začnf.:: poyahy : :"(m:avřeilI : :.:~ :. :J.l.t8ž~I1Í . :venilll)), :"'jéž ·:.má .:I,{JYal1\l·..:~óiik(; " .
>:'.':.: :.•.:o~S1<0p.ri\~Q. ·j~dn~/J~~.. ·tP~j~ : ·~ú.tiit~t: ťrYlile ....:~j)#~t.1,.. ·~. · · .*p.raVY)-oZv.?d~ďile~~.&4~jí :.' .:'.::.'
.:.: ~' . :'.' : " ď.·~~é. : :p~~~c.~.oií. ·:v~řej~~p~4Yti.í: <oPi:áv~~ní . ·:podle<~taYe.bill,1,l9 ;"::~~9na; · ·.~ž..:j e . :\iýsloyri~ : ;u:v~d~n9 : '. ' .

: : ~I~~;{i~~~~t~~~~~~;rl1:~~11~i~{/ď
· . : ď .: :::i~oJ?oYáp . Jw.I~. ·z .CpT;:·a.v~.: ~ :YI~slQf~. ~di()J ěJ;ii :teP~ln~ :.~e.riie.:~ :zAy~s~~j)~y'nqv.é .:·~o.Í14~~člÍi :. '.:'.
J".::~~tie. ·.b~o~.·.pffmQ: .:v'.:~i#ě>~.Q~d j4eď :~ · .zaJ ~~těii{ !tepl~ · ;? ~~TjiD;é~~.\ri~~~·. ·a)oupaS~(JiÍi:éhÓ : .

.....:'::. :. ·:v)tr~~é(teP}~: p.~. :ze·.:~pis.~ . vyp~ypu~o;·..ž.~·:prp· .·.~ý..~Yt~'1.Aů,m. ·j~ď :eko~~~cky :tl:e.~fek.tiy#(d.~e , ~' ..'.
.'.'..". '.' : . s~ttY~( tf.:G~T. .:ye. :ylas~~tyi j4if:~só'1J,Y ..a ':~ jin~h.ó/dpd~y~té~e. :t~la ..~.: yiz·..:.~n~g~~ký ;~siid,ek : .".:---. :
'. '. . . ·év:č..: :'7~5(j9.7 :~e .. dne 20. ~/~.~1.8 ..~~.v~Ý..Ing..; }~d,~~ěm ·:·~ik~~m,. ~~~i~~ti~ ..~*ia1i~to\l . .: ....: .

' . .(číslo 'opráy~~~ .0.8.(4). Tím, Je :.pro,ká?A~o; · ž.~ ·W4Pě~. :p~.mětti~hó ol>je.~~ v~s~ zdfoje~ .tepla . .
.' :.. ';Ý·padQběj)1~9Vý~hkóp.de~~nich··~oi1ů. :yyř~Lprpblérii.ié )lQUWnpu.:.iieyÝho.driÓu·::~~on~Iiiikou :..'

. '. : . .pr~v~~ú:t()pného .sýsi~~u, ·.n.ově..inS~ov~y .i~Oj Ušetří. ro.~Iií·. tePf?~Qu llrá~i QPf<?~ souč~itQs.ti~ c:~i . .: :.
' . . j~ ··ve. 'S~9dě :' s.e .·~~oném " 0. ·:ho~p'o.dařenj. en~rgií "a " Y1á4n~tP ·:n~ením...č. . ~~95/20.0ľ.:·Sb..·.Toto . :' . .

. : :·elCono.~i~ké yyh<?dno~ ~ylo s<iu~ástí p<>dIqadů o~yo~~m'napaden~ho .rpzh(jdriutj.· < :. ~. ::.:'.. '..:' '. .:.,: : ' .

.":' ··:.ď~.~kuds~ .~č~" n~it~k :O.dY~~~~l~? '·:~dY~la;Í,~rg~ :~y4.ci4 :~ .~·tíze~i~h ,~~dl~:.~~eb~~9..záIeo~PlaÚ· :.· .
'. :ust..§ 192.stavepriího:záko~a:; )cterYm je tip~ven vzt~ .stavebJ:lÍho.zákona ke správnímu řádu a které . : .

.stanoví, že~' PQstuPy. a řiz;ení s~ použijíustánovei1j.správního ~ád\l,' pokud$veb~ ~on nestáĎoví .
.jmak: Vd~~:případ~J~ :j>Ostup' si>eCiálilě ~prayen. ~sta.lwveiifmi s~Ye~~o .·ZCU(ón~ ii'to'l .J~~kud 'se ..

:. . ..· ťýče· obs~~ľ~ r~zs~.ů :nánlitek, kteréje .ino~é. V;dan.éll1 fízeití:v.~e(a.~nje:Ve .'stav~1?ním ·~oriě . ' .'
· .. ·.oproti spI:ávnímu řádu omezen..Z t~h~to ·(Ijiyodu··se ~~e po~j~'StavebI;lí zákon, íůkoliv.správní .řád.. .'

. ':Obsah a· .~z~ah.ná~tek, 'které .je.účastník · st;.v~birlho 'řízeiií opi-ávněn vZDášeť.S1anoví usl. § 114 ' . .
9 ·. . .. .. . . . '. '- ' . . " . .

'. " . , ' ,.

" : .' , . .': ' , . ',. : . "
~. '"

" . . . . : ' . .'
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Rozhodnuti o odvolání

odst '! stavebního ~ákona rovněž odlišně .odsprávního .řádu. Podle tohoto ustanovení mMe proto
účastník řízení uplatnitnámitkypouze proti projektové dokumentaci, proti způsobu provádění a

.. užívánístavbynebo proti. požadavkům "d9í~~ný~h orgánů,p.01:'ud, (8: toje, zásadní): jejimi přímo
dotčenojehovlastnicképrávo nebo.právo založené smlouvou .prověst stavbu nebo opatřen! nebo
.právo"OdpoVí4ajíéí .věcnému .břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám, jež .přelqačmí tento

..•.:=:t:::c~1rla~:=:;:::·n~iL2ti$y~j:n~v~,např.·· . · .
" .'Dánii1;ky':k{)c~~ě ve~jnéhó,,~ájm~ďale :ÍiáIl)itky iriopo1.iJ~ýi, :W~:We9véllo A~uir~teru, ,~e ,mají

: ",,'~vzWtkpře4m~~,'řízeni,·při~mž.niusí bYtsplriěn~.i~á:po4mínka C~t9Yaiiého.ustan9yemzákoí:Ul,
.:..', a' to.' že' p~edniětiio~ ,stav~~ je. 'přímo, dotčeno vlfistl1ické ,.p~vo, namítajíc.í}io .ú~stní~· řízeni, ~ . .

. . . :. :Y:danélll:. případě ,o~yobúele·.A. ~':k pozemku nebo .stavbě, ·pnčemž .1í~astn~ .sám .m~~í 'nv:~~~ jakým.
, " způsobem budejeh(,l vlastnicképrávo. naV1'JJ:o:van0l:l stavboupřímo dotčeno, J~ntak.0yé.n4mi~y jsou., ':
. :.- kvalifikovanýmI ~iikaml, které lze v qanéJ:il řízení posuzovat. :'. , : , : -..:.... .ř. ':.'. ..... ",' .. ' '.

'.':.' .'. K'~~itkámod~~l~~ele"~a'~óučasn~i04~QI~t~l~··~.(ne~ť·:~~.o~~~v~.zh1edisican~it~k·:kryji).
'.'

.... :. .r
• • •• ': ~.: • • : .: ... o", -: • -. ".", ':'

....

.. :' .. .' llokudjde (>'p~é d()tčerií práv majetkové povahy o~vQl~tele A (e:t;1~.rgetické věcně.břemeno k domu ' -:.
ř.: . ···st8.Véb~á), je .třeba řIci""že ··c.c'a;7 le.ť:~t ~ipo,~ácl1.tiiěsia.Jab:~oA~:nll~ Nisou piQJ>fhaia," 's

-. •.j)Opt:·;prpbihá.,a,~ud.~ '::pf-obírull .:Yj~dr1ot)ivY~h ..doin,~c;h)Ů\sta'a#~ :,pl)'Í):ových, ...kQt!(i, .kdy.se..Í1lSpl,l~í..',,',' ,.
':J{~tl'~':~~nf:d()dav~~~ #~Iňé,.e~~gie~~·lc~iikiéinfho).lopiii·ď(ri*.· iliíSto.~~v~l.~tél~ A.:·"I~#t~:,d~11iu, .: .: .;

., .' ·,,'·:pp.~y(vl~titL2;4r~jt~pl.a)~·~o,ées~ějt}p:ó~1?tié.y.e.~ej~9P!ávÍl.Í.op'r~yriě1lÍ,po.41(s~vd~t#li~~.~()ria. ř. ..: ' .:

,, ." '..~a:j~~tpyčÍIÍ~ ::pestóu.: .s~,,~b@t~: ·::říze~j<vJ~~OŽ.,:~b~Je ':'~YY4á.I1.~ ::~t#Y~b.rií,jx)yol~~ '(rist.::,:§ :::1:1$.,':": .:. ".
ď :st~vepIiíhoi:ákona)",'<)~Y91ai~lA. ~~Pii4ál. iQZhod1)utí, {j.':()dYQI4t1~ :~:·ttW.:roZhOdnutf..byla:i\~pádán~ .u. .': .'' .:

.' '•. ·,:I{ralskéh~.'s()u4u:y.;Úsij, iia~4berti. ~"pq~člái:v Lipe~~rá.dáleJu,NejVY,~~ílto:spr1iyiiíIIo. ·so~~u. (dMe. ď. ř. .''.. '

r:~~:~ j~:~;~~"~:
'. . .: .: Z4k.:č. 350/20.1-2 &p:.,.~ ~ove~Qyal,stavebni -?:ákon.a kterýj~ v účinnosti právě ód .l. 'J.,201.3) ve .'

..-. .:~itáAu.ktomutó',tYPli~pad~lIiáSl~d,ujíéhků~pstt·· :, : .; '.',' '. ':' .. ; .

.'.' '. '·:i do~v~~·:·~~e .·vy}Jl;n~~": ~.j'~~~UnSPO~O~·\';byťj·e~ :~~ánH~ě spo~ouo~kllJ':ve' vztahU:
. , '. '. k tOP1u, j3k v.:těcht~ případ~h riiaj(b~ zóh1e4n~lUl.piil\~a .maj~.tkové :pcrvilb.Y·.odvo~atel~ ·A. tak, 'aby:'. .

. . prcivádě$l ,(r~81izací) pr#í'.spojei,lých .s 1cQ:rikr.étriíII1··s~vebnim záměrem .ta~ pr4v~ 'odvol~tele' A '.
, -. ,.: ďn~bylll ;·dQtě.ella~· na:pp~byltlzaj~ště~j~jiPJ1.~.~chr8Uá:;pyla aj~p()U7,~ :ó.#~:t91lP,·:z4a:'d.()jde, ... .

.. -. či ·ned~jde,·. nebo ·m(dojí~ .:'"napOj~nLnóvě .i~taIovany,?h::plYD,~ri~h .'k()tlů :qa' YJ:Ů~ :dl,)mo~
. . -roZvody'.tq31é:yody·.Za souč~ého ·.trvajícíhO.napoje.~ tě.c.h:s.an.iých rozv.odů .teplé vody~ ~ze.ní
',CZ!<>dyoIatele'A ď(bYf:l]iístQ ~p~je~ bybýloji~d.e·:aM4. )~,:':'::':.: <'o :: ,::~. " ',:',. ',:'.'.":,:':<:':'::'" .. :: :,"::: .

. . " - ',. '. . ... . ". - :... :.. :.... ' .... '.

:vrámci tQho:.byloj~~o~ČJi~feč~no,že.za, si~~e~.kdy jen~b~.brid~ k.ok~iku~állájenf.p~Ú na.
vnitřní~h iozvod~~~ ~lJlé. vody:(za lÍčele~ jejich napojenj .:nci.plynpy~. kon4enZačni kotle)z8říZeiú '.

:' 'CZJ' .odpojen~, nenía ..nem~ být objektivního .d~vod:U,domnív~t se,:že by v~s'ník CZT.mohlbýt
.•.... dotČen .IW:. sVé~ zaiíze~.ípracenti, je.ž.b~dOu,·pro:V~ěny 8ž j)(,l.:odpOjejú (viz..nápř.TozsudekNSS
:. č.j.9.As .120/2013':::'· -19).. TakoVý :Pb~p; :který.je jedině:iechnoiQgict{y.ino~ý, bllde :v.·dati~m,

" přÍp~dě ;d~diž~n, ..·což -je. zajiŠ~no·.·.PCIdm~i:'~padeného l"Qihodn~tí .Č. 16,. .17, 18
.,,gtavebniho pOvQ,lení datovaného 'k~ 'dn~ 29. 4. 2019 citujeme: . ", '.' ..': ":. :".. '., . '.
,10 . '. .'. '. . " .

" o,,



Rozhodnutí o odvoláni
" .. .

8~ :~ .Pii provádění stavby nesmi dojůk dotčení stávajícího zařízení ve vlastnictví Jablonecké' . energetické a.s., fČ 61539881, se sidlem Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou.vně i_ iwnftřo.bjektu..··· :·:.- :.:.:.:.: : ,..: '- :.:.-. : .:.. '': . ....<. -'-.:.-': :,..:. : ..'::':'." .':.: '..:::':'"
'.'9. .Stavebníkům.oinfJablone,cké energetické a.s., IČ..615398~1. se .~ídlem Liberecká 120, Jablonec

• ř 'nad Nisou přistup k dosudfunkčni částijejiho zaříz.ení,.která zustává vdomě. a je nutná pro .-. . ..' dodÓl!ku téplt;l'do osratnioh .odJiě1J1ých ·.trtíst .(d.l~ mr.·J76 .04st. J a.§ 77odst. 6.~ák.. .č. 45812000.' . ., -.":Sbrr,en~rietick#ho_, záko.na .lspu ',vias~~ic~ n.e.11J.ovífostí,v. .nichšje :umi~t~n.oď rozvodné .tepf!I1J~ . "· . . ' .. ·,za.fí~ení.nebojeho. lás.~ n'ezbytnápr~.~o.4.áv.~ tře.t!m.os()bánJ; povinní nadále.strpět umlstěnia '.. '. :'. . . .. : ;provpzQvání tohoto zqříze/Jl.), .~eko(vlqst!'lfkoyi tohoto. zařÍzerzi svědčí i.nadá!e.záko.imé..věcné .· . ' . '. ").fernen!> .·-ve.s.mý'slt! :enei:ge.~ic~hq z6kpna. ::.:..... '.. : ':-: ':..'.:.:: ;<. :: ' :'. ' ., ': ':.'.. " '.' :. :: ".. :. ::: ...; .:..::.. . . '. '· JO. Plynová kotelna htÚ;1'!:11apojejiá.na rQzl,ody !oimévodya rozvodyTUr·domupo .Q4pojeni.t~c.h~ó . :".·.:..-: '.': .rozyo4ů ..od.z~fíze1jí ~ou~~qVY. czr 7ab.lo~e(:~~ ~ner.geii~~ :0:$. , tc ·6J539.8~l,·'-'Liber~C~ .120, ....';.. ,,:, ·46.6 . (jJ..Jablon~č nadNisou.";{)(On~ citace) ..-: ': " ,: ' : ., .'. : " ,. :.." ''-'.:' "' ,-.. .. . '. .. . .

;i' i~ ~~~c~~ ::
· •. . . .-byt().v~lt~ .:p.OPJ:U:.v:. :r9~.ah,1,l ·. dleust,.:§..7~: .0451.::5, :~" .~•. 45~/200.Q..:~~., .: energetického.~.o.~ .: .~ . · . . .... ., ".' :' .". --..··vl~tiilqlC~. pi~yp .k. jejfill.~i :~~iií. :OdY~la~~l A.·Y,:QdyP.l~í.:VŠ.*:~~vád.í·:žádpé. · .si\.utečnostl, . z'p1Phž ': ':.' '. -, .:.' ..... .-. ",:)Y.·v.ypiÝ':~.~ :p~m.a. 4Qtčerio~i.J~~~, :~~~ig~#~}{ÝiÍi .:·z~o.iiei;rl ,~čéAý~h, ·.y~cnyciÚ)riíy :J(oe#StiiJi~mu·. ..'- ..:.. ...

• .:.'. ' . :' : : o • '-zl!ř,-íie.ní. :.\U~Jio: :\;i~st;iii9.tV( : :y:pf~ětp.éIĎ: ~40mě. :poyolpvaIio~·.~ď~~YlJ9~: : S. 9lil~iQi.::~~jp, :.:ia'JcJ~ .,":-,. ' .· "'-;'. ' :-"rzne.s.ené.·~odyQlacLn:~l:tky :~})~.~ově .:rie.sp~Auji.- Vý~e .-ilv.ed.~p~ 1á.itéri~ '~$.t.: .-·§'i -.l 4:~d.st.) -,:~~yeb.ilíh.o ', ' . ..:'.:.:.::--'.:'." :· ·:.~~qna:. :.-(>dv.olá~i ..orgái1:~p~o.i~.:Pfe*.o#triAY8l . :~~.iikY :04Y~I~~l~/A; :·:@~!~ :~~ ď~i1ffiri~ď:n.~ijkaj! j~h.o: · ..:: · ·vl~~~hjjI:áv:p<>uz~: z)?-~~~~~a i~~~0.~. ·VY~~~l(}.i"O*9~U~,j~ to ':~oYí u~t~ .··§ .89 . od~l -.2 . '.: " . .:".:': .' .spiávníh,o·řá9u'-k4y·ppj~jichpře*0~~ dospěl.k n~sl~d.ují~í1ll:iáYě~;. ·· ~ ·:. ·. : · .'- ''-:'. :. ;--" .::.::: ':.:'--:'.:' :.....".:-- .- .: .

~): j ;
·ř. '. ,'.. ' · ()Ill~~~.:~p~~ri1 .:~i:pe.s.plIl~~í,p'().dpiMcy. ::s~{)"en~~ .Y:U$t~ :·:§ -,· ·~ ~ . :Q.dsk-7: ::z~k.Q~ ~· :~Ql/2Q12.'.~.b..~. : :ri .: . .:' .. .· '.:: .~ ..:: .Q~hrAA~ :9V?4~í... ;.Qb~ Qdv91~t~1~ shQdn~ ·jiÝ.á.4.ěj f~ ž~ y·pffpa4ě.: en~rg~~ck.~I;l~. :P9sil{jl(t4 "Zp~élC:OY~~~~":.'. ď . ': . ' : . ' .'...-:.':': ·· ~ : '·. :-: ·:~:; ::~~~~1i~~m.~~::~~J.~~%1~~0~1~~~~tt~ť~ttt~~~~4t~~:lj~~~i:ti~~i·.. :ď " : ~ ::' .:::0 ..' '- " z opo)jéiiti#.b9 .:.p.ps~~~..::.,Zp~~~Qv8ri.éhq .' ;.~g; : '- ,'p~~lt:fi.l..': : ;s.Qb.~~IP.-.>'. (~~ .::. :op~ávitě~: :..:·;0263) .- . :' .. 'j': ·~v. ~..jl.9.~3...ó, .~raooY~é~~. '-k~ ::~r)LJ.q. 2018.- .~a .'.'s~aD.~v~*a.· ~~geti.ť?-k~h~ : :a~dit9i~ .- .Js .YÝš~ . ' . :. ..- .... ~ve4~~én1u ; eri~ig: .~s.~u .~g...·.Zd~~ :~il~4ria, :~~yaného . ke# ..21-,.: ·~O)~Ol ~-' .pře.~o.Ž~ilé~o '. .: .: . " . '.. 'Odv~l~t~l~:A. :V.:~d těcJ;ti9'.tl~it~k 's~ p~ak ()~yóhit~l~ O.~~jí zAyěry ·léo.I1trQWhó. ·zji~ní. S~~ '. .,' . .· .,' . ". eAerg,*~ké. : '-jDSPekCe~ ··. íizenmntQ · ··inSP~~9r4tu prQ·. Líberti~ý :' kcij ldále.·:jen : . :~,$Er')'-·: .ktti(:bYlo . ., " . . .p~ve4eiio·:,-pa :~~4ě .p~ě~ .da!~~~~h~ ~e .dn?-.-2.9.1q. ·~Oi8.~ :·Tyt(;. sIaite.Čp,ósti .P!lk,·Í1)ají . dl~ .. ',:. '.'o,d,v.olatell\·:za ilásl~ek.tu·. skuieč.J.-lo.st':'-že ,v rám~i staye~ní)lp.Jízení :yyvstal~ z'áv~riá'- překážka .ve : ' . ...:·····.• ·J:t~LDLi~ odxo21ŮJ~ \·UVéS~2;OIZ02·~i'.~V~~~éhO .. " .~ V~*Wnu. vó.~v~l~cbii .řízení ·:·~v~~~ .tvrzen(~~~.a d~e tvrz~~ .:ů,,-e.dená ~v.oPC?~eiitninľ)~su~· . '.' .· '. .při~emž je :.ho~otil. ye v~áje~ém. soul~u s -y>,jádře~ :~zástUp~e .-žaPat~lů ~.po~ému 9.dv.ol~i... -: (pí.~~os# d.atov~o~ :ke:dni 4.7.2019), jakstanoví .ust. ,'§50.odst;; správmllo}ádu. Pře~Ilě jé ·Však.',' 'nu~ě Z<lů.r.~t . a.~op~,?Y~t, .~~ P()~ahu náplitek.uplat,něIlý~h . pdyolat~l~ ,lze ..vyhq~Qt.it :tak:, že j4e.· :~d ::ián1e( -.lnp.žllostí .t~Qvou. :ná~itku . y,znést, . :prQt.ož~ :D.ij ak: .n~po~azuje: ~ria .z·ás~ . · :do jejicjl". '.: mnQ~ych: ;práy, ·r.esp~ '.ták,to . ·uplatn~nQu . :.n~itlru .: opvolatelé WJ~. · n~pojuji .s _.dot~e~ 'svých:. .. . subJ~~vn.i~~ práY:J(~.~~ .s~~~jí~jn;l _Pf.0ti .()b.s~~·.eri~rge~.c~éhoWsll~ů. ,lze .:v.·S()~adu. .s.ju~ik~tui"Qu. Nejv:yšš!ho spr~vního. . SQud~_ : ~ .tak:~ .se .~~v.ěre~Ktaj~k~ho..soud:u:.v.Us~ .Déld. I4Lbem,: li ' .- : ,- .-: : ..- ::.. ;.,' ,' .•. . :: : ', '0' :.
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OUPSR 18112019-330-rozh.
Rozhodnuti o odvoláni

'~bočka Liberec uvedeným V jeho rozsudků č.j.: 59.A.3/2QI8.49 ze.dne 6. 6. 2018uvést, že námitky
'odvolatelů jsou ve stavebním řízení věcně omezené v § 114 odst. 1 stavebníhozákona, jak je

'. aktuálně uvedeno." rozsudku N8S č.j.: 4 As 209/201~,.34 ze dne26, .9. 20l8-:-:citUjeme: :' "0..•. : -: ..•.
". . '". . :.. " ,.' .. '. . . .' ' .... " .. '.. . '. .: '. .

. ", .' ' "'. - '. "'.",." .. ",".. '.. ' ". . ',.,'." "" :.

.;;Nejyyšší.sprá.vní soudseproto itotožňuje.s postupem žalovaného i krajského soudu. Stěžovatelka
.... (Dodavatel centrálni}lo zásobování teplem, k:t~ byl v tom~9 řízeni před. NSS .podat~le:m kasační

.' .ďstižno~ti ";'ď~Zn~oclv9Iay)Jlo orgánu) nenCópráyněná ke vznMení niím;tek.id.o~cich. mimo.rozsah.
.'její~h j;~bjekti.l'nich. pr4v.>kjejím ,.nám#kám .týk~jicf1Jl· 'se~ .pez4~miQs#:·roz~odnutí Pr.o -.rozpor. os
é~rge#ckýmzako.hem,· iákonem 'izq .Qé.hranu.pvzd~tí ti ·~~mnílmergéti~kpukon.cep~í městaLiberec
.:j1emrde :Ne}vyššf .spr6V~(;~~ii pfi},Úlet, .,neb.~i jl,n. :neodpov(dlí..ipdné .dot4~~é su'bjektivnlpfáyo.
O&t.ěžp~ilt(!JkjJ .. Jak lJřiléhciyě: ujJoz.o.hii1:st~~vClie!ku: Už. 'kajský.s,oud•. "opr9YJ:l~nJ lltUii .ve.ř(!jnýzájem, .

.' .m.ají.v.4an~ni.fíze~f dotč.en~sp~iry~íprg41ÍY, jejich! 1iá7.or:·:byl.pfedYydá~ít1'l st(ll~e.b:níh~ :pov~lení ..
Zji.~těn. takže v.tomto smyslu.se siave.bní.úřad zabýval ~ou'a<!em s.~aVby:s veřejný", zájmem. Stejny,;,

. zp'4sober" je n.utn.é. y.ypofá4at. ro'W:těž :n4mitku.'stěžovatelky .ohledni. neSpráV1ii p,:ovedeného:oÝěření ..
.:.. ..•. :ekonorni~~ ilépf.;j(Jt~~np~tí; :~j;i4p~ní..pQ~;ióéi :S~rE,. :~é.~ot~· sfěžo.vatel,!e.,:~de ·ijpitn~Syid#ž(/dni .:

.... :..d.otče;ne. súbj~k!~Yn! Pi:4yo,~ ". Pále je .pak .v toint() .:rotsu(Uql.uvedeno:' .~·:"ejíůč.astenství.- (my.šleno .. ; -.
'::::::, ..: :,4~~s~~~~iy.r4~.4aY~t~1.~:·:c~ptt~i~!h9·:~~~b9~~lteI>.1~>:p'?~·':'?4~?l~ih~ ď~~g~~JJi,l~4.íi ..~~p~e: .'. ~)
· .... ". ď·· :prl1l1o..z§ 77:ťj.4st-.5.'e1Jer.g~ti.c~ho za/.ť9na,·aprofo.~(! Jl1JepT1znavaJl~q4.nt;l.4a/~~.prCIVa.l?e s~ayeb.n.lf!l ..'..'.:. . .

· . :'ř,ízen!, p7;lrvt;J vzriáš,e(n.ámitk,Y ye veřejn~m.·zájm,u nevyjím.~jé:· Tvrzen~ $ti$ó-Va.te.~kY.~· že '~,!~iíky jsou
·.'. .$rOjí .povahouil{j~it~m~. proti :1Jeiá~imo~t/projekiol'e df?ku.m~n(~q'e' 'jjfitom .·n~(jbsf(ijí. "p?"~io~e< .

... .:'. vzn.e~ené .··nami(".fnezákOnnosti· se .týkajíjiné roviny' zajm~..Zájem. stěžovc,felky':na posoUzení vlivu .'
·.: ." .·sta.'v~y'.·,w· szts» rá~d stcivebnlhá ~iien( proto' nemůžf{in.ii ~r.j.~4sliúlek Vzník'PQviiin.o.st(-spfáWiich:.. .

....~ !!':
.' .::~ -.'Vl#tlU,~kýf?l1·P*~Y/:~~ ~at~j~j(~i;tk~.~#ěfu)~·Ko~hiji1~.'ye~jrié4.p :~~jni\l;C~~jiIllYšak.~ep'řj,sl~í,.: :

,.:.•. ·.~Vo.1a9ijjr,g~ ·l1Yá4í~~~. sei p~e~, 'tlrt~ .~kut~~no~t ~býV~.::s.~e.čri~~ihve~~n~rve::rná~iij. :SEl .:'".

·.....·~:::\::'m.:::,~~i~ť!:te~~~d~~éň~r~::)1~é~r·~ť:~~·"'~~~tta:!:t~~~:č~U:~ci~:=···:· "." :.:
..: En~x;-)ú:lyž·:t~ňtQ··~4N tč"/Etiex.~·::·7Q569..2} je ··uveden'mi:íiVQdirl./sti:8D.ěďI obálce) '~~netgeti9k~ho" ... :

.". ··~·:·:"~:~;~~a~o~~ěf~~~~hr~é~~tr;o~~hi~~gi~;iri~.::~«t~ ~~tt~~~;~i;j~t~~~~~: : .·~ · .
· : .: ··.".·4čelzpraco.váI~í'P9.~.~:~ona~. 406/2090 ~b~;·ohosppdaře~e.Ílei~.· .:.: >.': :'.' : .

e. ··~~~~~~~~:fjt:~~~$l~~j~f~~:~t~i
.. .' .: :prQká#rii :el,conoInick~iiepřlja.t<ťlti~sii .tohoto'·zcJioje·:pros~~driic~ím,· ·.~~~igetick~ho. .posudku; ~cpž, .

.. :vYéháZ(piávěze~(}ná~.2P1I20J2.Sb~;·kQilkiétD.~.·zj~ho·\iSt>:§ 16..od$t.3,u 'Zr.i~nj uvedeného'
,·.~taii9v~n(:·'Iz~. :·4o:v.~i~:·':~e.':'p~v~ A~I'::'iP~~Náni .<enetg~~ckého:.::pOsudku· S~~Ví.·:pravě)..iák6ii .. .

.' č, 20112Q12 Sb., na základě požae4tvku.Zd.e uvedeného, který se 4áleq~:uje nazák~n; č., .406/20QO .
Sb., cožje~~o i:v. předlo~né~ ene~g~iic~é~ ..W:~t;l~~.Ost~tně. vp~pa4ě·obo!l.yýše ~y~dep.ých ' ..
·Výte~·ď.kt~ré. :s~ :.tik#alyneprávdiVyriri~ ~py':Se.JC4na19ď;pouze:o fOrD1ijril.j)o.chy~e~;·ďkteré 'Íl~aji" "

. ~()~d, na .·é~lJc~Yé ·':zllo.dpocení .:~kono~i~Jcé·ri~přijatel*.o~ii .:~t4yajicíh.9; zclroje~.:tj. 'na .:Záv~rý . .
.en~geii~k~ho. PÓs\uik.:U·:Y.Y~l1áz~jiCi.z..d()l~~e~ý~h .Výpqč~.. :·:"'" ." ' ..~., . :.;:, . ....: . .

'o: ~ ..~:.: ..•.. ",: :""':::\:" .:.-.,' ':" .:. ',' o'. . "'0,.", '......... • ~ :,::.:•• ~ ': ••••

". 'Pokud jde.o sam~thý :obsah ·.·~érgetického Posů~ Ing. Zdeňka Zikána datovaného .k~dni
2Q. 5. 2()18 (č.Ene;x: ·.705~9..2), 'pakariivtomtopřípad~Odvolací:orgán' nesh.leda,l.r9ZpQ~.S Ust.:§ .98 ...

..·~Qna č;·406/20.00. S1?:," kdY.~y'ť~. zjištěno,·.že. Je zPracován.. p.#slUŠn~.·energetickým.spéc1~~to~,
':což je doloženo .k~p.ii. oprávnění vyd~ho Ministerstvem p.růmys14.<a Obchod~ byl ...wraéo.v.án .
.objektivně, přehledně a ·úplně ci. byl součásti ·sp1su stavebnfuo řízení. pro .Povolení ·př~ětD.ého::.12 .. ' . ...... '.' '.'
'. ' ..

.. " . ....



• e"

. .. ' .. ' . .'

, . záměru, Pro účely prokázáaí výjimky zpovinností podle ust, § 16 odst, 7zákona Č. 20il~012 Sb.jej
.' .tak. odvolací.orgán ve shodě ..se stavebním.úřadem považuje za .dostatečný, kterým byla prokázána
. :. :.ek.9.~qlIli~ká .n<;ryho4!lo$t :setrván! ,:U:,stáyajícf}lo, d()~yátel.e,tepla {tj. .odvolatele -.A). : ~IÍerg~~ký
. '. .posudek . zárove ň vyhovuje . požadavkům prováděcího předpisuna obsah, .rozsah ~ .:způSob .j eho

.:.ZPl1lOO"áDí - konkrétně ust, § .6 . vyhláš~Y. č.;480120 12 Sb" .oenergetickém auditua energetickém ,
. . posu~~~ kdy bylo; Zj i~těno, že .oQ~ahUje .veškor éuáležitosti dlebodů uvedených p~éI.p~sinenÝ .a);-;",g)

'. : ~~~ěIÍ~h9 ;~~o.ve~í;;·kter~:~tyořf .jeho.:,·s~qs.tatn,é . :04dílY~ ·.;: Ten~ ·:·"Qdbqi4ý . ·.: p·odkIa4...je. .tak
.. ,, · ·reI.eYarii$i .· ~o~e~~m . : pro : : ;:úč~~y: . :~~ye~n~Q : ří;;lep.í...na přePm.ětný: . :.*á#těr,. · :#é.b()ť: '.~~.. :·s,v~ \

'. :'.' -.:.:p~~edJ:1ostUe.možaé.ověřítjeho , soulad.s.př~.dpi~y upraYl:ljí~ími.danoúpr~bl~#l~1iku; :-~o..se ·týče .
' .. .... · . st~ovisk~ energet~ck~hQ ·al.ldit~ra):t:J.g. · . Daniela .Bubenka ..(IČO. 9·7q1.3~9) ~y~é.ho -.ke.dni .

.~ . : :~ 1: 1.0 . -2{)18, ~,-zástup~e. :~~télíLj)r~středni~tyírO :"' yyj~riJ ·.,·.k P9qan~Dl~ ·~ :9.4VQ~áilf :<41~. i.ljjíioA1 ·· .' . .

. .ď ó~yql~':h~io.rgánii .prokáz~~; ·že..'závěry :v. .něm. ·::uy~d~né :-heo~p:oV14aj(sku~eČno~ti, .: :1)eboť .bylo. .: ...•. ..

.~'-.: Zástiip~#ľžada~~lii d~~cižepQ~ žeob.~uje.výpO~e~c~ýby)~·a Záklil~ě :ióIioi9.-6bj~kt~Y@1.o :.zji$~~I~L . : ~ . ,
..... ".:'': 'se:~. odvolací ·orgáil ~p.řikIoni) · Iiii ··StIanú.·~v.ěiů,· ·uvedeiíých v dokUDieniecl;1·:p~dloŽeilých.:Zásiupci . : :.

.'.:':' : ' ~ <".- ':::.:Žrat~Ir."~.. : :::.-..-.:<.:;: .'•..... ;.-;::: , .:;:..~ .. ,:-.':: :..::..:~: ;-- :, . ~..':..• :.: :: :.:~ .: ::.::: ':'.:.'.~:' .:';::,',;'::, .: :' : :'<~ :::-: " ::': :.~ '::- .--"::::'..'<::.:::';.:': '.;'::>.;'.: :::..: ,' ,.
:" j:' • ' · ~:<>dk~el11 ;~~,Yý~:ď~v~4~~é ..~y.~1!'?z~u~ :.~a~~~~~9; .~?~~~:.:~Vstíjl~~ :Lape~, PQ~~k~ L~~~,,: ~ . ,- :".
. '.'. '.. ". · -na .kt~~ y plnémfřekladně..P9~~ .NSS. v .závěrusvého ·~~zsuc.Jku.~'F""~ ' As .299!20l~:-.~4..~ .dne :" " .
":.:'. :.:" :: 26~ ~. .~918.. sJí!ll;.~···ÍJ.~~Nepai~~Ý."d*vo4 s~ ': P.~ ~cii·::gQqh.Ý.lit, :·t} ~;.:~~ . n~pij.~y :~4Y~l~i~W;~h1~dtiě-. :' .":". : :.
.<:.:'.: .' i e~rg~tickéb,oj)os.\Waí ~ern9hly1;>ýt , ~pl~tDěny s.~b1e4~ ·,~·.~ :t.tlA :Pclst..L~t~Y~~~9i~o~~:iL : " ::.: : .
:--.... .. "..tUd~ .~·e. ~jskfso~á 'ani'::bdvolaCí '9rg~. neWus~iy ··:·věciiě."#kóvbu .-.n~ii.koii. ·odyt>iatétů~ ~ia~f\;at, . -:: . ' .
: .:. :. . ' :jTy~~dnotilj)(ivolaCL·orgán · .· p~to '-tuto. ~á$.it}ru : odY~l~ie~ů""J~«()fýtlC\{ : j4ou;c('n~: ráJiié6 -j<;j~di .. '.' -. :'.

'.',':..::..;....., :~pi~yrl~řií, :,.:á><i~li~to. ::#~y9:4u.)i , j*o·:.~Q~'.o4·.·..Z#:i~r:·~~)(j~ ;/~. :#:ý~~~~é~p.~ ,~~~~.;~~~~~nt~~~~tk#;, ::.':.' ď · : · : : .:
. .:.. .. .:. .tohoto..obsahu)),e.mO~l . odvolatelé dle ,§') l:4.q$t oJ .s,w.yebnmozálq.~~ '; upltlini1;.Pr()tpže.sepřímo; '. .' :.:' '.

.,~~~.;\:~ ~ ~~~~ '~ ~\ ' i:
ř :', : .~ ' .: ..poZiiap1.eriáyá~iž~}viNe(IéPi .k .tPiIiu,, ·~~ ·Vo·dy~lá~ín;i . tfZ~rii ~4()19~~ny:E~~rg~ticlcý . po~ůd~k:ili9}{áZ3.1. ·.· :: :.:-. .:: "
: ď ::· .· : ..> :: \ek.ohoDiic~ol:i ..·:~přij~t~b.i().~( ::~.-'ytáP~~:.. :<ž~ ~ ;·· ::C~T,.ď<Ii.~ · ~.-:.·:~::~41~~~. :: ·::·*~ u.$t:--i ·::(·:'-) ~. ::(~~~;·:··>:-::7.- : : : · ď, . : :. · .i. :
:'.'.,:..': ':, ..·;.i ák.. :č. :29l.i2()I ~.SP.>o;~fii:ail~ bY:z4u~f ..~vří~:~é ::4<m~l .-ri~riÍ;·Íla4~~ ďpoviri#il" YriJžít pI:O ."Yt4p.ěpí ·. :. ... '.'.'.'.
.:" .: ... ·..objektu .iq;l~ .ze..CZT~· K ..~~~~ 'k4e:ó~y~latel A Ď~it4lÍ~dostáte~iíé 'zj~$iěp1 :~k\i~kovéh9 ' stayu~. ': '. '. .
.'; ".':" :04voliic(o~án · ·uv.~di,· Žtf ' '~oV:é pOchybe~ .st8"e~niho ·.-M~ciu·::V '#u~~i. přC*o.~ávárij ~ti~p.ade~éIilr ... ''-'.

.' . ' : :"ohypd:.-Iq8jský \ítád; M~strá(h.laYni~o· :qlěst8. . Prahy·:a)l~agistTa,ty . sťaiU~ch :ÍAěs~ . :.v :př~nesérié .~. '.
: . . ..p~obnos~ (ý~ém.·přfp~d~..~~iistrá~ . ~~'st~ jab~9n~ : n~ .Niso~)..:Ú~~~~. e~~~g~~,?~á koncepce ';' . '. ~..'

. . :: '.:: · :(~k}:}e. :04,QqIP~'..~g~~~čIiÍm :·j~~~~~~· ;·.:a. · ii.~~ . o.~·e~ilě.. :.~Y$i~ . ··rir~y~: ::p~~~~~~~~ \ii.Di ,.:.' .
'. : : . .: . :pP~1ře~ obec.Iié po.~apy, ~ J~~.ie .t~~u ~př. :u.~~~'h~ phUi~ ,kd<; j.e, .rov~ě~...~,?~a. ~p.~~getj~ká ... . :.
..:.' : :. ,.;,k(>:tl.cepCe..měs~. :OStayebDí. '.~; ::resp>Qo:vol~cl : ť)rgán ...se :~býV:~ -SOW~<l~i:r.i: . 'paYrb,óyiplé.;'stavby .
..':. ,'..:...., 's platJ;1~~ 1íieqin~ ·piá~ov~ .40kmneň~Ci, j* k9ii~čIi~ t~tQ· .poVi~o~s~.vYPJ~(z ď~~...~§ J.l ·r.~~st ·-i . '.

" písQ..1.·.·~) stavd;>J1íhq z~~~ ··~ .ijl.s~il, ...~·~eiiiiň.~ ·.p'I~em-je.J~op.~ep:ce. ~n~rg~iic1<,é.~o·:iozV9je:měs~ . . :'"
..• JaQlon~c na4 N:~Q~, ..se..~Uťrýn.:d~·.~Y*~y~ý..:záPl~r Y s.o~la~u, .:N~Y.rho\'aIl~: ·s~a.ý',,~ďdl~.po.sQ\iztmí ' ..

..~ <~dvQI~fho :Qrgá1i,i ~eiií.v.ioZporu. ~,úz~inn(eii~g~ckoU".kotic~pCí, .~4Y~ taw·.p~Qil~~j~Jit1~ ... '.
'... zdroje.tepI~ iteŽ je..c~n~álpf zdroj tipl~ ·04YQI~~l.e.-.A..Nay"ic jé..n~Yěp~voloY~Y."zP1)sPJ>. :vrtAP~:t:J.Í
. . 'royněž 'centrálDfm, 'protQ~ ':~~. P9j~e~. ,~~ti4.1J1í .?dÍqj.tepla..·po~~: v,ltst :§)~ :o4~t.. J. zákóna '
. '. Č. 201/2012 S1?~ · q.oc~~ <?yz.d.uŠj, ,'" pl~tó.~rii~ě~, .n~lze. Vl.,dět, p~~~jenA.állc~YP~ . s~u.s~vu :.CZ'T .

:Od,,91~~1.~ A,:k<iÝ~ ~e~!r~:id.rojé~· .i~p.la .lli~~ ..být ijiny ·zdfoj:t~pla..D,~~ '. d.-ál.kpyy,je~.~~vá
'.. teplo .zj edn(>ho c~ntraVi~e, 'koncovym·..odběnité!ůiIl.'rov.Qanérii·.pgp~ě "pře"dni~ÍIiá sUivba ~pliíuJe: ..
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OUPSR 18112019-330-rozh. .:
'. Rozhodnuti o odvolání

Jak jezuvedenéhopatrné~'j když námitku tohoto obsahu nemohl odvolatel A.dle.§ 114 odst. I
stavebního zákona uplatnit, protože sepřímo nedotýká jeho.hmotných práv, přesto se jí odvolací
orgán.zabýval,.zdaneodůvodňujenezákonnost napadeného rozhodnutí, kterou odvolací orgán.anivtomto-směru neshledal.. ..'.'. :-. .. . ".' .....: .. : ..... '. . '. .

'. '. . -:: ".'.. : .

• ' . : N~ l#k~a9ě .yýš~.~v~dených·*u.tečno$tf do.spěl.pd~olaci.orgán k:~Y~ru, že v.odv~~IÍapaden~lU·
.: .: , .. :sU;lveb~.· povolení prvoínstančního orgánu (stavebního :Přa4u) nebylazjištěna WkQyá pochybení,

". 'pr~ která by m~~l.odvol~cf.·orgAn .s~Ve~ ..povolení ~šit.~ věc vrátit .stavebnímu úřaduzpětk
'. .. noyéII).u ·.··prój~ání. Vzhle4em.·:k ,.:toinu, .~e :byt ijištěn' stav ..věci, 'Q .kterém 'nejsou. důvodné .

'..... :'po~h~nosti;'mohl, odvolací orgán r()zhodp,oůt tak, že.podaná odvolání jako'.úedůvodná..zamítla .
. .' riap~éné'staYební pOvQlení.datované.ke dni.29.4.201~ potvicln. . ::'.' ..' : , '" .~.: ," .

.:.....' ·.·.~Ó~~~~íO:()P;~~~é~'prostřecl~~;~~:·ď·~·::···r:··::: ' :.:~.:.. :.:: .:. "'::':: .:.' '. ' -. ď .:;.'" ' .. "'::. :: : :>: .. ' » ..
: :; .': .'..:.rrOtiioiiiuť~)roihridIlutí.o odYQlárifse nélze.ódvolai (§ 9.1 odst, lzák~ č, 500/2004 Sb.~··spiávrif řád), . .. ' . .
....... ,. "," .. :: "', ř. '~.":':'''.:':'.: :.:.: :'.~, .: : :'" :': '. i, .. ",.: ,': . :.,',' " :.=- ř: :,': ~' : ":. ':: :. ,": '-::-. : ".::..- :"':' :, ,':..'<. :. : ., ~.. ~'., ~ ;'..: .:;'.:.,.>:'''~ .. ' ..~ ',<' .. "

;.': .

" . , ... " "., .'
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'.' '.' .... '.' ....
. '.' ',: "'.:': , .. '.

. :.>.-
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. ":: .. . , ..... ,

-:'-.,.'.",'.".:. '.

.. '. ': :.". :.:....:.....
:-. '

. '. :.:....: .,': >......
.... ".. .
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. -, ... -. ','

. .'. . . ,...... .. '. . . '.' .".: --, . ~ .

. i :.::':r:~~g~·Žťferiek<H'~·~~··ď;:: ...:.:.:>.................

.:"'. :': .. :' :.··ltNDtA(~t~řitl~:Lá.~e~niloyá· ..:.::.. .:.. :.. :., '.:' ..,:':.. :.'." , '. .. , .. ' ..
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 121142987-177833-190807141945, skládající se z 15 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN STARÝ

Vystavil: Liberecký kraj
Pracoviště: Liberecký kraj
V Liberci dne 07.08.2019


