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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 72/2021 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona 
žádost o stavební povolení, kterou dne 06.05.2021 podala společnost 

H byty s.r.o., IČO 03670694, Podmokelská č.p. 6/18, Krásné Březno, 400 07  Ústí nad 
Labem 7, kterou zastupuje Bytostav Ústí s.r.o., IČO 25040472, Podmokelská č.p. 6/18, Krásné 
Březno, 400 07  Ústí nad Labem 7 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává  

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
stavební úpravy a udržovací práce objektu č.p. 44 Loubí, ul. Loubská 78, Děčín XIII 

(stavební úpravy a zateplení objektu RD Loubská 44/78, Děčín-Loubí) 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 60 v katastrálním území Loubí u Děčína. 

 

Stavba obsahuje: 

▪ Pro nové dispoziční řešení objektu bude část stávajících příček vybourána a nahrazena 
novými zděnými/sádrokartonovými, dále budou provedeny přizdívky a zazdívky. Dřevěná 
nástavba na objektu bude odstraněna a bude vytvořena nová pochozí terasa (výška zábradlí 
min. 1,0 m) s novým vstupem na terasu, přes nově navržený arkýř ve střešní konstrukci. 
Stávající střešní krytina bude demontována a nahrazena novou plechovou a doplněna 

mailto:posta@mmdecin.cz
http://www.mmdecin.cz/


 
 
Číslo jednací: MDC/64490/2021 
Spisová zn.: MDC/48565/2021 Strana 2 z 4 

hydroizolačními vrstvami. Stávající kamna na tuhá paliva budou vyměněna za tepelné 
čerpadlo vzduch-voda s kompletní výměnou otopného systému uvnitř objektu. Stávající 
okenní výplně RD budou vybourány a velikost upravena pro nové okenní výplně. Celý objekt 
bude zateplen. 

 

Pro provedení stavby stanovuje tyto podmínky: 
 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zbyněk Šalé, 
ČKAIT-0402548; Milan Vykouk, ČKAIT-0400583; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Fáze výstavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky stavby: 

▪ Po dokončení celé stavby – závěrečná kontrolní prohlídka. 

3. Staveniště musí být oploceno. 

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

5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního 
prostředí č.j. MDC/25050/2021 ze dne 11.03.2021. 

 

Stavebník je povinen: 

1. předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, 

2. předem oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 
provádět. Změny neprodleně oznámí stavebnímu úřadu, 

3. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.  

4. oznámit stavebnímu úřadu dokončené fáze výstavby podle plánu kontrolních podmínek a 
umožnit provedení kontrolní prohlídky stavby, 

5. u staveb prováděných dodavatelsky je povinen vést stavební deník zhotovitel stavby. 
 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

H byty s.r.o., Podmokelská č.p. 6/18, Krásné Březno, 400 07  Ústí nad Labem 7 

 

Odůvodnění: 

Dne 06.05.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavební úřad dne 14.05.2021 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům.  

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do  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. Stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vladimír Krajčovič, Statutární město Děčín 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích dotčených orgánů, které nebyly 
citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných 
právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly 
projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Podmínky obsažené 
ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení nebyly v tomto rozhodnutí citovány, jelikož 
účastníkům řízení nepřísluší klást podmínky pro provádění či užívání stavby, či podmínky jiného 
charakteru. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivana Šejnohová  
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad  
 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 
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Doručí se 
 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) SŘ (do vlastních rukou) 
Bytostav Ústí s.r.o., IDDS: pvitbkn 
 sídlo: Podmokelská č.p. 6/18, Krásné Březno, 400 07  Ústí nad Labem 7 
  
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 SŘ (do vlastních rukou) 
Vladimír Krajčovič, Loubská č.p. 17/80, Děčín XIII-Loubí, 405 02  Děčín 2 
Potencionální dědicové po Anně Hamplové, Loubská č.p. 13/76, Děčín XIII-Loubí, 405 02  
Děčín 2 
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn 
 sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 
 
 
Poplatek 
 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. a) ve výši 2500 Kč byl zaplacen dne 17.05.2021. 
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