
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   v  Hrádku nad Nisou 
odbor stavební a životního prostředí  

  
Horní náměstí 73 

463 34  Hrádek nad Nisou 
Tel.: 482 411 472, fax 482 411 499 

Č.j.: 
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OSŽP-3618/2015-NOM 
UR 36/14  SŘ SP 18/14   VITA 548/14 

 V Hrádku nad  Nisou dne 9.6.2015  
 

Vyřizuje: Novákova   
E-mail: novakova@muhradek.cz   

 
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

JUDr. Jan Suk, nar. 10.4.1953, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy 

(dále jen "žadatel") dne 27.6.2014 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
(dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu: 

přístavba a stavební úpravy č.p. 7 pro změnu v užívání na restauraci a ubytovnu včetně terénních úprav 

na pozemku st.p.č. 34, p.p.č. 1236/1, 1909/1, 1909/2, 1238/1, 1239/5, 1239/1k.ú. Jítrava. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). Řízení bylo usnesením ze dne 8.7.2014 

přerušeno a stavebník vyzván k doplnění podkladů. Dne 2.12.2014 pak byla usnesením prodloužena lhůta 
k doplnění podkladů. 

 

Stavba obsahuje: 

Stávající obdélníkový objekt se nachází  na st.p.č. 34 k.ú. Jítrava.  Přestavba bude ve tvaru kříže a bude 
jednopodlažní s obytným podkrovím,  zastřešená  sedlovou střechou nad oběma křídly. Vstup do objektu je ze 
severní strany. Terasy určené pro venkovní stolování jsou orientovány na západ a jih.   

 Stavba bude mít V l.NP sezónní restauraci s přípravnou pro regeneraci pokrmů s kapacitou 140 místy u stolu a 
sociálním zařízením.  Na východní stranu budou umístěny  schody umožňující přístup do 2.NP. Ve 2.NP bude 
ubytovna S kapacitou 11 pokojů s počtem stálých lůžek 34 resp.39. Dále zde bude umístěna technická místnost pro 
umístění vzduchotechnického zařízení pro kuchyňské zázemí a rozdělovače pro vytápění objektu. Stavba bude 
využívána od května do října. Sezónní restaurace bude sloužit nárazově dle potřeby výhradně pro místní akce. 
Ubytovna v patře bude využívána nárazově výhradně v letních měsících pro ubytování buď cyklistů nebo 
brigádníků.  Celý objekt bude zděný, zateplený a částečně obložený dřevem. Stropní konstrukce je z panelů 
SPIROLL, které jsou uloženy na obvodových zdech nebo na příčných nově vytvořených průvlacích. Střechu tvoří 
dřevěný krov se sedlovou střechou. Střešní krytina - břidlice z plastu CPS - česká plastová šablona. Okna a dveře 
dřevěná. Restaurace je řešena bezbariérově. U vstupu do objektu je vytvořena rampa, která překoná 15-ti 
centimetrové převýšení. V objektu je i sociální zařízení pro invalidní občany. Základy budou betonové min. šířky 
500 mm a hloubky min 510 mm zapuštěny v terénu. Základy pod obvodovými zdmi budou min 1000 mm pod 
terénem. Základy přilehlé ke stávajícím základům budou od dilatované a budou založeny ve stejné hloubce jako 
základy stávající. Základy u trasy na západní straně budou vyzděny z tvarovek ztraceného bednění ,,30". Veškeré 
nadzemní zdivo bude zděné tl. 300 mm. Schody budou dřevěné, osazené na ocelových konzolách vytažených z  
objektu. Okna budou dřevěná - EUROOKNA S dvojitým zasklením. Dveře jsou předpokládány ze sortimentu 
Sapeli. Vytápění, ohřev VZT a příprava TUV jsou řešeny tepelnými čerpadly vzduch/voda s dotopovými 
elektrokotli, které jsou součástí TČ a elektro patronou v akumulační nádobě. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu 
TUV bude 2x tepelné čerpadlo vzduch/voda s venkovní jednotkou Stiebel Eltron WPL 23 cool o .výkonu 2x13 kW 
při -7°C venkovního vzduchu. TČ jsou vybavena dotopovými elektrokotli o výkonu 2x8,8 kW. Pro pokrytí 
požadavků na teplo a ohřev TUV bude navíc do akumulační nádrže instalována elektro patrona o výkonu 27 kW. 
Příkon TČ je 2x4,2 kW. Maximální hladina akustického výkonu je 65 dB. TČ budou umístěna ve venkovním 
prostoru u východní fasády (kuchyňský blok). Od TČ bude topná voda přivedena na akumulační zásobník umístěný 
v prostoru 01:11 Spolu S ohřívákem TUV. Oba Zásobníky budou o obsahu 1000 l. V podkroví v místnosti 2.25 
budou umístěny čerpadlové řady topných okruhů a výměníková stanice TUV. Dále bude v tomto prostoru tlaková 
expanzní nádoba. V místě není veřejná kanalizace. Splaškové vody jsou sváděny do jímky na vyvážení o užitném 
obsahu cca 25 m3 (GAMA F25 (2500/6150 hl. 2500). Dešťová voda bude likvidována na pozemku vlastníka 
pomocí vsaků. Na pozemek je přivedena vodovodní přípojka. Na ní je umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou 
sestavou. Od ní je potrubí vedeno směrem k objektu. Od vodoměrné sestavy bude vodovod provedený nově. 
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Radonový průzkum: převládající stupeň rizikovosti-radon V podloží : 0 Elektro: Rekonstruovaný objekt (nová 
přípojková Skříň SP5) bude připojen novým kabelem typ AYKY 3ˇBX240+l2O na nové trafo umístěné v blízkosti 
objektu. Ve společné trase bude veden i  zemnící pásek FeZn 30/4. Pozemek je připojen na místní komunikaci. Na 
severní straně u vstupu bude vybudováno parkoviště S kapacitou 14 míst + 1 imobilní místo.   Navržené parkoviště 
bude v letních měsících sloužit pouze pro ubytovnu ve 2.N.P.  
 

 Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, 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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a stavebního 
zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání  

10.7.2015 ( pátek ) v 8.00  hodin 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.44 MÚ Hrádek nad Nisou ( II.NP ). Účastníci řízení mohou nahlížet do 
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, úřední dny: pondělí a 
středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hodin; v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě). 

  

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, 
jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů 
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku 
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo 
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že 
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem 
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a 
místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě 
jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou 
osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  
 

(Otisk úředního razítka) 
 

Ing. Milan Rada 
Vedoucí odboru stavebního a ŽP 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

Obdrží: 
Účastníci řízení - dodejky: 
JUDr. Jan Suk, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
Miroslav Lednický, Jítrava č.p. 8, Rynoltice, 463 53  Křižany 
Jiří Lednický, Jítrava č.p. 8, Rynoltice, 463 53  Křižany 
Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 
  
Dotčené správní úřady: 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP,, IDDS: 7c6by6u 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
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