
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU 
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-494/2018- KRB  V Hrádku nad Nisou dne 17.1. 2018  

Spis.č.: UR 94/18   

Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová   

E-mail: krecmanova@muhradek.cz   

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU 

ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  

JUDr. Jan Suk, nar.: 10.4.1953, Václavská 1556, 252 63 Roztoky v zastoupení  

Marcela Nováková, nar.: 26.11.1969, Sousedská 332, 46334 Hrádek nad Nisou 

 

 (dále jen "žadatel") podal dne 1.12.2017  žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

TERÉNNÍ ÚPRAVY JEZDECKÉHO AREÁLU Jítrava 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1236/1, 1236/3 , 1159/1. 1909/2,216, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 

1231/4,1231/5,1231/7, 1231/8. 1231/9, 1231/10. 1231/11, 1231/13, 1908/1. 1908/2, 1155/3, 1169/1. 

1169/3 vše v k.ú. Jítrava obec Rynoltice 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Druh a účel umisťované stavby:  

Terénní úpravy jezdeckého areálu budou realizovány v k.ú. Jítrava obec Rynoltice na pozemcích p.p.č. 

1236/1, 1236/3 , 1159/1. 1909/2,216, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1231/4,1231/5,1231/7, 1231/8. 1231/9, 

1231/10. 1231/11, 1231/13, 1908/1. 1908/2, 1155/3, 1169/1. 1169/3. 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

V první fázi realizace terénních úprav bude odtěžena ornice o mocnosti cca 25cm. Tato bude uložena na 

dočasné mezideponií na pozemku investora. Ornice bude po postupném dokončení terénních uprav 

použita ke zpětnému ohumusování pozemků investora - i mimo dotčenou plochu. 

Pro vyrovnání stávajícího mírně svažitého terénu k jezdeckým účelům bude proveden od objektu č.p.4 

zářez. 

Svahování navržených terénních úprav (náspů) budeprovedeno pod úhlem max 35c. 

Násypy pod kolbiště budou prováděny postupně z odtěžených jílovitých zemin o mocnosti cca 0,3- 0,4m, 

Po vrstvách budou hutněny. Je to nezbytné pro navázání vrstev a pro vytvoření souvislého homogenního 

násypu. K dispozici pro zarovnávání vrstev bude tzv. grejdr a pro hutnění pak těžký vibrační válec o 

hmotnosti 15 tun. Případné odtěžené navážky stavebních sutí ze stávajících manipulačních ploch na 

pozemku č. 1159/1 budou využity po jejich nezbytném nadrcení (recyklaci) na frakci 32-63 mm k úpravě 

stávajících a navržených ploch přilehlých staveb. 

Množství odtěžené zeminy v průběhu provádění zářezů ve stávajícím terénu činí cca 2200m3. Tato 

zemina (2200m3) bude využita k vyrovnání terénu a provedení válu. Bilance zemin je vyrovnaná. 

Množství sejmuté ornice z pozemků dotčených terénní úpravou z plochy 13000m2 činí cca 3250m3 při tl. 

sejmutí 0,25m. Ornice bude uložena na pozemku 1231/10 a 1231/7 (za navrženým válem). Část ornice 

bude určena k následnému použití při ohumusování terénu pro dokončení terénních úprav, část ornice 

bude dále uložena na pozemcích po dobu dočasného umístění kolbišť, k jejímu opětovnému navrácení 

mezi válem a kolbištěm. Horní vrstva upraveného terénu bude oseta travním semenem. 

Konstrukce kolbišť: bílý křemičitý písek fr 0,25-1 mm 10Omm geotextilie kamenivo fr 8/16 10Gmm 

kamenivo fr 16/32 10Omm geotextilie násyp – zhutněná zemina po vrstvách 200-300mm, původní terén 

celkem 300mm Skokové i drezumí kolbiště bude ohraničeno obrubami a oddrenážováno drenážním 

potrubím DN 100- DN20Q uloženým v propustné štěrkové vrstvě. Drén má minimální hloubku 600 mm a 

je napojen na hlavníky; Sklon je min 0,5% a šířka dránu je-6QQmm. Brán jeplně proštěrkován. Drenážní 

trubka má průměr 100,150 a 200 mm a je uložena na štěrkopískovém loži tl. 100 mm. 
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Obě kolbiště mají povrch ze směsi písku a recyklované gumy na geotextilií. Proti prašnosti budou 

ošetřované vodou (kropením) ze stávající studny. 

 

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 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené 

s ohledáním na místě na den 

 

 

16.února (pátek) v 10,00 hodin 

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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). 

 

 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

JUDr. Jan Suk, nar.: 10.4.1953, Václavská 1556, 252 63 Roztoky  

Obec Rynoltice, čp. 199 Rynoltice 

Lednický Miroslav, Jítrava 8, 46353 Rynoltice 

 

Dotčené správní úřady:   

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 

 

 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit 

k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, 

byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním 

úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr 

uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, 

stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu 

veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 

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. 
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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. 

 

 

 

(Otisk úředního razítka)   

 

 

 

 

Bc. Ilona Lišková 

pověřena vedením odboru stavebního a ŽP 

  

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno a zveřejněno pro dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne ………………………………                            Sejmuto dne ……………………………… 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

Obdrží:  

• K vyvěšení: 

MÚ Hrádek nad Nisou 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

JUDr. Jan Suk, Václavská 1556, 252 63 Roztoky v zastoupení  

Marcela Nováková, Sousedská 332, 46334 Hrádek nad Nisou) 

Obec Rynoltice, čp. 199 Rynoltice 

Lednický Miroslav, Jítrava 8, 46353 Rynoltice 

Dotčené správní úřady:   

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 

 

 

Přílohy: 

Celková situace zmenšená na A4 
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