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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-212/2019- KRB  V Hrádku nad Nisou dne 4.1.2019  
Spis.č.: SŘ SP 42/18 UR74/18   
Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová   
E-mail: krecmanova@muhradek.cz   

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A 

POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

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

Nováková, Sousedská 332, 463 34 Hrádek nad Nisou 

 (dále jen "žadatel") podal dne 23.10.2018 a doplnil dne 17.12.2018 žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění a provedení stavby: 

„Ubytování na závodišti s  nebytovými prostory, příjezdovou komunikací a zpev. ploch“ 

 (dále jen "stavba") na pozemku p. č. 1159/1 v katastrálním území Jítrava v obci Rynoltice. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Druh a účel stavby: 
Postaven bude objekt tribuny v jezdeckém areálu Jitrava. Jedná se o venkovní krytou tribunu pro diváky a 

sociální zázemí pro diváky, doplněno je dvěma příručními sklady.  

Budova je jednopodlažní zděná stavba z porobetonových tvárnic Porfix, zastropeno je železobetonovými 

stropy. Zdivo směrem k zemině je z betonových tvarovek se zmonolitněním. V přízemí jsou toalety pro 

M a Ž, úklidová místnost, dva příruční sklady. Tyto místnosti uprostřed dispozice protíná schodiště 

tribuny, jeho využití je pro vstup diváků a přístup k malé kabině rozhodčích. Na L a P kraji tribuny je 

schodiště rovněž pro vstup diváků. Vytvořeny jsou dva sektory pro sedící diváky, každý sektor pro 110 

diváků, celkem tedy bude tribuna pro 220 sedících diváků. Prostor venkovní tribuny je přestřešen 

dřevěnou střechou vaznicového krovu se vzpěradlem. Střecha je podporována dřevěnými sloupky a 

zděnými stěnami. Krytina na střeše je plechová profilovaná Satjam na bednění a krokve. Celkové 

rozměry stavby jsou 31.1 x 10 m, rozměry zastřešení 29.1 x 8.8 m. Objekt zděné části se zastropením je 

jednopodlažní, požární výška je nulová, jedná se o nehořlavý konstrukční systém. Divácká tribuna je 

dřevěné konstrukce. Jedná se o hořlavou konstrukci zastřešení prostoru pro diváky a místnost 

rozhodčích. 

 

Zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s 

ohledáním na místě na den 

12.2.2018 (úterý) v 12,30 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 
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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: 

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53  

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

Ziguška Jaroslav, Jítrava 3, 46353 Rynoltice  

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Bc. Ilona Lišková 

                                                                                           pověřena vedením odboru stavebního a ŽP 

 



  

 str. 3 

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: 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1. stavebního zákona - dodejkv: 

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

Nováková, Sousedská 332, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

Ziguška Jaroslav, Jítrava 3, 46353 Rynoltice 
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