
 
 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-1701/2019- KRB  V Hrádku nad Nisou dne 26.2.2019  
Spis.č.: UR 94/16   
Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová   

E-mail: krecmanova@muhradek.cz   

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 5.12.2016 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IČ: 65993390, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec  

 
 (dále jen "žadatel")  

„I/13 Lvová - připojovací pruh“ 

 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1312/1, 1393/3, 2143, 1393/4 v katastrálním území Rynoltice a 
p.p.č. 1211, 1210 v k.ú. Lvová. 
 

(Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s  t ě n í   s  t a v b y 
 
 
Připojovací pruh se navrhuje aby bylo možné z rekonstruované odpočívky a čerpací stanice Benzina 
plynulé zařazení vozidel ze silnice I/13 do dvou jízdních pruhů, navrhuje se nový připojovací pruh dlouhý 
274,632 m a šířky od 0,0 - 3,25 m. Novým rozšířením silnice je vyvolána přeložka levostranného 
silničního příkopu, dále v km 0,103 500 bude stávající trubní propust 0 600 rekonstruován trubním 
propustem 600, délky 15,0 m včetně nových čel. Propust bude z obou stran opatřen svodidly s náběhy v 
celkové délce 144,0 m. Na konci úseku bude stávající propust 600 v délce 33,0 m zkrácen. Ve středním 
dělícím ostrůvku bude osazena šachta Š 1, a do této šachty bude zaústěna nová část propustu průměru 600 
mm v délce 18,50 m se zřízením nové vtokové jímky. Toto řešení vyplynulo z hlediska nízkého krytí 
stávajícího potrubí u nově budované větve. V místě vtokové jímky bude osazeno nové ocelové svodidlo s 
náběhy v délce 56,0 m. V km 0,118 se stavba kříží s kabely SEK společnosti Telefónica. Ke stanovení 
konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK vyzve investor akce společnost 
Telefónica. Přeložení SEK zajistí Telefónica na náklady investora akce. 

 
Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Vytýčení polohy a umístění stavby bude provedeno osobou s příslušným oprávněním a bude o něm 
proveden zápis ve stavebním deníku. 
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3.  Stavebník je povinen jednat v souladu se závaznými stanovisky, vyjádřením dotčených orgánů a 
správců sítí! 

   

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 46353 Rynoltice 

Věra Kocmanová, Družstevní 114, 471 54 Cvikov 

Ing. Lukáš Plechatý, Na Pískovně 667/44, 466014 Liberec 

Odůvodnění: 

Dne  5.12.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 7.1.2019. v 10,00 hodin , o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

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. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje v Liberci 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. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení a neopravňuje k  zahájení stavby. 
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Bc. Ilona Lišková 
Pověřená vedením odboru stavebního a ŽP 

  
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 Rynoltice 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
správa Liberec, IČ: 65993390, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 
Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 46353 Rynoltice 
Věra Kocmanová, Družstevní 114, 471 54 Cvikov 
Ing. Lukáš Plechatý, Na Pískovně 667/44, 466014 Liberec 

 

  
Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2. stavebního zákona 
CETIN, Olšanská 2681/6, Praha 3, 13000 
 

 

Dotčené správní úřady:  
Magistrát Města Liberec Odbor ŽP, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01  Liberec 

  
 

 

Přílohy: 
Koordinační situace – zmenšená  
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