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         MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU 
              Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 
              Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: 4369/2016- UŘ-737/2016/RAM             V Hrádku nad  Nisou dne 4.7.2016  
Spis.č.: SP     737 /2016   
Vyřizuje: Ing. Milan Rada   
E-mail: rada.milan@muhradek.cz   

                                                                                                      úřední deska  

datové schránky 

doporučeně 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 § 80 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně 
využití území, kterou podal stavebník: 
Obchodní firma Martin Čermák,  IČ  74129511, Postřelná 34, 471 25 Jablonné v Podještědí 
(dále jen "žadatel") podal dne 27.2.2015 a dne 4.5.2016 doplnil žádost o vydání územního 
rozhodnutí o změně využití území záměru: 
 

Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Rynoltice 
Pokračování těžby-Pískovna Rynoltice“ 

na p.p.č. 1765/5 a 1703 v k.ú Rynoltice, obec Rynoltice. 
 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI  
1. Obchodní firma Martin Čermák 

2. IČ  74129511  

3. Sídlo (bydliště) Postřelná 34, 471 25 Jablonné v Podještědí 

 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Ing. Igor Dvořák, Železničářská 509, 541 01 Trutnov, 776 729 404 
osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti k funkci závodního lomu 
s roční těžbou vyšší než 500.000 tun užitkového nerostu, vydaným Českým báňským úřadem 
v Praze pod č.j. SBS/12782/2012/ČBÚ-22/222, které je i osvědčením o odborné způsobilosti 
k výkonu regulované činnosti k funkci projektanta 
 
Ing. Miloš Grudzien,Železničářská 485, 541 01 Trutnov, 777 346 714 
osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti k funkci projektanta, 
vydaným Obvodním báňským úřadem v Trutnově pod č.j. 638/II/1994 

a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 80 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
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r o z h o d n u t í   o  změně využití území 

pro účel 
                   Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Rynoltice 

Pokračování těžby-Pískovna Rynoltice“ 
na p.p.č. 1765/5 a 1703 v k.ú Rynoltice, obec Rynoltice. 

(dále jen "účel") 
 
1. Základní údaje  
NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ  
Název:   Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Rynoltice  

„Pokračování těžby-Pískovna Rynoltice“ na p.p.č. 1765/5, 1703 v k.ú 
Rynoltice 

 
Zařazení:  Záměr lze zařadit dle přílohy č. 1 zák. kategorie II pod bod 2.5 Těžba 

nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 t/rok ve smyslu § 4 odst. 1 
písm. c) zákona. 

 
2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU   
Stávající stav: 
Stávající plocha těžby            22.657,90 m2 (2,2658 ha)  
Maximální denní expedice   cca 200 t 
Dotěžení stávající plochy je plánováno na rok 2015 
 
Návrhový stav: 
Plocha rozšíření těžby (dále jen záměr)                      32.220 m2  (3,222 ha)   
 
Oznamovatel předkládá pouze jednu projektovou variantu těžby :   
var. 1  -  20 000 m3/rok (cca 32 000 tun); těžba v trvání cca 15-ti let  
Maximální denní expedice    cca 200 t 
 
Dotčené pozemky: 
Pozemky dotčené těžbou v k. ú. Rynoltice (OP – orná půda, OST – ostatní plocha, TTP – 
trvalý travní porost, LP – lesní pozemek)  
 
Parcelní číslo Výměra celé 

Parcely (m2) 
Kultura Zábor pro těžbu 

     (m2) 
    
1765/5 67405 OP       31255 

1703 966 LP           965 

 
Kraj:  Liberecký (Kód NUTS3: CZ051)  
Obec:  Rynoltice (564397) 
K. ú.: Rynoltice (744719)  parc. č.: p.p.č. 1765/5, 1703 
 

 CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY   

Otvírka lomu – písníku Rynoltice byla již v minulosti provedena na pozemku p.p.č. 1688/7 a 
pokračovala na části pozemku p.p.č. 1765/5. Posuzovaný záměr vychází z tohoto faktu a je 
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logickým pokračováním směřujícícím k hospodárnému vytěžení ložiska štěrkopísku Rynoltice 
2, číslo 5261000 . 

Charakter záměru je tedy pokračováním stávajícího stavu s tím, že další dobývání ložiska bylo a 
je umožněno překládkou telekomunikačního kabele, který blokoval další rozvinutí těžební 
činnosti na další části pozemku p,p,č. 1765/5. Překládka telekomunikačních kabelů byla 
provedena investicí těžaře tj. pana Martina Čermáka a byla realizována jen za cílem uvolnění 
ložiska pro další hospodárné využití. 

Posuzovaným záměrem je těžba štěrkopísků na nevýhradním ložisku a jejich následná úprava. 
K úpravě suroviny je v dotčeném území umístěno technologické zařízení společně s technickým 
zázemím sloužícím provozu a pracovníkům. Plocha ložiska je tvořena pozemky se zemědělskou 
a lesní půdou a trvale zatravněnými plochami. Zásoby suroviny se nacházejí nad hladinou 
podzemní vody. Dobývání bude prováděno v několika  těžebních řezech v celé ploše ložiska. 
Vlastní těžbě bude předcházet skrývka ornice a podorničí.  

Těžba ponechá podél hranic územního rozhodnutí, ochranné pásmo vzhledem k okolním 
pozemkům. Rovněž bude respektovat ochranné pásmo silniční komunikace II. třídy – ve 
vzdálenosti 15 metrů od osy přilehlého jízdního pásu a ochranné pásmo VVN.  

Dle zákona č. 61/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě odpovídá zde posuzovaný záměr podle §3 uvedeného zákona činnosti 
prováděné hornickým způsobem - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a 
zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum 
ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu.  

V současné době nejsou v blízkém okolí známy záměry či jejich návrhy, v důsledku kterých by 
společně se zde posuzovanou činností prováděnou hornickým způsobem vznikal synergický 
účinek na životní prostředí či by docházelo ke kumulaci těchto vlivů.  

Doprava vytěžené suroviny bude realizována po silnici e.č. III/27244, která je již současnosti 
těžebnou využívána. Oznamovaný záměr dále nenavýší stávající dopravu po této komunikaci. 
Další kumulativní vlivy se nepředpokládají.  

Charakterem záměru a možností kumulace s jinými záměry nedochází k žádné změně oproti 
stávajícímu stavu.  

Záměr vychází z polohy ložiska nerostné suroviny - štěrkopísku. Poloha záměru je tedy z 
tohoto hlediska invariantní. Tato surovina představuje písky lužické litofaciální oblasti. 
Surovina bude těžena za sucha, dle potřeby tříděna, což rovněž podporuje jeho kvalitu. Důvody 
vedoucí k realizaci záměru spočívají v existenci poptávky po surovině v blízkém okolí. Varianta 
zde řešeného záměru spočívá v množství těžené suroviny (ročně), intenzitě související dopravy 
a tím v časovém rozsahu těžby:  

Z hlediska zvažovaných variant je uvažována pouze jedna varianta a to s maximální výší 
těžby 20 000 m3/rok (cca 32 000 tun); těžba v trvání cca 15-ti let. 

 
Realizací záměru rozšíření těžby nedojde k žádné změně oproti stávajícímu stavu lomu – 

hliniště Rynoltice.  
 

Mezní zatím neuvažovanou variantou je dokončení těžebních prací v dříve vymezeném území a 
další nepokračování těžby. Touto variantou by pak celé území zůstalo ve stavu po těžební 
činnosti bez možnosti provedení rekultivací. K jejímu provedení by pak scházely vhodné druhy 
rekultivačních materiálů. Původní varianta počítala s využitím odpadů schválených 
v provozním řádu skládky jako dotačního materiálu náhradou za vytěžený materiál. Organizace 
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Martin Čermák však využití odpadů nevyužívá a k rekultivacím za těžbou využívá výhradně 
materiály ze skrývek v předpolí lomu – písníku. 
   

STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

Otvírka ložiska  

Technické a technologické řešení záměru vychází ze stávajícího stavu, kdy otvírka pískovny 
byla již v minulosti provedena na pozemku p.p.č. 1688/7. Dále pak těžební činnost pokračovala 
v rámci povolené činnosti prováděné hornickým způsobem na pozemku p.p.č. 1765/5. Níže 
popsané technické a technologické řešení je tedy stávající a ověřené.  

Otvírka i těžba ložiska bude pokračovat ve východním směru od stávající těžebny ve 
vzdálenosti cca 500 m jižně od konce obce Rynoltice. Postupně budou odkrývány plochy o 
rozloze asi 1 ha. Skrývkové práce budou prováděny v předstihu v předpolí lomu v závislosti na 
těžbě.  

Technické zázemí těžebny je z důvodů optimální organizace těžby a odběru suroviny (výrobku) 
zákazníky umístěno při vjezdu do těžebny v blízkosti komunikace e.č. III/27244. Toto řešení si 
nevyžádá žádné nároky na budování dopravní infrastruktury – příjezdové komunikace do areálu 
těžebny.   

Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) budou v předstihu separátně před těžbou skrývány a 
odděleně ukládány na deponie. Tyto skládky půdy (dočasné deponie, zvlášť ornice, zvlášť 
podorničí) budou umístěny na plochách, které nebudou těženy. Během těžby a po jejím 
ukončení budou skryté zeminy postupně (průběžně) používány k rekultivaci území.  

Rekultivace bude po počáteční skrývce, kdy bude nutné podorničí i ornici po určitou dobu 
deponovat (než vzniknou dostatečně velké vytěžené prostory po okrajích lokality), probíhat 
souběžně s těžbou tak, aby sejmutá ornice i podorniční vrstva mohly být průběžně ukládány na 
nové stanoviště.   

 
Technické zázemí  

Pro těžbu na ložisku Rynoltice je při západním okraji těžby v blízkosti silnice e.č. III/27244 
zbudováno technické zázemí. Jeho plocha činí cca 0,1 ha. Technické zázemí je, tvořeno 
souborem dočasných staveb, které slouží pouze po dobu provozu pískovny pro její zaměstnance 
(asi 3 osoby). Zázemí je oploceno a opatřeno uzamykatelnou vjezdovou branou.   

Technické zázemí tvoří: - mobilní buňky pro kanceláře, šatna a místnost pro odpočinek - 
zpevněné odstavné plochy pro mechanismy - sklad náhradních dílů těžebních strojů (pro běžné 
opravy a údržbu, maziva) včetně místa pro odstavení 1 mechanismu v případě běžné údržby a 
preventivní opravy - žumpa (bezodtoková jímka).   

Odstavné plochy – pro odstavování mechanismů je v areálu technického zázemí vybudována 
zpevněná plocha ze zhutněného kačírku. Při odstavení mechanismu z důvodů poruchy bude pod 
kritické místo mechanismu přistavena záchytná vana, do níž budou zachytávány případné 
úkapy. Výměny olejových a ostatních náplní bude provádět servisní organizace (smluvně) 
vybavená příslušným zařízením, které zabrání případným únikům do okolí (vany, odsávání, 
atd.).   

Sociální zařízení – WC. Odpad z tohoto zařízení je vyveden do bezodtokové vyvážecí jímky a 
pravidelně vyvážen do ČOV (zajištěno smluvně). Součástí sociálního zázemí pískovny je také 
buňka vybavená jako denní místnost pro odpočinek pracovníků pískovny. Kancelář 
(administrativní zázemí) tvoří samostatná buňka.   
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Voda – pro pitné účely se do pískovny bude dovážet balená.  

Správní, sociální i hygienická zařízení, včetně skladu běžného materiálu, budou umístěny v 
mobilních buňkách. V krátkém úseku od technického zázemí k silnici e.č. III/27244 povede 
stávající vybudovaná dočasná silniční komunikace, která je do budoucna plánovaná jako 
zpevněná živičnou vrstvou – příjezdová komunikace k pískovně. Tato komunikace bude 
dvoupruhová o šířce 6 metrů  Uvnitř pískovny budou vytvářeny dle potřeby účelové 
komunikace spojující technické zázemí s místem těžby a nakládky suroviny. Tyto komunikace 
nebudou kryty silničními panely.    

Z hlediska technického a technologického řešení záměru nedochází k žádné změně oproti 
stávajícímu stavu těžebny v lomu – písníku Rynoltice. 

 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  
 
Komunikace  
Těžba ložiska Rynoltice nebude vyžadovat výstavbu nových komunikací. Pro účelnou 
organizaci těžby budou zřizovány obslužné lomové komunikace bez zpevněného povrchu přímo 
v prostoru těžby. Tyto vnitřní komunikace budou budovány dle potřeby uvnitř pískovny po 
obvodu právě těžené části tak, aby vjezd od technického zázemí k místu nakládky byl vždy co 
nejjednodušší. Pro napojení areálu je vybudován sjezd – příjezdová cesta z komunikace e.č. 
III/27244 v místě objektu expedice a skládky hotových výrobků. Expedice bude prováděna 
výhradně silniční dopravou. Příjezdová komunikace bude dvoupruhová o celkové šíři 6 metrů, 
ze zpěvných materiálů.  
 
Úprava výjezdu na místní komunikaci a případná úprava výjezdu místní komunikace na silnici 
e.č. III/27244 bude v rámci nového řízení opakovaně konzultována s policií ČR, správcem 
komunikace a příslušným odborem dopravy. Způsob napojení komunikace na silnici e.č. 
III/27244 bude odpovídat ČSN 73 6380. 
 
  Technologická doprava uvnitř pískovny bude realizována kolovými nakladači (doprava od 
těžebního stroje k třídění). Od třídičů na skládku jednotlivých frakcí je doprava pásovými 
dopravníky (dieselhydraulický pohon). V zimním období nebudou k údržbě vnitřních 
komunikací používány chemické prostředky (posypové soli).  

 
   

OVZDUŠÍ 
Pro identifikaci míry zatížení kvality ovzduší z posuzované těžby štěrkopísků bylo vydáno 
rozhodnutí ve věci souhlasu k umístění stavby zdroje znečišťování Českou inspekcí životního 
prostředí, kdy bylo zařízení vyhodnoceno jako střední zdroj znečišťování (Rozhodnutí ve věci 
souhlasu k umístění stavby zdroje znečištění vydané Českou inspekcí životního prostředí, 
oblastním inspektorátem v Liberci, oddělením ochrany ovzduší ze dne 6.5.1999 pod zn. 
10/OO/1773-1950/99/KM). Rozsah ani způsob těžby se nemění. Emise z plošných zdrojů 
budou vznikat z provozu pracovních strojů (rypadlo, kolový nakladač) a z pojezdů všech 
vozidel.  
Bodové zdroje emisí:  V přípravné fázi ani fázi provozu (těžby) nebudou působit bodové 
zdroje znečišťování ovzduší.   
 
Plošné zdroje emisí  
Ve fázi přípravy bude plošným zdrojem znečišťování ovzduší prostor skrývky s pohybem 
mechanismů, dále prostor ukládání skryté zeminy a odkryté plochy.  Plošným zdrojem emisí  
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ve fázi provozu budou především plochy v prostoru ložiska, kde bude docházet k pohybu 
uvedené těžební techniky a k pojezdům těžkých nákladních automobilů při expedici výrobků. 
Tyto zdroje budou emitovat především polutanty obsažené ve výfukových plynech motorů 
strojů. Dále bude docházet k znečištění ovzduší TZL při nakládání se surovinou (úprava, 
nakládka). Vlivem větru bude též docházet ke vznosu TZL z deponie a odkrytých ploch. Pro 
hodnocení vlivu provozu pískovny na ovzduší jsou uvažovány tři plošné zdroje znečištění 
ovzduší. Jedná se o technické zázemí pískovny (TZ), kde bude docházet při vážení k pojezdu 
těžkých nákladních vozidel (TNA) expedujících výrobky a také k pojezdu vozidel 
předpokládané dopravní obslužnosti pískovny. Dále je uvažován prostor úpravy suroviny s 
pohybem kolových nakladačů a TNA a prostor těžby, kdy těžba bude probíhat pomocí 
rypadla a nakladače. 
 
Liniové zdroje emisí  
Ve fázi přípravy ani během skrývky nebudou působit liniové zdroje znečišťování ovzduší.    
Liniové zdroje znečišťování ovzduší reprezentují úseky přepravních tras využívané ve fázi 
provozu. Expedice bude prováděna výhradně silniční dopravou. Výrobky budou odváženy 
auty zákazníků. Doprava je směrována tak, že 100% dopravy je vedeno z technického zázemí 
přímo na II/322 s rozpletem dopravy 50% směrem na Rynoltice a 50 % směrem na Janovice.     
 
VODY  
Odpadní vody  
Provozem zařízení na třídění štěrkopísku nevznikají žádné odpadní vody ve smyslu zákona  o 
vodách. Z pískovny nebudou žádné odpadní vody z praní písku vypouštěny do povrchových 
ani podzemních vod. Písek je tříděn za sucha a při jeho úpravě není používána voda. Tudíž 
nedochází k žádné produkci vod z případného „praní“ písku. Důlními vodami jsou všechny 
vody, které jsou v důlním prostoru bez ohledu na to, jak se do něho dostaly. Důlními 
prostorami jsou všechna důlní díla a dále pak vyrubané a zavalené nebo založené prostory v 
hlubinných dolech, prostory po vytěženém ložisku štěrkopísku nebo lomu, apod.  
  
Odpadní vody z technologie  
V pískovně nebudou vznikat žádné odpadní průmyslové vody. V suchých obdobích bude 
prováděno kropení materiálů a ploch za účelem snížení prašnosti. Voda po kropení bude 
volně zasakovat, částečně se odpařovat a ze zpevněných ploch stékat a následně rovněž 
zasakovat. Tyto vody nejsou v technologickém procesu kontaminovány. Žádné technologické 
odpadní vody nebudou vypouštěny ani z důlního prostoru. 
 
Splaškové odpadní vody 
 Splaškové odpadní vody budou dosahovat stejného objemu jako spotřeba vody pro pitné a 
sociální účely. Splaškové vody jsou svedeny do bezodtokové jímky o objemu asi 2 m3 a ta je 
pravidelně vyvážena na základě smlouvy do ČOV. Odhadované množství splaškových 
odpadních vod dosáhne cca 10 m3/rok.  
 
Dešťové vody  
Srážkové vody spadlé na plochu těžebny budou volně vsakovat do podloží a nebo stékat po 
podloží do okolí. Možnému znečištění vod bude předcházeno dodržováním manipulačních 
předpisů týkajících se pohonných hmot a maziv a parkováním vozidel na pevném stání.  
 
ODPADY  
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik, na základě 
zkušeností oznamovatele z jiných pískoven, je znám či předpokládán. Bližší specifikace 
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množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu přípravy pískovny a výstavby provozního 
zázemí bude provedena v rámci zpracování prováděcí dokumentace otvírky, kdy budou 
konkretizovány mj. i použité stavební materiály pro výstavbu provozního zázemí pískovny. 
Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů budou vytvořeny patřičné podmínky. Odpady 
v těžebně Rynoltice budou vznikat v souvislosti s provozem technického zázemí a z vlastní 
těžební činnosti. 
 
Kód   Kat.              Název (druh odpadu)                 způsob nákládání 
 
01 04 08  O      Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené  
                                 pod číslem 010407                                                                        využití 
01 04 09          O      Odpadní písek a jíl                                                                        využití 
15 01 02          O      Plastové obaly                                                                            recyklace  
15 01 03          O      Dřevěné obaly                                                recyklace/ odborná firma 
15 01 04          O      Kovové obaly                                                                    odborná firma  
15 01 10          N      Obaly obsahující nebezpečné látky nebo těmito  
                                 látkami znečištěné (obaly od mazacích olejů)               odborná firma 
16 01 03          O      Pneumatiky                                                                       odborná firma  
16 01 12          O      Brzdové destičky                                                              odborná firma 
16 06 01          N      Olověné akumulátory                                                      odborná firma 
20 03 01          O      Směsný komunální odpad                                               odborná firma   
 

Nakládání s komunálním odpadem bude řešeno ukládáním do sběrných nádob a 
odvozem smluvně zajištěným příslušnou oprávněnou firmou. Recyklovatelný odpad např. 
plastové obaly, papír, budou skladovány samostatně a zneškodňovány rovněž prostřednictvím 
smluvně zajištěného subjektu. Mazací oleje, vyjetý motorový olej a snadno biologicky 
rozložitelné hydraulické oleje apod. budou vyměňovány smluvně zajištěnou organizací 
vlastnící příslušné technologické zařízení (odsávání, záchytné jímky pod stroje, atd.) a touto 
organizací budou rovněž ihned odstraňovány (bez skladování v areálu pískovny). 
Zneškodňování ostatních druhů nebezpečných odpadů bude zajištěno rovněž smluvně s 
příslušnou oprávněnou organizací. Všechna technologická zařízení v pískovně budou 
opravována odbornou firmou, která bude ručit za zneškodňování odpadů vzniklých při 
opravách.    

Rovněž bude zajištěno oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po 
projednání s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné zeminy lze ukládat pouze na 
odsouhlasené deponie, případně využít pro následnou rekultivaci ploch po dokončené těžbě v 
pískovně.  
 
Zvláště chráněná území, NATURA 2000  
V prostoru plánované těžby štěrkopísku není ani v jeho nejbližším okolí se nenachází zvláště 
chráněné území. Území chráněná soustavou Natura 2000 nejsou v zájmovém území přítomna.  
Dle „Stanoviska k záměru pokračovánítěžby-Pískovna Rynoltice na p.p.č. 1765/5, 1703 v k.ú. 
Rynoltice“ vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství dne 21.1.2014 pod zn. KULK 4346/2014 výše uvedený záměr nemůže mít vliv 
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Dle tohoto vyjádření lze vyloučit jakýkoliv 
vliv na EVL i soustavu NATURA 2000. 

 
Území přírodních parků  
Zájmové území se nenachází v žádném z vyhlášených přírodních parků. Rovněž v blízkém 
okolí se území s touto ochranou nevyskytují.  



Městský úřad Hrádek nad Nisou 
Odbor stavební a životního prostředí 

Tel.: +420 482 411 471 

IČ: 00262854 ● DIČ: CZ00262854 

www.hradek.cz 
Datová schránka: 4tkbw8g Č.j.: 4369/2016- UŘ-737/2016/RAM            

 

8 

Významné krajinné prvky, památné stromy 
V plánované těžebně ani v nejbližším okolí není dle § 6 zák.č. 114/92 Sb., ve znění předpisů 
pozdějších, registrován žádný významný krajinný prvek ani vyhlášen památný strom. 
V zájmovém území uvažované těžby se nevyskytují žádné vodní útvary.  
Z hlediska dosavadního využívání území nedochází k žádné změně oproti stávajícímu stavu. 
Vymezené území je v územním plánu obce určeno k těžbě. 

Územní systém ekologické stability krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění, definuje územní systém ekologické stability jako vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi 
základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému ekologické stability je 
povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je 
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Z hlediska územního 
plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území, k jejich zakládání lze odejmout 
nebo omezit práva k pozemkům a stavbám (§170 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.). 
Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou vymezovány 
na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, 
aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů.   
Regionální a nadregionální územní systém ekologické stability je vymezen v územním plánu 
velkého územního celku.  
 

VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH 
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT   

 
Rozhodnutí o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem vydá Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Libereckého a kraje Vysočina. 

 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

• Stanovisko Městského úřadu Hrádek nad Nisou, odboru stavebního a životního 
prostředí ze dne 24.10.2013 pod čj. 7547/2013-SŘ-849/RAM  

• Stanovisko k záměru „Pokračování těžby-Pískovna Rynoltice“ na p.p.č. 1765/5, 1703, 
1720/1 a 1720/2 v k.ú Rynoltice vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, 
odborem životního prostředí a zemědělství dne 21.1.2014 pod zn. KULK 4346/2014 

• Závazné stanovisko MML, odbor životního prostředí č.j.:MML/ZPOP/Par/070144/16-
SZ208941/15/7 ze dne 7.4.2016 

• rozhodnutí Okresního úřadu Liberec č.j. RŽP/3/551/00-246.3 – souhlas se změnou 
krajinného rázu ze dne 21.6.2000 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí č.j.: KULK 
8844/2016/Ne- OSŽP 1351/2015 ze dne 2.2.2016 

• Vyjádření České inspekce životního prostředí č.j.: ČIŽP/51/OO/1517527001/15/LOR 
ze dne 25.12016  

• Závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí 
č.j.: KULK 37602/2016 sp.zn. OSŽP 431/2016 ze dne 3.5.2016 

• Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí č.j.: KULK 
4346/2014 ze dne 21.1.2014 

• Rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, oddělením 
Vodoprávní úřad dne 5.11.2015 pod čj. ZPVU/4330/15768/15-Dol. 

• Závazné stanovisko – Souhlas s vydáním rozhodnutí ze dne 20.11.2015 pod čj. 
MML/ZPOP/Jok/213759/15-SZ/194133/15/2 
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• „Závazné stanovisko – Souhlas s vydáním rozhodnutí“ ze dne 20.11.2015 pod čj. 
MML/ZPOP/Jok/213759/15-SZ/194133/15/2, vydané Magistrátem města Liberec, 
odborem životního prostředí, oddělením ochrany přírody  

• Rozhodnutí o schválení „Havarijního plánu – Pískovna Rynoltice“ vydané 
Magistrátem města Liberec, odborem životního prostředí, oddělením Vodoprávní úřad 
dne 5.11.2015 pod čj. ZPVU/4330/15768/15-Dol.  

• Pokračování těžby – Pískovna Rynoltice, p.p.č. 1765/5,1703 v k.ú. Rynoltice – 
souhrnné vyjádření odboru životního prostředí vydané Magistrátem města Liberec, 
odborem životního prostředí dne 9.10.2015 pod čj. MML/ZP/Pi/152816/15-Sz  

• Stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina č.j.: SBS 
11859/2015 ze dne 24.42015 

• Plán rekultivace ve smyslu vyhlášky č.13/1994 Sb., z února 2016 
• Provozní řád stacionárního zdroje Pískovna Rynoltice dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Účastníci řízení: Podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Martin Čermák,  IČ  74129511, Postřelná 34, 471 25 Jablonné v Podještědí 
Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 

Účastníci řízení: Podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Ing. Igor Dvořák, Železničářská 509, 541 01 Trutnov, 776 729 404 
Ing. Miloš Grudzien,Železničářská 485, 541 01 Trutnov, 777 346 714 
Plechatý Lukáš Ing., Jeřábkova 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4 
Suk Jan JUDr., Václavská 1556, 25263 Roztoky 
 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 
Telefónica O2 Czech resp., DLSS Liberec, Praha 3, 130 76  P.O. BOX 56 
Zemědělská vodohospodářská správa, regionální kancelář Liberec, Vesecká 215, 463 12 Liberec 25  
Lesy ČR, s.p. LS Ještěd, Liberec 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, id datové schránky: bdnkk7w 

ČIŽP oblastní inspektorát Liberec, Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, ID DS: 2kndzy8 
POVODÍ LABE , Blahoslavova 505/2a, Liberec, 460 05 Liberec 5, dbyt8g2 - datová schránka 
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, ul. SNP. 2720/21, 40011 Ústí nad Labem  
 
Dotčené správní úřady: 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186/64, 460 31  Liberec 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
KÚ Libereckého kraje, odbor ŽP a zemědělství 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, 1.máje 858/26, 460 01 Liberec 1 
 

Odůvodnění: 
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, jako stavební 
úřad příslušný podle §13, odst.1  zákona č.183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění  (dále jen stavební zákon), na základu žádosti ze dne 27.2.2015 podle § 
78 odst.1 stavebního zákona oznámil  dne 13.4.2015 zahájení  územního  řízení a současně 
podle § 87 odst.1 stavebního zákona nařídil k projednání předložené žádosti ústní jednání  na 
den 27.4.2015. 
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Stavební úřad dne 7.5.2015 řízení přerušil usnesením č.j.: 2911/2015- UŘ-397/2015/RAM do 
doby doplnění žádosti. Stavebník dne 5.5.2016 doplnil žádost o požadované podklady a 
stanoviska.                                

Umístění stavby pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací.  

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. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

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 ověřený situační výkres žadateli, případně 
zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území 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 změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 

Ing. Milan Rada 
vedoucí odboru stavebního a ŽP 

 
 
 

 Poplatek : Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích položky   
č. 17 , odst. 2, písm. b)  ve výši 3 000,- Kč ; byl zaplacen v pokladně Městského úřadu Hrádek 
nad Nisou. 



Městský úřad Hrádek nad Nisou 
Odbor stavební a životního prostředí 

Tel.: +420 482 411 471 

IČ: 00262854 ● DIČ: CZ00262854 

www.hradek.cz 
Datová schránka: 4tkbw8g Č.j.: 4369/2016- UŘ-737/2016/RAM            

 

11 

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: 

Obec Rynoltice 
Městský úřad Hrádek nad Nisou 
 

Účastníci řízení:  
Martin Čermák,  IČ  74129511, Postřelná 34, 471 25 Jablonné v Podještědí 
Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 
Ing. Igor Dvořák, Železničářská 509, 541 01 Trutnov, 776 729 404 
Ing. Miloš Grudzien,Železničářská 485, 541 01 Trutnov, 777 346 714 
Plechatý Lukáš Ing., Jeřábkova 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4 
Suk Jan JUDr., Václavská 1556, 25263 Roztoky 
 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 
Telefónica O2 Czech resp., DLSS Liberec, Praha 3, 130 76  P.O. BOX 56 
Zemědělská vodohospodářská správa, regionální kancelář Liberec, Vesecká 215, 463 12 Liberec 25  
Lesy ČR, s.p. LS Ještěd, Liberec 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, id datové schránky: bdnkk7w 

ČIŽP oblastní inspektorát Liberec, Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, ID DS: 2kndzy8 
POVODÍ LABE , Blahoslavova 505/2a, Liberec, 460 05 Liberec 5, dbyt8g2 - datová schránka 
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, ul. SNP. 2720/21, 40011 Ústí nad Labem  
 
Dotčené správní úřady: 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186/64, 460 31  Liberec 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
KÚ Libereckého kraje, odbor ŽP a zemědělství 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, 1.máje 858/26, 460 01 Liberec 1 
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Vyznačení řešeného území s umístěním stavby: 
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Schválený územní plán obce Rynoltice vymezuje v zájmovém území výrobní zónu pro 
těžební činnost. 

 
 
 

Z hlediska dosavadního využívání území nedochází k žádné změně oproti stávajícímu stavu. 
Vymezené území je v územním plánu obce určeno k těžbě. 
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