
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.: 
Spis: 

OSŽP-617/2017-NOM 
UR 76/16  SŘ SP 56/16   VITA 1061/16 

 V Hrádku nad  Nisou dne 25.1.2017 
 

Vyřizuje: Novákova   
E-mail: novakova@muhradek.cz   
 
JUDr. Jan Suk 
Václavská č.p. 1556 
252 63  Roztoky u Prahy 

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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 
řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 15.11.2016 podal 

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

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

na stavbu: 
Seníku a skladu obilovin 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1155/4 (ostatní plocha), parc. č. 1155/7 (trvalý travní porost), parc. č. 
1159/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Jítrava. 

 

II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu na pozemku parc. č. 1155/4, 1155/7, 1159/1 v katastrálním území Jítrava. 

 

Stavba obsahuje: 

Objekty slouží zemědělské prvovýrobě. Zemědělský areál se zabývá extenzivním chovem skotu a ovcí. Výška 
objektů nepřevýší stávající. Navrženy jako jednoduché skeletové stavby se sedlovými střechami. Založení 
nosných konstrukcí  na základových patkách a pasech. Do terénu zapuštěné části skladu obilovin bude po obou 
stranách provedena ZB opěrná stěna. Štít tohoto objektu je napojen na štít kolny strojů. Střešní plášť bude 
proveden z laťování a plechové střešní krytiny. Obvodový plášť je navržen ze dřevěných palubek, nezateplený. 

Základové pasy a patky budou založeny do nezámrzné hloubky -1,2m pod upraveným terénem. Na základové 
konstrukce bude použit beton B25; C20/25. Nosné konstrukce jsou navrženy v kombinaci ocelových sloupů s 
lepenými dřevěnými vazníky/ ocelovými vazníky - tzv.rámy. Výplňové konstrukce skeletů jsou navrženy 
dřevěné. Objekty nebudou vytápěny. Dešťová kanalizace: Dešťové vody ze střech objektů budou vsakovány na 
pozemku investora. 

Svrchní vrstva půdy v tloušťce cca 200 mm (v odhadované ploše na cca 1200m2) bude uložena na dočasnou 
skládku na pozemku investora. Bude provedeno odtěžení části terénu - zářez pro objekt. Výkopek bude 
překlopen do přední části pod navržený objekt, dále použit k zásypu za opěrnou stěnu obvodové stěny. Násyp 
bude hutněn pro vrstvách cca 0,3m. Bilance zemin bude vyrovnaná. Výkopy rýh pro základy, vytěžená zemina 
bude uložena v místě stavby pro vyrovnání terénu Materiál pro násypy ze štěrku pod základovou deskou a 
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zpevněnými plochami o vhodných frakcích 0-32 a 32-63 mm bude na stavbu dovezen, ukládán a hutněn po 
vrstvách tl. 150 mm Podél seníku bude provedeno odvodnění z betonových žlabovek, jako podklad bude použit 
štěrk a štěrkodrť. Svrchní úrodná vrstva bude použita při terénních úpravách v bezprostředním okolí stavby. 

SO 02 - Sklad obilovin. Sklad obilovin bude využíván pro uskladnění ostatních krmných směsí, přímo 
souvisejících s místním bio zemědělstvím. 

Podlahová plocha 1. NP 631 m2. Sklad obilovin je o max. rozměrech 24,7x26,7m. Zastavěná plocha 660m2. 
Obestavěný prostor 3765m3. Objekty jsou navrženy jako jednopodlažní, nepodsklepené, zastřešené sedlovou 
střechou, vázané na sebe kolmo se střešním úžlabím. Konstrukčně se jedná o jednolodni halové stavby 
uzavírající areál, kombinace dřevo - ocel. Krytina bude plechová, vlnitá, antracitové barvy. Opláštění objektů 
bude provedeno dřevěnými palubkami lazurovanými - odstín kaštan Prosvětlení skladuje střešním světlíkem. 

SO 03-Seník - Seník je navržen o max. rozměrech 9,2x88,9m. Seník bude využíván pro uskladnění krmného 
sena místní farmy. Skelet seníku je navržen z ocelového rámu IPE 240, á=4,0m, ztuženým táhlem pr.25mm, 
vodorovných ocelových vaznic IPE120 á=1,8m. Ve čtyřech polích je navrženo ztužení skeletové konstrukce z 
Ondřejova kříže - táhel pr.12mm. Opláštění z dřevěných fošen tl.30mm, kotvených k pomocné konstrukci z 
trámků 60x120mm,60x80, ve štítech 100x100mm. Základy z betonu B25; C20/25, opěrná stěna ze ztraceného 
bednění tl.400mm s výztuží R8. Skelet: Ocel Fe 360; S235 

Sloupy seníku jsou navrženy z IPE 240, sloupy skladu obilovin z IPE400. Tyto jsou opatřeny patním plechem 
P20, přes který je konstrukce kotvená k základovým patkám 2 kotvami M40. Stěna v zadní části skladu obilovin 
je navržena jako opěrná z bloků ztraceného bednění tl.400mm armovaná výztuží R8. Stěna kopíruje terén. 
Výplň betonem B25. Výztuž je propojena se základovým pasem. Schodiště a vyrovnávající stropní deska 
tl.200mm z kolny do skladu obilí bude provedeno železobetonové, uložené na základový pas a opěrné stěny. 
Povrchy stěn jsou tvořeny dřevěným obkladem z fošen.  Podlahy budou betonové. 

Vrata jsou navržena dřevěná, dvoukřídlá. Vrata do skladu obilovin nacházející se v požárním prostoru seníku 
budou protipožární El 15 DP1 C. Světlík nad skladem obilovin bude proveden typový, s výplní ze skleněných 
tabulí (bezpečnostní sklo). Zastavěná plocha : 835m2. Obestavěný prostor:  4162m3. Podlahová plocha 1. 
NP. 785m2 

SO 04 - Terénní a vegetační úpravy 

Plocha 121 m2. Pozemky se nachází ve svažitém terénu a umístění objektů bude vyžadovat. Částečné vyrovnání 
terénu v jejím okolí do potřebné výšky. V prostoru navržených staveb bude v místech nezastavěných ploch 
sejmuta ornice mocnosti cca 200mm. Zemina vykopaná při zemních pracích bude použita na násypy při 
terénních úpravách v okolí staveb. Na tyto vrstvy bude rozhrnuta odtěžená ornice. V okolí stavby proběhne 
výsadba nových stromů, na nezpevněných plochách bude vysazeno travní semeno. 

IO 04 - Areálová elektro přípojka  

Navržené rozvody elektro jsou napojené ze stávajícího rozvaděče v objektu č.p. 4. Tento je ve fázi povolení 
stavby ukončen v objektu kolny zem. strojů. V objektech budou při vstupech umístěny samostatné rozvodné 
skříně, ze kterých budou napojeny rozvody osvětlení. Osvětlení je navrženo zářivkovými svítidly dle výběru 
investora. Osvětlení bude ovládáno od vstupů do jednotlivých prostor. Spínače budou osazeny ve výšce 120 cm 
od podlahy, zásuvky ve výšce 30 cm 

Venkovní svítidla jsou navržena s ochranou IP44, ovládané pohybovým čidlem. Rozvody budou provedeny 
kabely CYKY, CYKYL uloženými v ochranných lištách po nosných konstrukcích. Zásuvkové obvody 230V 
střídavých 50Hz budou provedeny kabely CYKY 3Cx2,5 - 54 m, uloženými v ochranných lištách. Na vývody 
budou namontovány zásuvky 16 A, dvojité v KP rozvodkách v krytí IP 20. Součástí hlavního rozvaděče RE 
bude i hlavní ochranná přípojnice, na kterou budou napojeny ochr. vodič PE, kovová potrubí vody. Objekt bude 
vybaven ochranou před účinky blesku a přepětí dle ČSN EN 62305.1-4. 

 

III. 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. 

 

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Jana Špidlenová, autorizováno 
Ing. Vratislavem Pšeničkou, ČKAIT - 0005209; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. 
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2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Vytýčení stavby 

b) Dokončení základových pasů 

c) Dokončení stavby včetně terénních úprav 
4. S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejícími právními předpisy; každý je povinen zjistit, zda 
osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna (jejich seznam lze najít na webových stránkách 
Krajského úřadu Libereckého kraje http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/); 

5. Odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě, 
která je provozovatelem zařízení; čisté odpadní dřevo, které nebude opatřeno ochranným nátěrem, může být 
použito jako palivo v kotli na tuhá paliva, nikoliv odstraňováno hromadně na otevřeném ohništi;  

6. K obsypům, zásypům a terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady (např. stavební suť, odpady z 
demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady); možné je použít pouze 
čistou výkopovou zeminu z místa stavby či upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a 
demoličního odpadu, který dle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno 
v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v 
tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. 

7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku č.j.: 
MML/ZPOP/Rás/000107/17 -SZ000107/l7/2 ze dne 12.1.2017: 

a) Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru. 
b) Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti 30 cm s 

případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu. 
c) Skrytá ornice bude uložena v deponii na p.p.č. 1155/3 v k.ú. Jítrava. 
d) Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná protierozní 

opatření. 
e) Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. Terénní úprava 

provedená sejmutou ornicí bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá ornice bude použita při 
ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám. 

8. Stavba bude dokončena do 31.1.2019 

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

10. Po dokončení stavby požádá stavebník o provedení závěrečné kontrolní prohlídky a o vydání kolaudačního 
souhlasu. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Odůvodnění: 

Dne 15.11.2016 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné 
řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 
nařídil ústní jednání na 28.12.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavebník k řízení doložil vyjádření vlastníků technické infrastruktury, vyjádření k záměru Krajským úřadem 
LK, odborem ŽP a zemědělství, závazné stanovisko orgánu ZPF a souhrnné stanovisko odboru ŽP, podmínky 
uvedené v těchto stanoviscích jsou součástí tohoto rozhodnutí. Na základě zahájení společného řízení bylo 
stavebnímu úřadu dne 28.11.2016 doručeno vyjádření Magistrátu města Liberce, odboru hlavního architekta, 
oddělení územního plánování, ve kterém jako dotčený orgán nesouhlasí s umístěním stavby seníku a skladu 
obilovin na p.p.č. 1155/7 a části p.p.č. 1159/1 k.ú. Jítrava, kde jsou tyto pozemky platným územním plánem 
svým funkčním využitím zařazeny do ploch trvalých travních porostů.  

Stavební úřad posoudil nesouhlasné stanovisko za použití zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 5: ,, V 
nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 
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pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace 
výslovně nevylučuje.“ 

Stavba seníku a skladu obilovin svým charakterem odpovídá stavbě pro zemědělskou prvovýrobu 
uskutečňovanou evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství. Větší část stavby je 
umístěna na pozemcích vymezených územním plánem pro zemědělskou výrobu. Pouze malá část stavby pak 
zasahuje do nezastavitelného území, které je součástí předmětu řešení druhé změny územního plánu obce 
Rynoltice a k tomuto podnětu v rámci jeho projednávání nebylo vydáno negativní stanovisko. Umístění stavby 
je pak podmíněno objemem zemědělské výroby, podmínkami pro obslužnost zemědělskou technikou a nutnými 
odstupovými vzdálenostmi od stávajících staveb. Umístění je navrženo tak, aby k zásahu do nezastavitelného 
území došlo v co nejmenší možné míře. 

Pro záměr bylo Krajským úřadem LK, odborem ŽP a zemědělství vydáno vyjádření k záměru dostavby 
zemědělského areálu Jítrava ( č.j.: KULK95670/2016 z 19.12.2016 ), které konstatuje: ,, Vzhledem k tomu, že 
nově navržené stavby nezavdají příčinu pro nové zjišťovací řízení a navržené změny nejsou významného 
charakteru, ve smyslu zákona nebude provedeno nové zjišťovací řízení k navrženým změnám.“ Celý areál pak 
prošel zjišťovacím řízením, rozhodnutí o tom že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude 
posuzován podle zákona 100/2001 Sb., bylo vydáno 5.11.2015 pod č.j.:KULK 72843/2015 OŽPZ 1014/2015.  

Zároveň z platné územně plánovací dokumentace vyplývá, že nepřípustné využití území je využití nesouvisející 
s funkcí uvedenou v charakteristice území, přičemž charakteristikou území je intenzivně využívané trvalé travní 
porosty. Stavba seníku a skladu tak plně odpovídá stavbě pro zemědělství sloužící v souladu s charakteristikou 
území. Proto stavební úřad v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona rozhodl o umístění a povolení této 
stavby.  

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení  a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- Magistrát města Liberce, odbor ŽP: souhrnné stanovisko č.j.:MML/ZP/Piv/199290/16-SZ199290/16/2 ze 
dne 29.11.2016, doplnění souhrnného stanoviska  č.j.: MML/ZP/Piv/255688/16-SZ 199290/16/4 
z 20.1.2017, vyjádření č.j.: HA/7110/234317/16/St-HAUP z 28.11.2016, závazné stanovisko č.j.: 
MML/ZPOP/Rás/000107/17-SZ000107/17/2 z 12.1.2017 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, vyjádření k záměru č.j.: KULK95670/2016 
z 19.12.2016 

- Hasičský záchranný sbor LK, č.j.: HSLI-2890/-2/KŘ-P-PRE-2016 z 17.10.2016 

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. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Jaroslav Ziguška, nar. 2.4.1957, Jítrava č.p. 3, Rynoltice, 463 53  Křižany 
Obec Rynoltice, Rynoltice č.p. 199, 463 53  Křižany 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: bez připomínek 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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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 dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému 
obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také 
stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před 
zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 
případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku. 

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 

(Otisk úředního razítka) 
 

Ing. Milan Rada 
Vedoucí odboru stavebního a ŽP 

  
 
 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 
20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení - dodejky: 
JUDr. Jan Suk, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy 
Jaroslav Ziguška, Jítrava č.p. 3, Rynoltice, 463 53  Křižany 
Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 
  
Dotčené správní úřady: 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, oddělení SPP, IDDS: 7c6by6u 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
Magistrát Města Liberce, Stavební úřad, Odd. územního plánování, IDDS: 7c6by6u 
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