
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-3946/2014-NOM 
UR 23/14   VITA 399/14 

 V Hrádku nad  Nisou dne 9.6.2014 
  

Vyřizuje: Novákova   
E-mail: novakova@muhradek.cz   
 
ČEZ Distribuce, a.s. 
Teplická č.p. 874/8 
405 02  Děčín 

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 3.4.2014 
podal 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín, 
kterého zastupuje ELIPROM s.r.o., IČO 48264237, Legií č.p. 317/19,  460 01  Liberec 1 

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

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 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 

LB-Rynoltice,Jítrava 4, přeložka TS 
pozemky: 1231/10, 1231/8, 1231/7, 1909/2, 1236/1, 1236/3 k.ú. Jítrava 

 
Druh a účel umisťované stavby: 

SO 01 - Nová transformační stanice: příhradová konstrukce, umístění na p.p.č. 1231/10 a 1231/8 k.ú. Jítrava: PTS 
do 1x630 kVA osazenou transformátorem 630 kVA. Vedle sloupu TS bude postaven nový rozvaděč NN RST 
l099/4635 ve skříni SMS na podstavci. Stávající přípojka VN bude přepojena na novou TS. Nová TS bude mít 
Označení TS LB_1 056_ Jítrava u statku  

S0 02 - Úprava vrchního vedení VN ve stávající trase: Jedná se o stavební úpravu vrchního vedení VN. Stávající 
vodiče vrchního vedení VN od ÚO směrem ke stávající TS budou v místě nové TS přerušeny a ukončeny na nové 
příhradové TS. Stávající vodiče pokračující ke stávající TS budou včetně podpěrného bodu demontovány ( p.p.č. 
1231/8, 1231/7, 1909/2, 1236/1 k.ú. Jítrava ).   

SO 03 - Nové zemní kabely NN : Jedná se o nový zemní kabel NN 0,4kV v délce 237 m, v  nové trase na p.p.č. 
1231/8, 1231/7, 1909/2, 1236/1 k.ú. Jítrava. Z nového rozvaděče NN u nové TS č.LB_1056 bude položen nový 
zemní kabel NN AYKY 3x24O+12Omm2, který povede přibližně severním směrem bude ukončen v nové 
rozpojovací skříni R7 (SR 402), která bude umístěna v těsné blízkosti nového podpěrného bodu č.104. Z 
rozpojovací skříně R7 (SR402) budou položeny dva nové kabely AYKY 3X1Z0+70mm2, které povedou na 
podpěrný bod č. 104, kde budou na vrcholu stožáru napojeny na stávající vrchní vedení NN vodiči AlFe, každý 
kabel AYKY 3xl20+7O na vedení jedním směrem. Stávající kabel NN mezi stávající TS a stávajícím podpěrným 
bodem č. 104 bude odpojen a ponechán v zemi. Uložení kabelů do země bude provedeno PNE 34 1050. Na 
vjezdech k přilehlým pozemkům budou kabely NN uloženy v trubce PE-HD 1710. V krajnici vozovky a na 
ostatních plochách, jež slouží k parkování či jízdě vozidel budou kabely NN uloženy v PVC kabelovém žlabu (PE-
HD trubce).  

SO 04 - Přeložka vrchního vedení NN:  Jedná se o posun stávajícího vrchního vedení NN do nové trasy  v délce 95 
m na  p.p.č. 1236/1, 1236/3 k.ú. Jítrava. Z důvodu výstavby kolbiště v místě stávajícího podpěrného bodu č. 104 
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bude tento podpěrný bod demontován a nový betonový podpěrný bod č. 104 bude postaven o 7 metrů směrem k 
hlavní komunikaci. Tímto dojde k posunu trasy stávajících vodičů A1Fe od podpěrného bodu č. 103 po podpěrný 
bod č. 105 do nové trasy. Stávající podpěrné body č. 103 a 105 budou nově zakotveny. Spolu s přeložkou vrchního 
vedení NN budou do nové trasy přeloženy i stávající vodiče VO ve stejném rozsahu jako vodiče NN.  Nové 
podpěrné body z předepjatého betonu typ EPV dle PNE 34 8220 budou umístěny dle situačního plánku a 
zabetonovány.  Svody do země po sloupech budou provedeny kabelem AYKY 3x120+70mm2 v trubce PVC 63 a 
90mm budou upevněné na stožár upevňovacími páskami.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu 
území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci 
zpracoval Jiří Průšek, ČKAIT-0501063. 

2. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro provádění staveb v ochranných pásmech podzemních a nadzemních 
vedení, v ochranném pásmu elektrických stanic, tak jak je uvedeno v přílohách vyjádření ČEZ Distribuce a.s. 
z 14.1.2014 č.j.:0100234839.  

3. Budou dodrženy podmínky společnosti Telefónica Czech Republic a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 
14.1.2014 č.j.: 508179/14. 

4. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 
12.2.2014 č.j.: SPU 055547//2014 

5. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu k jehož vydání je příslušný zdejší stavební úřad. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 
JUDr. Jan Suk, nar. 10.4.1953, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy 
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.4.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně 
nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 6.6.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor LK, souhlasné stanovisko č.j.: HSLI-393-3KŘ-P-PRE-2014 

- Krajská hygienická stanice LK, souhlasné stanovisko č.j.: KHSLB 02949/2014 ze dne 10.2.2014 

- Magistrát města Liberce, souhrnné stanovisko č.j.: MML/ZP/Pi/026488/14-SZ 024688/14/2 z 11.3.2014 

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: 
Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Telefónica O2 Czech rep., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h 
JUDr. Jan Suk, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy 
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí 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. 

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. 
 
 

 
(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 20.000,- Kč byl zaplacen 9.6.2014 na účet městského úřadu  Hrádek nad Nisou. 

 
Obdrží: 
Účastníci řízení - dodejky: 
ELIPROM s.r.o., Legií č.p. 317/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1 
Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Telefónica O2 Czech rep., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h 
JUDr. Jan Suk, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy 
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
Dotčené správní úřady: 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP,, IDDS: 7c6by6u 
 


		2014-06-11T17:01:11+0200
	Marcela Nováková
	úředně oprávněná osoba




