
 

 

 
 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-7287/2018- KRB  V Hrádku nad Nisou dne 16.10. 2018  

Spis.č.: SŘ SP 26/18 + UR 50/18   

Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová   

E-mail: krecmanova@muhradek.cz   

 

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"), ve společném územním a stavebním řízení 

přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a 

provedení stavby, kterou dne 26.6.2018 a doplnil dne 10.8.2018 podal  

 

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 "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. 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 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

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

Stručný popis stavby: 

Jedná se o novostavbu na p.p.č. 1236/1 a 29 v k.ú. Jitrava v obci Rynoltice. Účelem novostavby je 

ubytování nejen klientů jezdeckého areálu, ale i ostatních turistů. 

Objekt je přízemní s obytným podkrovím. V přízemní části budou nebytové prostory a technické zázemí. V 

podkrovní části bude ubytování v 9 ubytovacích jednotkách s vlastním sociálním zařízením, jeden pokoj má 

dvě ložnice. Celková kapacita bude 18 lůžek s možností jedné přistýlky v pokoji s dvěma ložnicemi. Obě 

podlaží budou propojena jednoramenným schodištěm. Jedná se o stavbu trvalou. Zastavěná plocha stavby 

by měla být cca 558,3 m². 

Stavební řešení objektu: 

Objekt je navržen na půdoryse ve tvaru písmene U s vnitřním atriem. Objekt je nepodsklepený, založený na 

betonových základových pasech. Přízemí a část podkroví je zděné z tvarovek PORFIX a zastropen panely 

SPIROLL. Podkroví je tvořeno dřevěným krovem sedlové střechy s vikýři. Obě patra budou propojena 

schodištěm. Zděný obvodový plášť bude zateplen a opatřen fasádní omítkou, popř. dřevěným obkladem, 

nebo cihelnými pásky. Střecha bude opatřena velkoformátovou krytinou MAXIDEK. 

Novostavba bude přízemní s obytným podkrovím. V přízemní části budou nebytové prostory a technické 

zázemí. V podkrovní části bude ubytování. Obě podlaží budou propojena jednoramenným schodištěm. 

Při novostavbě vzniknou minimální terénní úpravy. Terén bude srovnán, ornice sejmuta a na vlastním 

pozemku deponovaná a po výstavbě opětovně rozprostřena okolo objektu. Na pozemku dojde k vybudovaní 

příjezdové komunikace + zpevněná plocha pro parkování. 

 



Schodiště 

Vnitřní jednoramenné schodiště je navrženo jako dřevěné s dřevěnými schodnicemi o min. tl. 60mm. 

Dimenze nosných prvků musí respektovat PBŘ. Výška madla je 850 mm. 

Střešní konstrukce, krov  

Objekt má tři jedlové střechy, které do sebe navzájem pronikají. Nosná konstrukce krovu je provedena jako 

vaznicová soustava s vnitřními podporami, které jsou provedeny z ocelových rámů, dřevěných sloupků 

nebo jsou tvořeny příčkou tl.200mm, na které jsou uloženy dřevěné vaznice. Pozednice je z dřevěných 

trámů. Na pozednicí a vaznicích jsou uloženy dřevěné krokve 80/180mm. Dále jsou pro zajištění prostorové 

tuhosti krovu použity dvojité kleštiny 2x60/180mm, osazené na krokvích. Krokve jsou pobity kontralatěmi 

a latěmi, na kterých je osazena velkoformátová střešní krytina. Z konstrukce střechy vychází vikýře. 

Konstrukce krovu na vikýřích je opět tvořena dřevěnou vaznicí, která nad zdivém štítů vikýřů přechází na 

pozednici z dřevěného trámu ve stejné profilové řadě jako je vaznice. Na pozednici a vaznici vikýře je 

osazena soustava nosných dřevěných krokví včetně nárožních krokví, které tvoří valbu. 

Výplně otvorů 

Okna budou dřevěná s izolačním trojsklem bez vnitřního členění. Na střeše budou umístěna dva střešní 

výlezy. Vnější vchodové dřevěné dveře s vnější barevnou povrchovou úpravou. Vnitřní dveře budou 

vybrány investorem včetně zárubní. Dveře budou v obložkových zárubních, výška dveří je určena na 

1970mm. 

Napojení stavby na sítě 

Elektropřípojka je stávající areálová a není zasahováno do přípojky. Vodovodní přípojka je stávající a není 

zasahováno do přípojky. Kanalizační přípojka splašková je stávající do areálové ČOV. Objekt bude napojen 

na areálovou teplovodní přípojku z kotelny. 

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem je přízemní novostavba s ubytováním v podkroví a s nebytovými prostory v přízemí, která doplní 

služby přilehlého areálu závodiště. Celková kapacita bude 18 lůžek. 

 

II. 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 min 2m. 

2. Vytýčení polohy a umístění stavby bude provedeno osobou s příslušným oprávněním a bude o něm 

proveden zápis ve stavebním deníku. 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radek Nesvatba, 

ČKAIT č. 0008407; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Jméno, adresu zhotovitele a jména zodpovědných 

osob oznámí stavebník písemně před zahájením stavby stavebnímu úřadu.  

5. Stavebník písemně oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu jméno/název, narození/IČ, 

adresu/sídlo osoby oprávněné provádět funkci stavbyvedoucího. K tomu doloží její kvalifikační 

předpoklady, délku praxe v oboru a popř. číslo autorizace. 

6. Pokud bude stavba prováděna svépomocí, bude stavebnímu úřadu doloženo prohlášení o provádění 

stavebního dozoru oprávněnou osobou. K tomu doloží její kvalifikační předpoklady, délku praxe 

v oboru a popř. číslo autorizace.   

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména NV ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

8. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

9. Budou dodrženy všechna vyjádření správců sítí a dotčených orgánů!  

 

 

 



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 26.6.2018 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem 

bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v 

souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 

z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na 

stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

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

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

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53  

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

Ziguška Jaroslav, Jítrava 3, 46353 Rynoltice 

Účastníci stavebního řízení: Podle § 109 stavebního zákona: 

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

Ziguška Jaroslav, Jítrava 3, 46353 Rynoltice 

 

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 ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, 

případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, 



popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové 

dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník 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. 

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. Stavba nesmí 

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba 

nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ilona Lišková 

pověřena vedením odboru stavebního a ŽP 

  

 

 

 

 

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, Rynoltice 199, 463 53 
 

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 řízení podle § 85 odst. 2. stavebního zákona - dodejkv: 

Ziguška Jaroslav, Jítrava 3, 46353 Rynoltice 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Situace umístění
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