
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-3742/2016-NOM 
UR 32/16   VITA 669/16 

 V Hrádku nad  Nisou dne 6.6.2016 
  

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

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

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

(dále jen "žadatel") podal dne 30.5.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

příjezdová a obslužná komunikace zemědělského areálu 
SO 01A - příjezdová komunikace  
SO 01B - obslužná komunikace 

SO 02 - terénní a vegetační úpravy 
SO 03 - posuvná brána  

 

na pozemku parc. č. 1235, 1236/1, 1159/1, 1752/1, 1909/2 v katastrálním území Jítrava. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

Jedná se obslužné komunikace, které budou součástí zemědělského areálu. Příjezdová komunikace bude využita k 
napojení stávajících zemědělských objektů na dopravní síť. Obslužné komunikace jsou navrženy pro obsluhu 
přilehlých zemědělských pozemků. 

SO 01A - příjezdová komunikace, 1138m2 

Vjezdové místo má šířku 18,0m u obrubníku vozovky komunikace lil. třídy p.č. 1752/1, napojovací poloměr je 
9m, šíře komunikace za vjezdem je navržena o dvou jízdních pruzích v celkové šíři 6,0m. Ve vazbě na vozovku 
komunikace III. třídy p.č.1752/1 bude chodníková obruba snížena o 20mm. 

Konstrukce příjezdové komunikace: 

Betonová zámková dlažba 80mm kamenivo fr 0/4 40mm 

kamenivo fr 8/6, 32/63 200mm štěrkodrť 0/32 230mm 

násyp - zhutněná zemina po vrstvách 200-300mm - stabilizovaná, provápněná nehaš.vápnem 

ochranná netkaná geotextilie 

suché nezmrzlé jílové podloží 

celkem 550mm 

SO 01B - obslužná komunikace, 663 m2 

Konstrukce obslužné komunikace zemědělských pozemků: 

kamenivo fr 0/4 40mm 

kamenivo fr 8/6, 32/63 200mm 

štěrkodrť 0/32 230mm 

suché nezmrzlé jílové podloží celkem 470mm 

SO 02 - terénní a vegetační úpravy, 582m2 
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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. Na nezpevněných plochách bude vysazeno travní semeno. 

SO 03 - posuvná brána, 7m  

Posuvná brána bude umístěna ve vzdálenosti cca 8m od místní komunikace. Bude zde dostatečný prostor pro 
zastavení vozidla před výjezdem na místní komunikaci. 

Brána bude ocelová - rámová s výplní z ocelové pásoviny, o celkové výšce 1,2m od terénu. Nosným prvkem 
brány jsou navržené ocelové sloupky o rozměru 100x100x5mm zabetonované do základových patek . Podrobné 
řešeni bude upřesněno v realizační dokumentaci. 

 

 
 

 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den 

1.7.2016 ( pátek ) v 10.00 hodin 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.44 MÚ Hrádek nad Nisou . Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 
8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hodin; v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1941, 1159/8, 1252 v katastrálním území Jítrava 

  

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. 
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při 
vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují 
požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 
tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat 
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů 
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku 
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo 
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že 
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem 
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a 
místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě 
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jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou 
osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  
 
 
 

(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. 
 
 
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 
Miroslav Lednický, Jítrava č.p. 8, Rynoltice, 463 53  Křižany 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 
  
Dotčené správní úřady: 
Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP,, IDDS: 7c6by6u 
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