
 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č. j.: OSZP-2342/2021- PES  V Hrádku nad Nisou dne 1. 04. 2021  

Spis. č.: UR 53/20   

Vyřizuje: Ing. Šárka Machková   

E-mail: Sarka.machkova@muhradek.cz   

 

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 28.4.2020 podali a dne 12.11.2020 doplnili: 

Cyklostezka svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý kostel nad Nisou z.s.p.o,  

IČO: 72559616, Náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí  

 

(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

    

                     „Cyklostezka podél silnice I/35 v úseku Lvová – Rynoltice - ÚSEK II a lávka “  

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1214, 1209, 1210 v katastrálním území Lvová a parc. č. 1393/3,  

1414/3, 2143, 1391/7, 1392/1, 1392/2, 1393/1, 1393/4, 2144/2 v katastrálním území Rynoltice. 

 

Druh a účel umisťované stavby:  

Jedná se o cyklostezku pro jízdu cyklistů mezi obcí Lvová a Rynoltice. Jedná se o novostavbu v rámci 

koncepčního návrhu Cyklostezky Sv. Zdislava od Nového Boru do Bílého Kostela. 

Předmětem tohoto správního rozhodnutí jsou objekty: 

SO 135 – Cyklostezka, ÚSEK II 

Úsek II je navržen v délce 0,556 93 km. Začátek úseku II je v místě ukončení křídel lávky přes 

silnici I/13 a je veden v jednotném klesání 8 % svahem zemního tělesa. Cyklostezka je v těchto 

místech navržena v zářezu z důvodu vyrovnání bilance zemních prací celé stavby a stabilitu svahů 

zajišťuje gabionová zídka SO 250. Po 120 m plynulého klesání stezka dosáhne výškové úrovně 

souběžné účelové komunikace. V této délce je pro zajištění bezpečnosti cyklistů proti pádu ze svahu 

zemního tělesa navrženo zábradlí výšky 1,30 m. Mezi staničením 0,123 00 – 0,146 00 km tvoří 

překážku stezky stávající pískovcová skála. Tuto pískovcovou skálu bude nutné v šíři stezky vybourat 

a v případě, že bude zbylá část skály dostatečné únosná, nebude nutné budovat, žádné dodatečné 

geotechnické konstrukce. Dále vedení stezky kříží ÚK (polní cestu), kde je přerušena a pokračuje 
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podél účelové komunikace kolem ČSPHM. V těchto místech je jako oddělující prvek mezi stezkou a 

pásu pro motorová vozidla navržen silniční obrubník s nášlapem o výšce 15 cm. Dále je stezka 

vedena po stávající pěšině ke hřbitovu, kde před místem prudkého stoupání je vyvedena z alejí stromů 

na louku. Stezka je ukončena v napojení na MK ke hřbitovu, odkud je již projektovaná další etapa 

směrem do Rynoltic v rámci humanizace celého průtahu silnice I/13. Cyklostezka byla navržena 

v základní šířce 2,0 – 2,5 m s oboustrannými krajnicemi v šířce 0,5 m. Povrch stezky je uvažován 

z asfaltového betonu se základním příčným sklonem 2,0 %. Povrchové i podpovrchové odvodnění 

stezky je zajištěno příčným a podélným spádem do volného terénu kolem stezky odkud pokračuje do 

vodoteče jako v současné době. 

SO 220 – Lávka přes silnici I/13 

Samotné vedení lávky přes silnici I/13 bylo nutné upravit tak, aby nebyl dotčen pozemek p.č. 

1312/1 (pí Kocmanová), který je součástí svahu. S majitelkou pozemku a jejím zástupcem bylo 

vedeno sáhodlouhé jednání (cca 6 měsíců) o majetkoprávním vyrovnání, ale nakonec tato jednání 

ztroskotala. Z toho důvodu byla lávka navrženo šikmo přes silnici I/13 a záměrně se vyhýbá pozemku 

p.č. 1312/1. Tato konstrukce, rozsáhlé zemní práce a zejména složité založení opěr mimo původně 

uvažovaný svah, si vynutí značné prodražení celé stavby. 

Nosná konstrukce je tvořena visutou ocelovou mostní konstrukcí, zavěšenou přes svislé závěsy 

ze 2 řetězovek vynášející trámovou mostovku z ocelových nosníků s pochůznou vrstvou ze dřevěných 

fošen, podepřenou železobetonovými monolitickými opěrami. Přemosťovanou překážkou je silnice 

I/13 mezi obcemi Rynoltice a Lvová. V místě řešeného přemostění je počítáno s investičním záměrem 

ŘSD rozšíření o přidaný připojovací pruh od ČSHMP 

Stavebník je povinen dodržet všechny podmínky plynoucí ze závazných stanovisek dotčených 

orgánů, vyjádření a stanovisek správců sítí.  

Odůvodnění: 

Dne 28.4.2020 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tato žádost byla doplněna dne 

12.11.2020. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, které muselo být posunuto a následně zrušeno 

z důvodu vývoje pandemické situace koronaviru SARS-CoV-2 v České republice. Účastníkům a 

dotčeným orgánům byla stanovena lhůta po kterou mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a 

účastníci řízení své námitky. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 

obecným požadavkům na využívání území. 

 

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. 
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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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby 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 umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

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

Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí 

Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice 

Cyklostezka svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý kostel nad Nisou z.s.p.o, IČO: 72559616, Náměstí Míru 22, 

471 25 Jablonné v Podještědí 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

Beránek Jaroslav Ing., Jizerská 3470, 40747 Varnsdorf 

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov 

Plechatý Lukáš Ing., Jeřábkova 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 43601 Litvínov 

 

 

 

(Otisk úředního razítka)   

 

Bc. Ilona Lišková 

Pověřená 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. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 



 str. 4 

 
 

Obdrží:  

K vyvěšení: 

MÚ Hrádek nad Nisou 

Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí 

Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice 

 

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

Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí 

Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice 

Cyklostezka svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý kostel nad Nisou z.s.p.o, IČO: 72559616, Náměstí Míru 22, 

471 25 Jablonné v Podještědí 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

Beránek Jaroslav Ing., Jizerská 3470, 40747 Varnsdorf 

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov 

Plechatý Lukáš Ing., Jeřábkova 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 43601 Litvínov 

 

Dotčeně správní úřady: 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10,460 01 Liberec  

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186/64,460 31 Liberec 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO Lužické hory 

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, Nám.Dr.E.BeneŠe 1,460 59 Liberec 1 

Magistrát Města Liberce, Odbor dopravy, Nám.Dr.E.BeneŠe 1,460 59 Liberec 1 

Lesy ČR, Sokolská 1383, Liberec 1 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

Národní památkový ústav, územní pracoviště Liberec, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zayerova 1310, 460 55 Liberec 

Krajské Ředitelství policie LK, odbor služby dopravní policie, Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 

Povodí Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Krajské pozemkový úřad pro LK,  IČO:01312774, DIČ: CZ01312774, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

 

 

 

Přílohy: 

Celková situace  
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