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Naše zn.: OSZP-5797/2021-VYE  Hrádek nad Nisou | 25. 8. 2021 

Spis. zn.: UR 45/21   
    

 Vyřizuje: Bc. Eva Vyhlídková  
Telefon: +420 482 411 470  
E-mail: vyhlidkova@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 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 

„rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 3. 6. 2021 podal žadatel ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, v zastoupení Energetická montážní společnost Liberec, 

s.r.o., IČO 62743325, Budyšínská 1294, 460 01 Liberec (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 

rozhodnutí o umístění stavby 

„LB-Rynoltice-ppč.660-1,kNN+SD+SS, IV-12-4020254“ 

na pozemcích parc. č. 2046, 1956/1, 842/1, 2041, 2033, 765/2, 769/1, st. 17, st. 18, 768/1, 2032/1, 

730/2, 731/8, 731/1, 731/7, 731/4, 731/5, 2028/1, 660/7, 2028/2, 660/1, 660/6, 660/8, 660/9, 

660/10,660/11, 659/3, 2025, 658 v katastrálním území Rynoltice. 

 

Stavba obsahuje:  

SO 01 – Úprava nadzemního vedení NN 

SO 01 řeší úpravu el. vedení na stávajícím betonovém sloupu č. 36, který je osazen na parcele p. č. 

2025 v k. ú. Rynoltice. 

Jedná se o nové zemní kabelové vedení pro připojení vznikající lokality rodinných domů, řešené v SO 

02, bude propojeno se stávající distribuční soustavou NN 0,4 kV nadzemního vedení v části obce 

Rynoltice. 

Ze stávajícího betonového sloupu č. 36 umístěného na p. p. č. 2025 bude demontována pojistková 

skříň SV201 ozn. R51 a bude demontován svod z vrchního vedení do této skříně. V rámci SO 02 bude 

vedle tohoto sloupu osazen rozpojovací pilíř SR602, také ozn. R51. Ze sloupu bude proveden nový 

svod kabelem AYKY 3×120+70 do nového pilíře R51. Nadzemní vedení AES 4×95 se osadí novými 

omezovači přepětí vč. nového svodu uzemnění po povrchu sloupu z pásku FeZn 30×4 a propojí se 

s novým uzemněním skříně R51, které je řešeno v SO 02. Požadovaná hodnota uzemnění omezovačů 

přepětí je do 10 Ohm. 

SO 02 – Zemní kabelové vedení NN 

Jedná se o nové zemní kabelové vedení pro připojení vznikající lokality rodinných domů 

a zokruhování části distribuční soustavy NN 0,4 kV v části obce Rynoltice. 

Ze stávající příhradové trafostanice ozn. LB_0742 „Rynoltice – K Chatám“, umístění na pozemku p. č. 

842/1, budou ze dvou volných pojistkových sad vyvedeny dva nové kabely AYKY 3×240+120, které 

společně povedou v nezpevněných komunikacích a podél komunikací až do nového pojistkového 

pilíře SD722 ozn. R54, který bude osazen na pozemku p. č. 660/1. 
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Z pilíře R54 se vyvede jeden kabel AYKY 4×50, který povede v budoucí komunikaci na pozemku 

p. č. 2028/1 až do nového pilíře SS101, ozn. X21, který bude osazen na pozemku p. č. 2028/2. 

Z pilíře R54 se dále vyvede jeden kabel AYKY 3×240+120, který povede na pozemku p. č. 660/1 

a dále podél stávající asfaltové místní komunikace až do nového pojistkového pilíře SR602, ozn. 

R51, který bude osazen na pozemku p. č. 2025 vedle stávajícího betonového sloupu č. 36. 

Kabely budou v trase zasmyčkovány do nových pojistkových pilířů SS101 a SS200 umístěných na 

pozemcích žadatelů o připojení. 

Do nového pilíře SR602, ozn. R51 se přepojí dva stávající kabely AYKY 4×70 z původní skříně 

SV201 ozn. R51 umístěné na stávajícím betonovém sloupu č. 36. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací v měřítku 1 : 650, která je součástí 

projektové dokumentace – odpovědný projektant Vojtěch Beneš a bude provedena podle 

schválené dokumentace. 

2. Pro stavbu budou navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které budou 

splňovat vlastnosti uvedené v § 156 stavebního zákona a požadavky stanovené zákonem 

č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 

Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb. 

3. Po dobu výstavby musí být udržována čistota a pořádek v okolí stavby a nesmí být ohrožena 

bezpečnost chodců a silniční dopravy. 

4. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů, bude zajištěn přístup na sousední 

pozemky. 

5. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke 

vchodům a vjezdům na sousední pozemky. 

6. Naruší-li se při zemních pracích existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést 

jeho řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu 

výkopových prací. 

7. Budou splněny veškeré podmínky všech předložených stanovisek a vyjádření správců sítí, 

zejména: 

a. CETIN, a.s. dne 1. 4. 2021, č. j. 608025/21; 

b. GasNet Služby, s.r.o. dne 8. 4. 2021, zn. 5002347803; 

c. SčVK, a.s. dne 18. 5. 2021, zn. O21690053612/ÚTPČLI/šo; 

8. Po řádném dokončení stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona: 

• Plajdička Jaroslav, č. ev. 61, 46353 Rynoltice 

• Plajdičková Jana, č. ev. 61, 46353 Rynoltice 

• Pabištová Miluše, č. p. 131, 46353 Rynoltice 

• Pabišta Milan, č. p. 131, 46353 Rynoltice 

• Iring Karol, Pole 23, 47125 Jablonné v Podještědí 

• Fischer Petr, ID DS: bfa2fd3 

• Fischer Veronika, Smrčí 51, 51101 Mírová pod Kozákovem 

• Plechatý Lukáš Ing., ID DS: f9qq93a 

• Mareček Jaroslav, Strakonická 114/2, Liberec IX-Janův Důl, 46007 Liberec 

• Ottová Zdeňka, Strakonická 114/2, Liberec IX-Janův Důl, 46007 Liberec 

• Polák Josef, ID DS: t5rw8gy 

• Poláková Hana DiS., Neklanova 799/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec 

• Kába Josef, č. p. 231, 46825 Zásada 

• Kábová Alena Ing., Seniorů 1618/9, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec 

• Šipula Daniel, Lipová 393, 46331 Chrastava 
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• Šipula Kateřina Mgr., Polní 3369/12, 46601 Jablonec nad Nisou 

• Poláček Petr, Dolany 57, 28002 Červené Pečky 

• Poláčková Soňa, Jeronýmova 741, Kolín IV, 28002 Kolín 

• Ječmeň Pavel Bc., č. p. 243, 46353 Rynoltice 

• Ječmeňová Hanzlíková Monika Bc., č. p. 243, 46353 Rynoltice 

• Kršiak Marián Ing., Norská 450/32, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec 

• Kršiaková Lenka, Na Kačírku 477/28, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

• Kutifel Jiří, č. p. 252, 46353 Rynoltice 

• Kutifelová Gabriela, č. p. 252, 46353 Rynoltice 

• Pötsch Martin, č. p. 108, 46353 Rynoltice 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 

• Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům: p. č. st. 13, st. 15, 9, 11, 768/2 

a 2067/1 

Ostatní:   

• Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, ID DS: 7c6by6u 

• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ID DS: f7rf9ns 

• CETIN a.s., ID DS: qa7425t 

• GasNet Služby, s.r.o., ID DS: jnnyjs6 

 

Odůvodnění: 

Dne 3. 6. 2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne 20. 7. 2021 bylo 

oznámeno zahájení územního řízení všem známým účastníkům a současně upustil podle § 87 odst. 1 

stavebního zákona od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení 

tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 

stanoviska. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily povolení záměru. 

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. 

 

Stanoviska sdělili: 

• Obec Rynoltice dne 23. 4. 2021, č. j. OUR-170/2021, 

• Obecní úřad Rynoltice dne 23. 4. 2021, č. j. OUR-170/2021, 

• CETIN, a.s. dne 1. 4. 2021, č. j. 608025/21; 

• ČEZ Distribuce, a. s. dne 12. 5. 2021, zn. 0101524779; 

• ČEZ ICT Sevices, a. s. dne 12. 5. 2021, zn. 0700380695; 

• Telco Pro Services, a. s. dne 12. 5. 2021, zn. 0201241597; 

• GasNet Služby, s.r.o. dne 8. 4. 2021, zn. 5002347803; 

• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. dne 18. 5. 2021, zn. O21690053612/ÚTPČLI/šo; 

• Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí dne 6. 5. 2021, zn. CJ MML 073312/21 SZ 

CJ MML 073312/21, 

• AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory dne 20. 4. 2021, č. j. SR/793/LI2021-2, 

• T-Mobile Czech Republic a.s. dne 12. 5. 2021, zn. E25001/21; 

• Vodafone Czech Republic a.s. dne 12. 5. 2021, zn. 210512-0822292809. 

 

Dále byly předloženy: 
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• Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (věcného břemene) a závazná stanoviska, 

týkající se dotčených pozemků. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Předmětný záměr je v souladu s územním plánem obce Rynoltice. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ilona Lišková  

pověřená vedením odboru OSaŽP 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1 000 Kč podle položky 17 písm. e) 

sazebníku poplatků zákona o správních poplatcích byl zaplacen dne 22. 7. 2021 převodem na bankovní účet. 

 

 
Přílohy: 

• celková zmenšená situace na A4 
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Obdrží:   

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

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, v zastoupení Energetická montážní společnost 

Liberec, s.r.o., ID DS: f5837eq 

• Obec Rynoltice, ID DS: pzfawug 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 

• Plajdička Jaroslav, č. ev. 61, 46353 Rynoltice 

• Plajdičková Jana, č. ev. 61, 46353 Rynoltice 

• Pabištová Miluše, č. p. 131, 46353 Rynoltice 

• Pabišta Milan, č. p. 131, 46353 Rynoltice 

• Iring Karol, Pole 23, 47125 Jablonné v Podještědí 

• Fischer Petr, ID DS: bfa2fd3 

• Fischer Veronika, Smrčí 51, 51101 Mírová pod Kozákovem 

• Plechatý Lukáš Ing., ID DS: f9qq93a 

• Mareček Jaroslav, Strakonická 114/2, Liberec IX-Janův Důl, 46007 Liberec 

• Ottová Zdeňka, Strakonická 114/2, Liberec IX-Janův Důl, 46007 Liberec 

• Polák Josef, ID DS: t5rw8gy 

• Poláková Hana DiS., Neklanova 799/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec 

• Kába Josef, č. p. 231, 46825 Zásada 

• Kábová Alena Ing., Seniorů 1618/9, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec 

• Šipula Daniel, Lipová 393, 46331 Chrastava 

• Šipula Kateřina Mgr., Polní 3369/12, 46601 Jablonec nad Nisou 

• Poláček Petr, Dolany 57, 28002 Červené Pečky 

• Poláčková Soňa, Jeronýmova 741, Kolín IV, 28002 Kolín 

• Ječmeň Pavel Bc., č. p. 243, 46353 Rynoltice 

• Ječmeňová Hanzlíková Monika Bc., č. p. 243, 46353 Rynoltice 

• Kršiak Marián Ing., Norská 450/32, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec 

• Kršiaková Lenka, Na Kačírku 477/28, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

• Kutifel Jiří, č. p. 252, 46353 Rynoltice 

• Kutifelová Gabriela, č. p. 252, 46353 Rynoltice 

• Pötsch Martin, č. p. 108, 46353 Rynoltice 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 

• Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům: p. č. st. 13, st. 15, 9, 11, 768/2 a 2067/1 

Ostatní:   

• Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, ID DS: 7c6by6u 

• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ID DS: f7rf9ns 

• CETIN a.s., ID DS: qa7425t 

• GasNet Služby, s.r.o., ID DS: jnnyjs6 

K vyvěšení na úřední desku: 

• Městský úřad Hrádek nad Nisou 

• Obecní úřad Rynoltice 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. 

 

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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