
 
 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-2009/2018- KRB  V Hrádku nad Nisou dne 13.3. 2018  

Spis.č.: UR 94/17   

Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová   

E-mail: krecmanova@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 1.12.2017 žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby  

 

JUDr. Jan Suk, nar.: 10.4.1953, Václavská 1556, 252 63 Roztoky v zastoupení  

Marcela Nováková, nar.: 26.11.1969, Sousedská 332, 46334 Hrádek nad Nisou 

 (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 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Terénní úpravy jezdeckého areálu budou realizovány v k.ú. Jítrava obec Rynoltice na pozemcích p.p.č. 

1236/1, 1236/3 , 1159/1. 1909/2,216, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1231/4,1231/5,1231/7, 1231/8. 1231/9, 

1231/10. 1231/11, 1231/13, 1908/1. 1908/2, 1155/3, 1169/1. 1169/3. 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

V první fázi realizace terénních úprav bude odtěžena ornice o mocnosti cca 25cm. Tato bude uložena na 

dočasné mezideponií na pozemku investora. Ornice bude po postupném dokončení terénních uprav 

použita ke zpětnému ohumusování pozemků investora - i mimo dotčenou plochu. 

Pro vyrovnání stávajícího mírně svažitého terénu k jezdeckým účelům bude proveden od objektu č.p.4 

zářez. 

Svahování navržených terénních úprav (náspů) bude provedeno pod úhlem max 35c. 

Násypy pod kolbiště budou prováděny postupně z odtěžených jílovitých zemin o mocnosti cca 0,3- 0,4m, 

Po vrstvách budou hutněny. Je to nezbytné pro navázání vrstev a pro vytvoření souvislého homogenního 

násypu. K dispozici pro zarovnávání vrstev bude tzv. grejdr a pro hutnění pak těžký vibrační válec o 

hmotnosti 15 tun. Případné odtěžené navážky stavebních sutí ze stávajících manipulačních ploch na 

pozemku č. 1159/1 budou využity po jejich nezbytném nadrcení (recyklaci) na frakci 32-63 mm k úpravě 

stávajících a navržených ploch přilehlých staveb. 

Množství odtěžené zeminy v průběhu provádění zářezů ve stávajícím terénu činí cca 2200m3. Tato 

zemina (2200m3) bude využita k vyrovnání terénu a provedení válu. Bilance zemin je vyrovnaná. 

Množství sejmuté ornice z pozemků dotčených terénní úpravou z plochy 13000m2 činí cca 3250m3 při tl. 

sejmutí 0,25m. Ornice bude uložena na pozemku 1231/10 a 1231/7 (za navrženým válem). Část ornice 

bude určena k následnému použití při ohumusování terénu pro dokončení terénních úprav, část ornice 

bude dále uložena na pozemcích po dobu dočasného umístění kolbišť, k jejímu opětovnému navrácení 

mezi válem a kolbištěm. Horní vrstva upraveného terénu bude oseta travním semenem. 

Konstrukce kolbišť: bílý křemičitý písek fr 0,25-1 mm 10Omm geotextilie kamenivo fr 8/16 10Gmm 

kamenivo fr 16/32 10Omm geotextilie násyp – zhutněná zemina po vrstvách 200-300mm, původní terén 
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celkem 300mm Skokové i drezumí kolbiště bude ohraničeno obrubami a oddrenážováno drenážním 

potrubím DN 100- DN20Q uloženým v propustné štěrkové vrstvě. Drén má minimální hloubku 600 mm a 

je napojen na hlavníky; Sklon je min 0,5% a šířka dránu je-6QQmm. Brán jeplně proštěrkován. Drenážní 

trubka má průměr 100,150 a 200 mm a je uložena na štěrkopískovém loži tl. 100 mm. 

Obě kolbiště mají povrch ze směsi písku a recyklované gumy na geotextilií. Proti prašnosti budou 

ošetřované vodou (kropením) ze stávající studny. 

 

 

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.  

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

proveden zápis ve stavebním deníku.  

 

2.    Budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů a správců sítí! 

 
 

Odůvodnění: 

Dne 19.8.2014 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.   

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

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 16.2.201, o jehož výsledku byl sepsán 

protokol S tímto závěrem – stavbu je možno provést, za splnění podmínek dotčených orgánů a účastníků 

řízení. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek a 

vyjádření: 

 - souhrnné stanovisko Magistrátu města Liberce ŽP ze dne 10.1.2017, č.j.:MML/ZP/Piv/191425/17-

SZ191425/17/2 

-  souhrnné stanovisko Magistrátu města Liberce oddělení ochrany přírody ze dne 22.11.2017    

    čj.:MML/ZPOP/Pán/240963/17- SZ240963/17/2     

-  Povodí Ohře, čj: POH/45732/2017-2/032100 ze dne 6.10.2017 

-  ČEZ Distribuce, a.s. čj: 0100816365 ze dne 8.10.2017 

-  CETIN čj.: 755429/17 ze dne 30.10.2017 

 

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 1556, 252 63 Roztoky  

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

Obec Rynoltice, čp. 199 Rynoltice 46353 

Miroslav Lednický, Jítrava 8, 46353 Rynoltice 

 

Dotčené správní úřady:   

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město,460 01  Liberec 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-    Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. 

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 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění 

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

 

 

 

 

 

                                                             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. 

 

 

 

………………………………………………………………………… 
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Obdrží:  

 

K vyvěšení: 

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí č.p. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice  

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

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice  

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

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice  

Miroslav Lednický, Jítrava 8, 46353 Rynoltice 

 

 

Přílohy: 

Situace umístění stavby 1:2000 
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