
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-4798/2016-NOM 
UR 32/16   VITA 669/16 

 V Hrádku nad  Nisou dne 27.7.2016 
  

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

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 
30.5.2016 podal 

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

(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 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

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

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

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1159/1 (ostatní plocha), parc. č. 1235 (trvalý travní porost), parc. č. 1236/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 1752/1 (ostatní plocha), parc. č. 1909/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Jítrava. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

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 III. 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, provápnéná nehaš.vápnem 

ochranná netkaná geotextilie 

suché nezmrzlé jílové podloží 

celkem 550mm 
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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 

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 z jacklu o rozměru 100x100x5mm zabetonované do základových patek . Podrobné 
řešeni bude upřesněno v realizační dokumentaci. 

  

Umístění stavby na pozemku: Dle výkresu č.: C1- situace širších vztahů 

 

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. Podle 
dokumentace zpracované Ing. Vratislavem Pšeničkou, ČKAIT – 0005209. 

2. Pro realizaci stavby je nutné požádat zdejší stavební úřad o vydání stavebního povolení. 

3. Ve stavebním povolení budou obsaženy podmínky pro realizaci stavby, uvedené v předložených vyjádřeních a 
stanoviscích. 

 

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 30.5.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. 
Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, 
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 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 výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Magistrát města Liberce, odbor ŽP, souhrnné stanovisko č.j.: MML/ZP/Piv/085478/16-SZ 085478/16/2 
z 30.5.2016, č.j.: MML/ZPOP/Kli/123100/16-SZ123100/16/2 z 18.7.2016 

- Povodí Ohře, s.p., č.j.:POH/25527/2016-2/301100 z 17.6.2016 

- Obecní úřad Rynoltice, č.j.: OURYNOLTICE/0314/2016 z 27.5.2016 

- ČEZ distribuce a.s., č.j.: 0100573539 z 16.5.2016, č.j.: 1084605508 z 16.5.2016, č.j.: LB/470/16/OP 
z 16.5.2016 

- SčVK a.s., č.j.: O16610083585/OTPCLI/Cho z 23.5.2016 

- RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j.: 500130971 z 5.5.2016 
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- CETIN a.s., č.j.: 592406/16 z 22.4.2016 

- ČEZ ICT Services a.s., č.j.: 0200450374 z 16.5.2016 

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 řízení - další dotčené osoby: 

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53  Křižany 

Jaroslav Ziguška, Jítrava č.p. 3, Rynoltice, 463 53  Křižany 
Miroslav Lednický, Jítrava č.p. 8, Rynoltice, 463 53  Křižany 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: bez vyjádření 

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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, 
pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu 
příslušnému k povolení stavby. 

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. 
 
 

(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. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 písm. f) ve výši 20 000 
Kč byl zaplacen. 
 
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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