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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-979/2018- KRB  V Hrádku nad Nisou dne 2.2. 2018  

Spis.č.: UR 95/17   

Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová   

E-mail: krecmanova@muhradek.cz   

NÁVRH 

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, Zeyerova 1310, 46055 

Liberec 1 v zastoupení Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3 

 

 (dále jen "žadatel") podalo dne 31.8.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 

územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

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"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona 

návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené 

orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany 

veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 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). 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 

 „I/35 Oldřichov na Hranicích – úprava odvodnění“ – k.ú. Oldřichov na Hranicích 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 350/1, 350/11, 350/12, 354/4, 354/6, 1187/1, 1187/2 vše v 

katastrálním území Oldřichov na Hranicích.  

 
Druh a účel umisťované stavby:  
Stavba slouží k odvádění srážkových vod z I/35 a přilehlého povodí, účelem stavby je zlepšení stávajících 
odtokových poměrů v intravilánu obce. 
Tato nová RN bude vybudována za účelem snížení kulminačního průtoku. Jedná se o otevřenou zemní 
retenční nádrž o objemu 1050 m3 s regulovaným odtokem 65 l/s při návrhovém dešti s opakováním N = 5 
let. Díky navrženým parametrům dojde ke snížení kulminačního průtoku N=5 z povodí z 1069 l/s na 370 
l/s. Kapacita stávajícího zatrubnění při uvažování rovnoměrného proudění bez vlivu vzdutí 
Oldřichovského potoka je stanovena odborným odhadem na 533 l/s. Navrženými opatřeními tedy dojde 
ke zlepšení stávajících odtokových poměrů v intravilánu obce. 



 

 
Nádrž bude vybudována podél komunikace I/35 a 111/27110. Zemní retenční nádrž je navržena jako 
zahloubená, suchá – bez stálého nadržení vody s minimálním retenčním objemem 1050 m3. Sklony 
návodních svahů jsou navrženy ve sklonu 1:3. Od přítoku do retenční nádrže (stáv. propustek a silniční 
příkop) k výpustnému objektu bude veden osou dna nádrže odvodňovací žlab. Od výpustného objektu 
pomocí ŽB potrubí DN 300 povede do stáv. vtokové jímky. Jímka bude v rámci akce zrekonstruována. 
Bezpečností přeliv bude korunový a bude zaústěn do vtokové jímky. 
Součástí stavby bude vybudování příjezdové komunikace a sjezdu SO 101 do retenční nádrže. Příjezdová 

cesta bude vedena z komunikace 111/27110. 

V rámci stavby bude zhotovena přeložka plynovodu STL PE 90 v délce 40 m SO 501. Stáv. plynovodní 

potrubí bude vybouráno. 

Celý objekt retenční nádrže bude oplocen a bude vybudována vstupní brána SO 801. 

Stavba se nachází u okružní křižovatky I/35 u Hrádku nad Nisou a Oldřichova na Hranicích. Stavba bude 

rozdělena na čtyři stavební objekty:  

• SO 101 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 
• SO 301 - RETENČNÍ NÁDRŽ 
• SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU STL 
• SO 801 - OPLOCENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE 
SO 101 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 
V rámci stavby dojde k vybudování příjezdové komunikace a sjezdu pro údržbu do RN. Příjezdová 
komunikace k RN bude napojena přímo na komunikaci 111/2719. Příjezdová komunikace a sjezd bude 
zpevněný z asfaltového betonu.  
Osa 1 je navržena z přímých úseků a kružnicového směrového oblouků. Poloměr směrového oblouku je 
R=25m. Maximální podélný sklon je 18,0%. Silnice je navržena na úseku km 0,000 - km 0,042 s šířkou 
komunikace 5,5m s nezpevněnou krajnicí šířkou 0,5m po obou stranách. Na úseku km 0,042 - km 0,0597 
z šířkou komunikace 4,0m s nezpevněnou krajnicí šířkou 0,5m po obou stranách. Ochrana svahu humózní 
vrstvou v tl.0,20 m. Délka osy je 59,7m. 
Osa 2 je navržena z přímých úseků a kružnicových směrových oblouků. Minimální poloměr směrového 
oblouku je R=12,5m, maximální je R=50,0m. Maximální podélný sklon je 4,70 %. Silnice je navržena na 
úseku km 0,000 - km 0,024 s šířkou komunikace 3,0m nezpevněnou krajnicí šířkou 0,5m po obou 
stranách. Na úseku km 0,024 - km 0,0366 s šířkou komunikace 4,0m s nezpevněnou krajnicí šířkou 0,5m 
po obou stranách. Ochrana svahu humózní vrstvou v tl.0,20 m. Délka osy je 36,6m. Příčné uspořádání PK 
je zřejmé z přílohy č. D.1.7 - Vzorový příčný řez PK. 
Z důvodu zajištění únosnosti na pláni PK bude v případě nutnosti zlepšeno podloží tak, aby byla dosažena 
hodnota modulu přetvářnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = min. 45 MPa. 
Konstrukce vozovky PK bude v předpokládané tloušťce 0,45m. 
Odvodnění komunikace je zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu do přilehlého terénu. 
SO 301 - RETENČNÍ NÁDRŽ 
Zemní retenční nádrž je navržena jako zahloubená, suchá – bez stálého nadržení vody s minimálním 
retenčním objemem 1050 m3. Sklony návodních svahů jsou navrženy ve sklonu 1:3. Od přítoku do 
retenční nádrže {stáv. propustek a silniční příkop) k výpustnému objektu bude veden osou dna nádrže 
odvodňovací žlab. Od výpustného objektu pomocí ŽB potrubí DN 300 povede do stáv. vtokové jímky. 
Jímka bude v rámci akce zrekonstruována. Bezpečností přeliv bude korunový a bude zaústěn do vtokové 
jímky. Přítok do nádrže z propustku a silničního příkopu bude opevněn dlažbou do betonu s rozražeči 
vody. 
Odpadní potrubí z RN bude 2 železobetonu (ŽB DN 300). Bude uloženo na pískové lože nebo betonové 
pražce a bude vytvořeno betonové sedlo z betonu C12/15 s úhlem uložení 120°. Pro obsyp bude použit 
nesoudržný materiál s velikostí zrn do 18 mm a to 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp bude hutněn po 
vrstvách max. 150 mm v silničním tělese na PS min. 95 %, mimo silniční těleso na PS min. 92 %. V 
podchodu hráze bude potrubí obetonováno C20/25. 
Před provedením bočního obsypu může být provedena pro potřeby zhotovitele a na jeho náklady 
předběžná zkouška vodotěsnosti. Obsyp se provádí vhodným kvalitním nesoudržným materiálem dle 
TKP kap.4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek, lomová výšivka. Při použití lomové výšivky je nutné, aby 
obsahovala i prachovou frakci pro snadnější hutnění, např. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle 
konkrétního potrubí. Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm (u profilů od 
DN 600 max. 250 mm) a do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí na 95% PS (ID= 0,75), ve volném 
terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnění je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-
4 m. Pro dosažení požadované míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup 
hutnění, který zohlední používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se s 
postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí 
použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 
m nad potrubím. 
Zemní retenční nádrž je navržena částečně jako hloubená a částečně nasypaná, jako suchá – bez stálého 
nadržení vody. Hladina podzemní vody nebyla zastižena. 
V rámci výstavby bude přerušeno a vybouráno stávající plošné odvodnění pozemků. S ohledem na sklon 



 

 
terénu se předpokládá, že není třeba drenáž podchycovat. 
Dno RN bude na urovnaný rostlý terén zpevněno štěrkovou vrstvou tl. min. 300 mm uloženou na 
separační geotextilii. Následně bude uložena filtrační geotextilie a provedeno ohumusování v tl. 200 mm 
a osetí. Svahy retenční nádrže ve sklonu 1:3 budou provedeny vysvahováním terénu, se štěrkopískovou 
vrstvou v tl. 100 mm do úrovně Hr s filtrační gotextílií a ohumusováním. Po obvodu dna RN bude 
zhotovena záhozová patka z lomového kamene do 100 kg. 
Sdružený funkční objekt (SFO) je navržen z armovaného vodostavebného betonu. Zábradlí, zákrytový 
rošt a česle budou z kompozitního materiálu. Vírový ventil bude použit nerezový. 
Bezpečnostní přeliv bude proveden kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonu C 20/25nXF3 tl. 100 mm. 
Dlažba bude vyspárována M25 XF4 do hloubky 20 mm od povrchu dlažby. Kámen pro opevnění koryta 
musí být I. třídy a jeho vlastnosti musí splňovat požadavky ČSN EN 13383 (min. pevnost v tlaku 1100 
kp/m2, max. nasákavost 1,5% hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 zmraz, cyklech 0,75). 
Pod podkladním betonem bude provedeno štěrkopískové lože tl. 100 mm. 
V části napojení příkopu a propustku budou vybudovány rozražeče.  
Betonové prahy – z betonu C 30/37 XF4. V napojení na příkop a u paty retenční nádrže je navržen 
betonový práh 400/600 mm. U prahů v retenční nádrži bude proveden zához lomovým kamenem (do 100 
kg). 
Potrubí a bezpečnostní přeliv bude napojen do vtokové jímky, které bude z rekonstruována. Vtoková 
jímka je napojena do bezejmenné vodoteče (1DVT 10184438), která je v intravilánu obce zatrubněna a je 
následně zaústěna do Oldřichovkého potoka (IDVT 10103785), který je ve správě státního podniku 
Povodí Labe. 
 
SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU STL 
Objekt řeší přeložku plynovodu STL PE 90 v rozsahu 40 m. Přeložka bude pod bezpečnostním přelivem a 
odtokem z nádrže uložena do chráničky. Stávající plynovodní potrubí bude vyjmuto ze země. 
Jedná se o vyvolanou přeložku a úpravu stávajícího plynárenského zařízení v prostoru připravované 
stavby “ I/35 Oldřichov na Hranicích – úprava odvodnění", k.ú. Oldřichov na Hranicích. Poloha 
stávajícího STL plynovodu PE dn90 a poloha neprovozovaného zrušeného plynovodu je ve výškové 
kolizi s navrženou potrubní výpustí a příkopem bezpečnostního přelivu retenční nádrže. Vlastníkem PZ je 
společnost GasNet s.r.o., Praktický výkon činnosti při zajišťování provozu, údržby a rozvoje plynárenské 
soustavy vykonává pro GasNet spol. s r.o. na základě plné moci společnost GRID Services s r.o. 
Z energetického zákona 458/2000 Sb. ve znění zákona č.131/2015 Sb. 
Přeložkou plynárenského zařízení se ve smyslu § 70 rozumí dílčí změna trasy plynovodu Nebo přípojky, 
či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků. * Přeložky zajišťuje vlastník 
plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud se smluvně nedohodnou 
jinak. * Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedení přeložky nemění. 
Přeložkou plynárenského zařízení se ve smyslu § 70 rozumí dílčí změna trasy plynovodu Nebo přípojky, 
či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků.  
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLYNÁRENSKÉM ZAŘÍZENÍ 
SO 501 Přeložka plynovodu STL materiál a profil stávajícího (rušeného) STL PZ -HDPE dn 90x8,2mm 
ID plynovodu -  ID 9854  
rok uvedení do provozu.................................................................................... 1999  
provozní tlak (TPG 702 01, 702 04) .............................................................. do 4 barů (400 kPa) 
skutečný tlak PZ ................................................................................................. 3 bary (300 kPa)  
materiál potrubí PE d90 ................................................................................ PE100 - MRS10 
skupina plynovodů dle TPG 70204 ................................................................ A2 středotlak 
umístění................................................................................................................ k.ú. Oldřichov na Hr. 
kapacitní údaje ................................................................................................... beze změn  
počet přípojek v překládaném úseku............................................................. 0 ks  
vlastník PZ ........................................................................................................... GasNet spol. s r.o. 
provozovatel PZ .................................................................................................. GRID Services s r.o.  
profil potrubí přeložky........................................................................................ dn 90x5,4mm SDR17 
materiál potrubí přeložky PE d160 ............................................................. PE100 (MRS100) 
délka nového potrubí přeložky P Z ................................................................. 40,00 m  
délka rušeného úseku potrubí P Z ..................................... ............................ 38,00 m + 13,00 m  
ochrana přeloženého úseku ............................................................................ chr. PE d 160 - 12,0 m 
 
Účelem stavby přeložky PZ je zajistit bezpečnost provozu stávajícího STL plynárenského zařízení během 
provádění stavby “ I/35 Oldřichov na Hranicích - úprava odvodnění “ v Hrádku nad Nisou k.ú. Oldřichov 
na Hranicích a provést na něm takové změny a opatření, aby po dokončení stavby odpovídala hloubka 
uložení a umístění potrubí plynárenského zařízení příslušným technickým normám a předpisům, zejména 
ČSN 73 6005 a TPG 702 01 a aby materiálové řešení a předpokládaná životnost přeloženého zařízení 
odpovídala současným požadavkům na provoz PZ. Poloha přeložených STL plynovodu po dokončení 
stavby bude odpovídat příslušným normám a předpisům zejména ČSN EN 12007 (ČSN 38 6413) a TPG 
702 01. 



 

 
Přeložka stávajícího STL plynovodu PE dn90 a odstranění starého neprovozovaného plynovodu PE dn90 
bude provedena v předstihu před realizací retenční nádrže a jejího připojení na stávající odvodnění území. 
Přeložka je navržena tak, aby nová poloha umožňovala provedení připravované stavby odvodnění území. 
Podmínky provozovatele PZ: Investor uzavře ještě před zahájením územního řízení s provozovatelem 
distribuční soustavy Smlouvu o přeložce plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených. Další 
příprava a realizace stavby přeložek bude následně prováděna dle podmínek stanovených v této smlouvě. 
Během stavby bude ze strany GasNet s.r.o. prováděn odborný plynárenský dohled a občasný technický 
dohled provozovatele prostřednictvím společnosti GRID Services s.r.o. Realizace stavby se bude řídit 
podmínkami a ustanoveními Smlouvy o přeložce PZ a úhradě nákladů s ní spojených. Rozsah přeložky je 
specifikován ve stanovisku vlastníka PZ č.5001482280 ze dne 23.03.2017. 
Stavebník má povinnost zajistit zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) ve prospěch vlastníka 
PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do příslušného katastru nemovitosti. To znamená, 
že uzavře, v souladu s metodickým pokynem uzavřeným mezi RWE GasNet s.r.o. a ŘSD ČR a.s. a 
upravujícím proces přípravy a výstavby přeložek PZ, s vlastníky všech stavbou plynárenského zařízení 
dotčených pozemků smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet s.r.o. Věcné 
břemeno bude uzavřeno v rozsahu celého ochranného pásma ukládaného plynárenského zařízení. 
Nejpozději do termínu nahlášení stavby investorem na internetový portál DSO budou tylo smlouvy 
předány společnosti GasNet, s.r.o. včetně provedeného vkladu do KN. 
V průběhu stavby bude zhotovitelem dodržován „Metodický postup přípravy a zřizování stavby přeložky 
PZ při výstavbě a stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic se kterými je příslušné hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR“, uzavřený mezi ŘSD ČR a RWE GasNet s.r.o. 
Stavba přeložky stávajícího PZ bude provedena v souladu s energetickým zákonem č.458/2000Sb. v 
platném znění, dle realizační projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou dle zásad 
stanovených technickými předpisy a metodickými pokyny RWE platných v době (realizace stavby 
naleznete na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/) a dle platných ČSN a TPG. 
Realizaci stavby plynárenských zařízení musí provést oprávněná osoba, která je držitelem certifikace dle 
TPG 923 01-1,2 s rozsahem platným pro typ, materiál a provozní tlak konkrétního zařízení dle realizační 
dokumentace vyhotovené oprávněnou osobou. 
Investor je povinen písemně požádat nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením stavby u 
GRIDServices s.r.o. o odborný dohled na stavbě plynárenského zařízení a dále je povinen předat k této 
stavbě dvě vyhotovení autorizované projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen nahlásit zahájení stavby na GRIDServices s.r.o. Nahlášení stavby je nutné provést 
nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací provedením registrace stavby na adrese 
http://www.gasnet.cz/cs/evis/. Zhotovitel obdrží po registraci jedinečné identifikační číslo stavby, které je 
povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou. 
Kontaktní osobou PDS je Ing. Vladimír Pavel - odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy východ, technik 
připojování a rozvoje PZ, tel. 475325807 E-mail: vladimir.pavel @innogy.com Stavba bude realizována 
certifikovanou organizací dle TPG 923 01-0,2 v rozsahu požadovaném PDS dle realizační dokumentace 
vyhotovené oprávněnou osobou. 
Po dokončení přeložek PZ zajistí stavebník kolaudační souhlas či jiné příslušné veřejnoprávní 
povoleni k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání originálním vyhotovení vlastníkovi PZ, 
v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její 
provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předáni vlastníkovi PZ. Podmínky předání 
a nutné doklady stanovuje čl.10 TPG 702 04 a provozovatel plynovodní sítě. 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 
Všeobecné zásady Jedná se o inženýrský objekt, úpravu liniové energetické stavby dle Energetického 
zákona č.458/2000Sb. v platném znění {vedení distribuční soustavy plynu – dle §103 odst. e), písmeno 6, 
stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění) nevyžadující nové napojení na dopravní ani 
technickou infrastrukturu. 
STL plynovod dotčený stavbou přeložky je provozován pod přetlakem 3 bary (středotlak – kategorie 
plynovodů) plynovod PE dn90 je veden z Hrádku nad Nisou podél ulice Oldřichovská, kolmo pod silnicí 
I/35 v chráničce a dále podél silnice směrem na Oldřichov n.H. V roce 1999 byl stávající STL plynovod 
přeložen z důvodu výstavby okružní křižovatky a odpojený plynovod byl ponechán v zemi. 
Výstavbou odvodňovacího potrubí z retenční nádrže a příkopu pro bezpečnostní přeliv dojde ke kolizi s 
tímto stávajícím i zrušeným plynárenským zařízením. 
Přeložka plynovodu je navržena souběžně se stávajícím plynovodem ve volném terénu kolmo pod 
příkopem bezpečnostního přelivu a výpustním potrubím z retenční nádrže v délce 40,0metrů. Souběh 
přeložky se stávajícím plynovodem je cca 1,00metr, hloubka uložení taková, aby světlá vzdálenost mezi 
přeloženým PZ a vodohospodářskými objekty byla alespoň 500 mm. V místě křížení vodohospodářských 
objektů bude v délce 12,0metrů potrubí přeloženého plynovodu uloženo v PE chráničce profilu 
dn160x9,5 mm opatřené na vyšším konci PE čichačkou. Stávající plynovod bude v celé délce 38,00metru 
odhalen a vyjmut z výkopu. Stejným způsobem bude odhalen a vyjmut z výkopu i zrušený a 
neprovozovaný plynovod PE dn90 v délce 13,00metrů. Trubní materiál bude likvidován v souladu s 
předpisy o nakládání s odpady. Likvidace zrušeného plynovodu bude dokladována. 
Přeložka plynovodu bude provedena v předstihu před vybudováním vodohospodářských objektů. 



 

 
 

 
 
SO 801 - OPLOCENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE 
Retenční nádrž z bezpečnostních opatření bude oplocena a vstup do ní bude zajišťovat vstupní brána. 
Minimální třída betonu pro prefabrikované i monolitické výrobky je C 30/37 XF4. Veškeré betony jak 
pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro použitý trubní materiál, musí odpovídat 
"Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací", kapitola 18, jež vydalo 
Ministerstvo dopravy a spojů, jakož i dalším souvisejícím normám a předpisům a ČSN EN 206. 
 
Stavebník je povinen dodržet veškeré podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, rozhodnutí a 
vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. A to především: 

1- Smlouva o právu k provedení stavby č.j. OLP/1972/2017 uzavřená mezi Libereckým krajem a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR . 

2- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a uhradě nákladů s ní souvisejících 

č.smlouvy 01/2017-36200/P/Mar  uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a GasNet, s.r.o. 

3- KSSLK a.s.č.j.: KSSLK/5969/2017/30/17/F/142/5969 ze dne 31.7.2017 

4- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí MML/ZP/Piv/091536/17-SZ 091536/17/2 ze 

dne 27.6.2017 

5- Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové č.j.:PVZ/17/18635/Js/0 ze dne 23.6.2017 

6- SčVK vyjádření k PD č.j.: O17610135800/OTPCLI/Cho ze dne 3.5.2017 

7- GridServices,s.r.o, čj.: 5001538708 ze dne 27.6.2017 

8- GridServices,s.r.o, čj.: 5001534382 ze dne 22.6.2017 

9- ČEZ Distribuce a.s., č.j.:0100738499 souhlas ze dne 3.5.2017 

10- UPC  č.j.:E008767/17 ze dne 4.5.2017 

11- Telco Pro Services, a.s., ze dne 12.7.2017 

12- CETIN vyjádření č.j.:599218/17 ze dne 26.4.2017 

13- Magistrát města Liberec, odbor dopravy MML091408/17-OD/Fri CJ MML 162039/17 ze dne 

7.8.2018 

14- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, čj.: KULK 34088v/2017/280.3/Hk ze dne 

10.5.2017 

15- Ředitelství silnic a dálnic ČR, čj.: 2199/2017-36200/Vr ze dne 31.5.2017 

16- Státní pozemkový úřad, č.j. SPU334354/2017 ze dne 30.6.2017 

 

 

 

 Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení ani jiné rozhodnutí a 

neopravňuje k zahájení stavby. 

 
 

 

 

 

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

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV, 461 80, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 46006 

Ředitelství silnic a dálnic Libereckého kraje, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 

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

 

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

399/2, 388/7 



 

 

 

 

 
Dotčené správní úřady:  

Magistrát Města Liberec Odbor ŽP, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberec Odbor dopravy, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01  Liberec 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy 

  

 

 

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. 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě 

u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ilona Lišková 

 

 

 

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. 

 

 

………………………………………………………………………… 

Obdrží:  

K vyvěšení: 

MÚ Hrádek nad Nisou 

Účastníci řízení podle § 85, odst. 1 stavebního zákona – dodejky:  

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV, 461 80, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI, 46006 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, Zeyerova 1310, 46055 

Liberec 1 v zastoupení Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3 

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

 



 

 
 

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

AGRO Chomutice a.s., Chomutice 92, 50753 

 
Dotčené správní úřady:  

Magistrát Města Liberec Odbor ŽP, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberec Odbor dopravy, Nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01  Liberec 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy 

 

Přílohy: 

Situace 1:500 – zmenšená 
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