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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D     Hrádek nad Nisou 
odbor stavební a životního prostředí  

  
Horní náměstí 73 

463 34  Hrádek nad Nisou 

Tel.: 482 411 470, fax 482 411 499 

Č.j.: OSŽP- 1696/2018 -LII  V Hrádku nad  Nisou dne 27.2.2018 

Spis.č.: UR 95/17 a SŘ61  /17   

Vyřizuje: Bc. Ilona Lišková   

E-mail: liskova@muhradek.cz   

 

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"), ve společném územním a stavebním 

řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí 

o umístění a provedení stavby, kterou dne  1.12.2017 a dne 4.1.2018  doplnil  

 

Jaroslav Sedlák, nar.9.8.1965, Okružní č.p.337, 463 34 Hrádek nad Nisou zastoupený 

Marcela Nováková, nar. 26.11.1969, Sousedská 332, 463 34 Hrádek nad Nisou 

u (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

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 

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 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

Rodinný dům,p.p.č. v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou včetně přípojek 

Elektro, vodovodu , jímky na vyvážení a zpevněných ploch  

 

na pozemku p. p. č.  509/1 a 503 vše v katastrálním území Hrádek nad Nisou. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení. 

Druh a účel umisťované stavby: 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 509/1, k.ú. Donín 

u Hrádku nad Nisou, přístupná z místní komunikace na pozemku p.č. 503, k.ú. Donín u Hrádku nad 

Nisou. Stavba rodinného domu bude přízemní, nepodsklepená, obdélníkového půdorysu o rozměrech 

7,92 x 12,92 m, zastřešená sedlovou střechou. U domu budou zpevněné plochy sloužící jako otevřené 

venkovní stání pro osobní automobily. 

V přízemí rodinného domu bude zádveří, chodba, kuchyň s jídelnou a volně přístupným obývacím 

pokojem, ložnice, pokoj, koupelna. Objekt bude vytápěn elektrickými přímotopnými radiátory, ohřev 

teplé vody bude zajištěn elektrickým ohřívačem o objemu 100 litrů. Doplňkovým zdrojem tepla budou 
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krbová kamna. Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad a rozvody elektro. Odkanalizování domu 

bude řešeno pomocí vybírací jímky. Větrání objektu bude přirozené okny. 

V projektové dokumentaci je uvedeno, že v řešeném území se nenachází žádný zdroj hluku, ani 

průmyslové objekty, doprava je minimální, místní komunikace slouží převážně pro rezidenty. 

Komunikace Rynoltická na pozemku p.č. 553 je dostatečně vzdálená (72 m) od hranice pozemku, čímž 

vzniká předpoklad, že nový chráněný venkovní prostor stavby nebude ohrožen hlukem z provozu na 

této komunikaci. V projektové dokumentaci je dále uvedeno, že stavba je určena pro rodinné bydlení.  

Kapacita                        jedna bytová jednotka 3+1 

Zastavěná plocha          102,40 m² 

Užitná plocha                  83,36 m² 

Obytná plocha                66,88 m² 

Obestavěný prostor         470  m³  

Stavební řešení 

Jedná se o dřevostavbu typového rodinného domu „IZY F4" postaveného ze stavebního systému 

EUROPANEL. 

Objekt RD bude jednopodlažní, nepodsklepený, umístěný na zemních vrutech nad terénem- mezi 

tělesem RD a upraveným terénem bude vzduchová mezera. 

Stavba RD bude mít obdélníkový tvar - rozměry RD budou 7,92 x 12,92. Výška RD od upraveného 

terénu ke hřebenu bude min. 6,09 m. 

Střecha RD bude sedlová, zhotovená ze sponkovaných vazníků. Sklon střechy bude 30° Střešní krytina 

bude betonová taška - Tegalit. 

Fasáda bude zhotovena z venkovní škrábané omítky o hrubosti 1,5 mm. 

Okna, balkónové a vstupní dveře budou plastová Rehau Briliant- barva bílá. 

Založení stavby - dřevěné základové nosníky na ocelových zemních vrutech Nosné obvodové 

konstrukce stěn - stěnové panely EUROPANEL tl. 170 mm Podlaha - podlahové panely EUROPANEL 

tl. 270 mm Střešní konstrukce - sponkované příhradové vazníky 

Vnitřní stěny - EUROPANEL tl. 120 mm s povrchovou úpravou (SDK) a dále SDK příčky Podrobně 

víz kapitola a 7) popis stavebních konstrukcí této technické zprávy. 

Pro instalaci zemních vrutů není nutná úprava terénu. Pouze je nutné zabezpečit, aby pod stavbou nebyl 

prostor, kdy by se mohla shromaždovat voda. V takové případě je nutné provést odvedení vody pomocí 

drenážních trubek a štěrkového zásypu. 

Pro přivedení sítí technické infrastruktury do bezprostřední blízkosti stavby budou provedeny 

výkopové rýhy. Na určeném a stavbou vytyčeném místě bude provedena instalační Šachta pro 

přivedení jednotlivých instalací (kanalizace, voda, elektro). 

• Veškeré instalace v pilíři budou umístěny v podélné ose šachty 

• Hloubka šachty bude přizpůsobena rozvodům kanalizace, vodovodu a elektro (hloubka založení 

však musí odpovídat platným normám a předpisům) 

• Při prostupu vedení (zti, elektro) stavební konstrukcí (stěnou šachty) musí být toto opatřeno 

chráničkou, která bude vhodným způsobem utěsněna (montážní pěna) 

• Výkop pro přípojky musí být veden středem mezi vruty! Minimální odstup hrany výkopu od osy 

vrutu je 800 mm. 

Samotný způsob založení objektu nevyžaduje řešit výkopové práce - stavba bude založena na 

ocelových vrutech (podrobně - viz kapitola Základy). 

Před začátkem výstavby je nutné provést v rozsahu stavebního pozemku vytyčení stávajících sítí 

technické infrastruktury. 

Instalační šachta pro přivedení ZTI a elektro bude provedena dle výkresové dokumentace z betonových 
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prolévaných tvarovek - zalití betonem tř. C12/15. 
Šachta musí být provedena do nezámrzné hloubky. 

Vstup do domu a do modulu bude řešen pomocí dřevěných schodů. Konstrukce těchto venkovních 

schodů je navržena jako celodřevěná z modřínových trámků a prken tak, aby korespondovala s 

celkovým architektonickým výrazem domu. Objekt bude vybaven nerezovým izolovaným komínem, 

průměr150mm

Všechny vnitřní povrchy stěn i stropů budou opatřeny obkladem ze sádrokartonových desek GKB tl. 12,5 

mm. V koupelně a na WC pak ze sádrokartonových desek GKBI se zvýšenou odolností proti vlhkosti. 

Spáry budou zatmeleny a zabandážovány, povrch se následně opatří penetrací a výmalbou. V koupelně a na 

WC budou části stěn v mokrých prostorech obloženy vinylovou krytinou. 

Fasáda domu bude opatřena venkovní škrábanou omítkou o hrubosti 1,5 mm. 

Nosná vrstva v podlaze je tvořena podlahovými panely EUROPANEL tl. 270 mm. Panely budou uloženy 
na dřevěných základových nosnících 160/200 mm. 
Do objektu budou osazena plastová okna zasklená tepelně izolačním trojsklem Ditherm. 

Vstupní dveře do RD budou plastové, ve stejném barevném provedení jako okna. 

Vnitřní dveře budou foliované s obložkovou zárubní. 

Fasáda bude zateplena pomocí polystyrenu EPS 70 F tl. 200 mm lepeného na stěnové EP tl. 170 mm. 

Střešní konstrukce domu bude zateplena pomocí tepelné izolace Izover DOMO 4x 100 mm 
položené mezi příhradovými vazníky 

Skladba podlahy nad terénem je tvořena z prvků stavebního systému EUROPANEL o tl. 270 mm (OSB 

deska tl. 15 mm, polystyren tl. 240 mm, OSB deska tl. 15 mm) 

Zdrojem ohřevu TUV bude elektrický zásobník (objem 100 litrů), umístěný v prostoru WC. Rozvod k 

jednotlivým výtokům bude veden v instalačních příčkách. Pro rozvod bude použit materiál PPR- kanalizace 

+ odvodnění zpevněných ploch, střech 

Vnitřní splašková kanalizace objektu RD bude svedena do hlavního kanalizačního vývodu, který bude 

umístěn spolu s přípojkou pitné vody v základové konstrukci pro instalace. 

Dešťová voda ze střechy RD je svedena okapovým svodem na okolní terén. 

Elektroinstalace v objektu bude navržena dle platných ČSN. Na elektrickou instalaci bude po její realizaci 
vykonána výchozí revize. 

Ochrana objektu před bleskem - Jedná se o objekt samostatně stojící, se sedlovou střechou. Střecha bude 
opatřena hromosvodovou soustavou.  Na zařízení musí být provedena výchozí revize a zpracována revizní 
zpráva. 
 
Odkanalizování domu do celoplastové bezodtokové jímky. 
 

      Vodovodní přípojka bude napojena navrtávkou (navrtávací pas HAWLE) na stávající řad z trub PE 110 a 

bude ukončena ve vodoměrové šachtě umístěné na parcele ppč. 509/1 cca 1,5 m od plotu parcely. V místě 

napojení bude osazen ventil se zemní soupravou a ventilovým poklopem. Přípojka bude z trub PE DN 25 

(PEHD 32/2,9) délky cca 7 m, uložených do lože a obsypu z písku podle přílohy B4, s krytím potrubí cca 

1,2 m. 

       Vodoměrová Šachta bude kruhová min Ø1000 mm, světlé výšky min. 1500 mm, vybavená žebříkem nebo 

stupadly, které nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru, který bude zakryt poklopem 600/600 nebo 

kruhovým min. Ø600 mm.V šachtě bude osazena vodoměrová souprava HAWLE, obj. č. 101.04 (souprava 

se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou). Vodoměr ELEN-1,5. Za vodoměrovou šachtou bude napojeno 

potrubí (DN15 - 20) k výtokovému ventilu s připojením na hadici, který bude situován u šachty. 

Napojení vodovodnípřípojky a osazení vodoměrové sestavy bude provedeno výhradně pracovníky 

vodárenského provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., a to na základě povolení stavby, 

předložené objednávky a uzavřené smlouvy na dodávku vody. 
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Před zahájením užívání vodovodní přípojky požaduje SčVK předložit situaci s geodetickým zaměřením 
skutečného provedení této přípojky, a to v papírové formě + CD se soubory. 

Stavební úřad rozhodoval na základě : 

1. Plná moc k zastupování 

2. Souhrnné stanovisko MML, odboru ŽP 

3. Vyjádření SčVK a.s. 

4. Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. 

5. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. 

6. Vyjádření Telco Pro Services, a.s. 

7. Smlouva o zřízení služebnosti ČEZ 

8. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 

9. Město Hrádek nad Nisou - souhlas se vstupem do pozemku a uložením vod. Přípojky 

10. Vyjádření stavebního úřadu k záměru 

11. Vyjádření GridServices s.r.o. 

12. Informace o dostupnosti požárních hydrantů 

13. Výpis z katastru nemovitostí - stavební pozemek, výpisy sousedních nemovitostí 

14. Vyjádření KHS LK- žádost podána 8.11.2017 

15. Závazné stanovisko - vynětí ze zemědělského půdního fondu, podáno 23.11.17 

16. Souhlas Města Hrádek nad Nisou se stavbou RD usnesení: 19/2017/RM 

17. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti - vodovodní přípojka 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma EUROPANEL s.r.o., 

U Kolory 302, 463 12 Liberec25  Ing. Petr Vokatý, ČKAIT- 0006946  

; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Jméno, adresu zhotovitele a jména zodpovědných 

osob oznámí stavebník písemně před zahájením stavby stavebnímu úřadu.  

5. Stavebník písemně oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu jméno/název, narození/IČ, 

adresu/sídlo osoby oprávněné provádět funkci stavbyvedoucího. K tomu doloží její kvalifikační 

předpoklady a číslo autorizace. 

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména NV ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

7. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

8. Bude dodrženo závazné stanovisko Magistrátu Města Liberce, odboru ŽP ze dne 

3.2.2017č.j.: MML/ZP/Piv/219528/17-SZ219528/17 /2 

9. Bude dodrženo závazné stanovisko Magistrátu Města Liberce, odboru ŽP ze dne 11.12.2017 

č.j.: MML/ZPOP/Pán/253337/17-SZ244507/17/2 

10. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci stanovisko ze dne 6.12.2017 č.j.: 

KHSLB 23566/2017 

11. Podmínky usnesení 11/2017/RM Města Hrádek nad Nisou ze dne 21.6.2017 

12. Podmínky obsažené ve vyjádřeních všech správců sítí  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:   
Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

Jaroslav Sedlák, nar.9.8.1965, Okružní č.p.337, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí č.p. 73,463 34 Hrádek nad Nisou 
 
Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
SčVK a.s., Sladovnická 1082, Vratislavice nad Nisou 
Ahnel Pavel Za Školou č. ev. 1, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

Ahnelová Antonia, Za Školou č. ev. 1, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 
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Lupač Radek, Za Školou 355, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou  

Lupačová Blanka, Za Školou 355, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

Horák Miroslav , Za Školou 349, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

Horáková Markéta DiS., Za Školou 349, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

Jiránková Naděžda, Za Školou 350, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

 

Odůvodnění: 

Dne podal 1.12.2017 a dne 4.1.2018 doplnil stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení 

stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 

odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 

správního řádu. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným 

orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 

16.2.2018 o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 

z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na 

stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

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: 

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 s podklady seznámili na ústním jednání a byli poučeni, že mohou do 7 dní podat námitky a 

připomínky. 

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 pro umístění stavby stavebníkovi, 

případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, 

popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové 

dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
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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. Stavba nesmí 

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba 

nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

(Otisk úředního razítka) 

 

 

Bc. Ilona Lišková 

 

Pověřená vedoucí odboru stavebního a ŽP 

  

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona, o správních poplatcích byl v pokladně Městského úřadu v Hrádku nad 

Nisou zaplacen ve výši 6.000,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Situace umístění stavby
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