
 
 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-8611/2018- KRB  V Hrádku nad Nisou dne 6.12. 2018  

Spis.č.: UR 94/16   

Vyřizuje: Bc. Barbora Krečmanová   

E-mail: krecmanova@muhradek.cz   

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IČ: 65993390, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 

(dále jen "žadatel") podal dne 5.12.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

„I/13 Lvová - připojovací pruh“ 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1312/1, 1393/3, 2143, 1393/4 v katastrálním území Rynoltice a 

p.p.č. 1211, 1210 v k.ú. Lvová. 

 
Popis stavby :  

Připojovací pruh se navrhuje aby bylo možné z rekonstruované odpočívky a čerpací stanice Benzina 

plynulé zařazení vozidel ze silnice I/13 do dvou jízdních pruhů, navrhuje se nový připojovací pruh dlouhý 

274,632 m a šířky od 0,0 - 3,25 m. Novým rozšířením silnice je vyvolána přeložka levostranného 

silničního příkopu, dále v km 0,103 500 bude stávající trubní propust 0 600 rekonstruován trubním 

propustem 600, délky 15,0 m včetně nových čel. Propust bude z obou stran opatřen svodidly s náběhy v 

celkové délce 144,0 m. Na konci úseku bude stávající propust 600 v délce 33,0 m zkrácen. Ve středním 

dělícím ostrůvku bude osazena šachta Š 1, a do této šachty bude zaústěna nová část propustu průměru 600 

mm v délce 18,50 m se zřízením nové vtokové jímky. Toto řešení vyplynulo z hlediska nízkého krytí 

stávajícího potrubí u nově budované větve. V místě vtokové jímky bude osazeno nové ocelové svodidlo s 

náběhy v délce 56,0 m. V km 0,118 se stavba kříží s kabely SEK společnosti Telefónica. Ke stanovení 

konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK vyzve investor akce společnost 

Telefónica. Přeložení SEK zajistí Telefónica na náklady investora akce. 

 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

7.ledna (pondělí) v 10,00 hodin 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadě v Hrádku nad Nisou ve velké zasedací místnosti 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 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). 

Nejpozději při veřejném projednání budou předloženy veškeré podklady nutné pro vydání územního 

rozhodnutí, především souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.   

 

 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 46353 Rynoltice 

Věra Kocmanová, Družstevní 114, 471 54 Cvikov 
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Ing. Lukáš Plechatý, Na Pískovně 667/44, 466014 Liberec 

  

Dotčené správní úřady:   

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město,460 01 Liberec 

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 informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 

rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě 

určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, 

na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud žadatel uvedenou 

povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu 

veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené 

požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ……………………………… 
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Obdrží:  

K vyvěšení: 

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

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 46353 Rynoltice 

 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 46353 Rynoltice 

Věra Kocmanová, Družstevní 114, 471 54 Cvikov 

Ing. Lukáš Plechatý, Na Pískovně 667/44, 466014 Liberec 

 

Dotčené správní úřady:   

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město,460 01  Liberec 

 

 

Přílohy: 

 

Situační výkres 
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