MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
Odbor stavební a životního prostředí
Č.j.:
Spis.č.:
Vyřizuje:

OSZP-799/2019- KRB
UR 1/19
Bc. Barbora Krečmanová

E-mail:

krecmanova@muhradek.cz

V Hrádku nad Nisou dne 30.1. 2019

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU
ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Město Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
(dále jen "žadatel") podal dne 9.1.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Hrádek nad Nisou, ul. Stará – chodník
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 89/1, 120/1, 1247/1, 1598/1, 1733/1, 1753, 1755, 1756/1,
1762/1, 1762/2, 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1769/4, 1769/1, 1769/5, 1784/1, 1784/3, 1784/4, 832/1 vše v k.ú.
Hrádek nad Nisou obec Hrádek nad Nisou
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Druh a účel umisťované stavby:
Chodník:
V rámci tohoto stavebního objektu je navržen nový chodník pro pěší délky 536 m, šířky od 1,50m do 3,48m
s krytem z betonové dlažby.
Chodník je navržen podél levého okraje vozovky místní komunikace (ve směru od ul. Liberecká k ul.
Oldřichovská), v prostoru mezi krajem živičné vozovky a přilehlými pozemky. Součástí stavby je doplnění
chodníků v křižovatkách tak, aby byla dosažena návaznost nové chodníkové trasy na stávající.
V části v trasy navrženého chodníkového tělesa se nachází stávající odvodňovací příkop, který bude
vymístěn za těleso chodníku.
Chodník bude od vozovky oddělen obrubou s nášlapem 100 mm, v místech ukončení chodníku a míst pro
přecházení bude chodník řešen bezbariérově.
Příčný sklon chodníku pro pěší je navržen jednostranný 1,0-2,0 %, maximální podélný sklon nepřesáhne
6,0 % (podélný sklon je dán stáv. sklonem vozovky).
Vodící linie chodníku bude provedena z obrub, popř. zábradlím s vodícím madlem pro nevidomé.
Chodník bude proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podrobnosti budou součástí dalších stupňů PD.
Odvodnění:
Odvodnění chodníku a vozovky přilehlé místní komunikace bude provedeno do 5-ti nových uličních vpustí,
osazených pod obrubou chodníku. Vpusti budou zaústěny do terénního příkopu (4ks) nebo do kanalizační
přípojky (I ks)
Stávající terénní příkop bude směrově vymístěn za nové chodníkové těleso v délce 150,0m.
Součástí je i vybudování nového veřejného osvětlení.
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
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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

28.února (čtvrtek) 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).
Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
České dráhy, a.s., Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové
Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 46006 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.
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.

(Otisk úředního razítka)

Bc. Ilona Lišková
pověřena vedením odboru stavebního a ŽP
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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 územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
České dráhy, a.s., Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové
Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 46006 Liberec
Přílohy:
Celková situace zmenšená na A4
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