
 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č. j.: OSZP-6110/2019- VYE  V Hrádku nad Nisou dne 9. 9. 2019  
Spis. č.: UR 53/19   
Vyřizuje: Bc. Eva Vyhlídková   
E-mail: vyhlidkova@muhradek.cz   

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3 

v zastoupení: Tomislav Rak, IČO 05057159, č. p. 136, 407 23 Františkov nad Ploučnicí 
 

 (dále jen „žadatel”) podal dne 2. 8. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

„11010-081438 RVDSL1931_C_L_HRNN78-HRNN1HR_NN” 

(dále jen „stavba”) na pozemku parc. č. 120/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Druh a účel umisťované stavby:  

Nová trasa elektrické přípojky pro komunikační vedení bude umístěna na pozemku p.č. 120/1 v k.ú. Hrádek 
nad Nisou. Kabel CYKY 4x10 bude připojen v přípojkovém pilíři SS100, který je projektován vybraným 
zhotovitelem vlastníka technické infrastruktury energetické distribuční sítě – ČEZ Distribuce, a.s. Umístění 
pilíře ČEZ Distribuce, a.s. bude vedle stávajícího zděného pilíře veřejného osvětlení, na pozemku p.č. 120/1 
při hranici s pozemkem p.č. 95/1. Kabel bude veden v nové trase v pomocném silničním pozemku – silnice 
III/2719, v tělese chodníku s povrchem ze zámkové dlažby. Trasa kabelu CYKY 4x10 v délce 2 m bude 
propojovat nový elektroměrový pilíř, který bude umístěn vedle zděného pilíře veřejného osvětlení 
a stávající rozvaděč sítí elektronických komunikací SIS900D (HRNN78) na pozemku 120/1 při hranici 
s pozemkem p.č. 95/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. Uložení trasy bude s minimálním krytím 0,35 m s ohledem 
na její umístění v chodníku. 
 

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 

ustupuje od veřejného ústního jednání. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení. 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: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3 
v zastoupení: Tomislav Rak, IČO 05057159, č. p. 136, 407 23 Františkov nad Ploučnicí 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 46006 Liberec 
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Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

Jiří Husák, Nádražní 209, 463 31 Chrastava 
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. 

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 
Pověřená 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 ……………………………… 

 

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

 
 
 
 

………………………………………………………………………… 

 

 

Obdrží:  

 K vyvěšení: 

MÚ Hrádek nad Nisou 
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Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

Tomislav Rak, č. p. 136, 407 23 Františkov nad Ploučnicí 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 46006 Liberec  
 
Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

Jiří Husák, Nádražní 209, 463 31 Chrastava 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 46006 Liberec  
 
Přílohy: 
Celková situace  
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