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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 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 (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního 

zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.7.2019 podali 

 

Město Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1, 

který zastupuje Město Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek 

nad Nisou, 

 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Oprava komunikace a výstavba chodníku ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou 

SO 101 Komunikace 

SO 102.1. levostranný chodník 

SO 102.2 Pravostranný chodník 

SO 100.3 Parkovací pruhy 

SO 401 Veřejné osvětlení 
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(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 789 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 790 (zahrada), parc. č. 

792 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 831 (ostatní plocha), parc. č. 834/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 834/2 (ostatní plocha), parc. č. 852 (ostatní plocha), parc. č. 873 (ostatní plocha), parc. 

č. 876 (ostatní plocha), parc. č. 1062/2 (ostatní plocha), parc. č. 1074 (ostatní plocha), parc. č. 1094/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1094/2 (ostatní plocha), parc. č. 1094/3 (ostatní plocha), parc. č. 1096/2 

(zahrada), parc. č. 1195 (ostatní plocha), parc. č. 1210 (ostatní plocha), parc. č. 1232 (ostatní plocha), 

parc. č. 1247/1 (ostatní plocha), parc. č. 1247/2 (ostatní plocha), parc. č. 1247/4 (ostatní plocha), parc. č. 

1247/10 (ostatní plocha), parc. č. 1247/16 (ostatní plocha), parc. č. 1247/17 (ostatní plocha), parc. č. 

1247/18 (ostatní plocha), parc. č. 1247/19 (ostatní plocha), parc. č. 1769/5 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Hrádek nad Nisou, parc. č. 271/30 (ostatní plocha), parc. č. 275/7 (ostatní plocha), parc. č. 276/10 

(ostatní plocha) v katastrálním území Grabštejn. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Komunikace 

- Stavební úprava stávající silnice bude prováděna na stávajících pozemcích parc. č. 1247, 1769/5, 852, 

1247/16, 1062/2, 1074, 1096/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou, na pozemcích parc. č. 

276/10, 275/7 a 271/30 v katastrálním území Grabštejn. 

- Celková délka stavebně opravovaného úseku bude 1232,0 m, první úsek délky 513,0 m bude 

proveden v plné konstrukci, navazujících 513,0 m bude v plné konstrukci provedena levá polovina 

vozovky, pravá polovina bude opravena živičnou úpravou celkové tl. 100 mm, poslední úsek 137,0 m 

také živičná úprava v tl. 100 mm v celé šíři. 

- V úseku km  0,719  do km 1,050 bude vozovka silnice levostranně rozšířena o cca 0,75 m, 

pravostranně bude rozšířena v km 1.077 až km 1.082 o max. 1,0 m, v tomto úseku bude směrově 

upraveno silniční svodidlo. 

- Šířka vozovky je proměnná 6,50 m, 7,0 m a na konci úseku 7,45 m. Plná konstrukce vozovky celkové 

tl. 570 mm - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací postřik emulzní PS-E 

0,30 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 tl. 60 mm, spojovací postřik emulzní PS-E 0,30 

kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm, mechanicky zpevněné kamenivo 

MZK tl. 170 mm, štěrkodsť ŠDA tl. 250 mm, konstrukce v místech úprav - asfaltový beton pro 

obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm, spojovací postřik emulzní PS-E 0,30 kg/m2, asfaltový beton pro 

ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik emulzní PS-E 0,30 kg/m2. 

 

SO 102.1. Levostranný chodník  

- Levostranný chodník se umísťuje na pozemky parc. č. 1247/1, 1247/18, 1074, 1247/4, 790 a 789                          

v katastrálním území Hrádek nad Nisou, umísťuje se podél krajské silnice vlevo ve směru z města, 

bude min. šířky 1,50 m, v některých úsecích rozšířen na 1,75 m, 1,90 m, 2,0 m, na začátku úseku, kde 

bude navazovat na chodník, který je ukončen v křižovatce ulice Liberecká s ulicí Stará v Hrádku nad 

Nisou bude šířky 3,85 m. 

- Mezi chodníkem a silnicí do místa odbočení ke hřbitovu budou zřízeny pásy pro podélné parkování, 

případně zelené pásy šířky cca 2,0 m. Na vnější straně se chodník umísťuje téměř na hranici 

sousedních pozemků, případně od 0,45 do cca 1,0 m od sousedních pozemků, od odbočky ke hřbitovu 

bude chodník umístěn přímo na hraně vozovky, na pozemcích parc. č. 1094/2, 1094/1 a 1094/3v 

katastrálním území Hrádek nad Nisou bude chodník umístěn podél pozemku parc. č. 1092/1 v 

katastrálním území Hrádek nad Nisou. 

- Rubové strany chodníku budou ohraničeny záhonovými obrubami, v km 0,357 až km 0,607 bude za 

rubem chodníku zřízena betonová opěra z palisád. 

- Konstrukce chodníku - betonová dlažba DL tl. 60 mm, ložná vrstva (drť 4/6) L tl. 40 mm, štěrkodrť 

frakce 0/63 mm ŠDB tl. 150 mm. 

 

SO 102.2 Pravostranný chodník  

- Chodník po pravé straně silnice se umísťuje na pozemky parc. č. 1247/10, 1247/1, 1247/16 a 1232                    

v katastrálním území Hrádek nad Nisou, bude pouze doplňován v úsecích, kde chodník chybí, bude 

šířky 1,50 m, začátek úseku na pozemku parc. č. 1247/10 v katastrálním území Hrádek nad Nisou 

bude délky 100,00 m, konec úseku v místě vjezdu do sídliště Liberecká, kde bude napojen na již 
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realizovaný chodník. Další úsek délky 60,0 m bude umístěn z části při ulici Polní, ukončen při ulici 

Liberecká před vjezdem k řadovým garážím, poslední úsek provostranného chodníku délky 9,00 m se 

umísťuje na pozemek silnice parc. č. k. 1247/1 v katastrálním území Hrádek na Nisou, bude ukončen 

na hranici s pozemkem parc. č. 1140/26 v katastrálním územím Hrádek nad Nisou. 

- Chodníky budou provedeny v konstrukci - betonová dlažba DL tl. 60 mm, ložná vrstva (drť4/6) L tl. 

40 mm, štěrkodrť (frakce 0/63) ŠDB tl. 150 mm. 

 

SO 100.3 Parkovací pruhy  

- Parkovací pruhy se umísťují na pozemky parc. č. 1247/1 a 1247/18 v katastrálním území Hrádek nad 

Nisou, umísťují se vlevo podél silnice, ulice Liberecká, jedná se o 3 úseky, první úsek délky 53,0 m 

šířky 2,00 m na pozemku krajské silnice 1247/1 v katastrálním území Hrádek nad Nisou, od silnice 

bude oddělen silničním obrubníkem, na vnější straně od zeleně oddělen zahradním obrubníkem. 

Umístěn bude na úrovni sousedních pozemků parc. č. 790, 789, 792 a 794 v katastrálním území 

Hrádek nad Nisou. 

- Druhý úsek dlouhý 95,00 m se umísťuje rovněž na pozemek krajské silnice v souběhu snově 

umísťovaným chodníkem, bude šířky 2,0 m a v téměř celé části bude od chodníku oddělen zeleným 

pásem. Třetí úsek parkovacího pásu rovněž na pozemku krajské silnice bude délky 69,0 m, šířky 2,0 

m, mezi parkovacím pásem a chodníkem vznikne sadová úprava šířky cca 1,45 m. 

- Konstrukce parkovacích pruhů - kamenná kostka drobná DL tl. 100 mm, ložná vrstva -cementová 

malta L-MC tl. 50 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 170 mm, štěrkodrť (32/63) ŠDA tl. 

250 mm. 

 

SO 401 Veřejné osvětlení 

- Veřejné osvětlení se umísťuje na pozemky parc. č. 1247/1, 1247/18, 1247/17, 831, 1247/19, 876,  

1247/4, 1094/2, 1094/1, 1247/10, 852, 834/1, 1247/16, 1195, 1210, 1232 a 873 v katastrálním území  

Hrádek nad Nisou. 

- Umístění stožárů - těsně za vnějším obrubníkem chodníku, případně v zeleném pásu. 

- Veřejné osvětlení podél ulice Liberecká bude provedeno pomocí stožárů v počtu 31 ks výšky 8,0 m                   

s obloukovými výložníky, svítidla budou použita vysokotlaká sodíková výbojka 70-100 W. 

- Stožáry budou propojeny kabelovým rozvodem - kabely CYKY 4Jx10 mm2, a CYKY 4Jx mm2, 

kabely budou pokládány do kabelové trasy v kabelové chráničce DN 50 v pískovém loži, společně 

bude pokládána náhradní chráničky HDPE40 pro optické datové kabely. Délka kabelové trasy bude 

1850 m, napájení bude ze stávajícího bodu v Liberecké ulici v rozpojovacím pilíři PRVO1. 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 789, 790, 792, 831, 834/1, 834/2, 852, 

873, 876, 1062/2, 1074, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1096/2, 1195, 1210, 1232, 1247/1, 1247/2, 1247/4, 

1247/10, 1247/16, 1247/17, 1247/18, 1247/19, 1769/5 v katastrálním území Hrádek nad Nisou, parc. 

č. 271/30, 275/7, 276/10 v katastrálním území Grabštejn. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Zbyněk Nýdrle, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Martin Müller, autorizovaný technik pro techniku 

prostředí staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 

stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne zahájení stavby. 
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4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost 

vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolované 

stavbě. 

5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem 

stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.). 

6. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky. 

7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a 

hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní 

hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB. 

8. Podmínky Drážního úřadu uvedené v závazném stanovisku ze dne 8.7.2019, č.j.: DUCR-36352/19/Bd 

 Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 

dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

 Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P 2816 přes 

pozemní komunikaci III/2716, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce. 
9. Budou dodrženy podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. uvedené ve vyjádření ze dne 

15.7.2019, zn.: KSSLK/5601/2019    

 Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné 

změny je nutno s námi předem konzultovat. 

 Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací 

pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na 

http://www.ksslk.cz. 

 Stavba musí být prováděna v souladu se zněním vyhlášky c. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích fi. 13/97 Sb. (ve znění jeho pozdějších předpisů) o pozemních 

komunikacích. 

 Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005. 

 Veškerá odvodňovací zařízeni komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) budou 

ukládanými IS podcházena nebo obcházena 

 Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně 

fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě 

(formát *.dwg, *.pdf). 

 Specifické technické podmínky zásahu do komunikace - Všechny objekty stavby budou 

prováděny ve vzájemné koordinaci a zároveň budou realizovány v koordinaci s rekonstrukcí a 

stavbou přeložek jednotlivých inženýrských sítí na základě platných dohod mezi jednotlivými 

investory (plynovod vodovod a kanalizace, kabel NN, veřejné osvětlení, sdělovací kabely....). 

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník zástupce KSSLK o protokolární předání 

staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude 

KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném vyjádření Správy železniční dopravní cesty ze dne 

10.7.2019, zn. 23594/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT 

11. Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) technické 

infrastruktury: 
a) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 11.7.2019, zn. SCVKZAD47839/TPCLI/Pa 

b) GridServices, s.r.o. ze dne 11.7.2019 zn. 5001957857 

c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 4.7.2019, č.j.: POS 317/19 a ze dne 8.7.2019, č.j.: 

681215/19 

d) ČEZ Distribuce, a.s.. ze dne 11.7.2019, zn. 110469397 

e) H-therma, a.s. ze dne 22.7.2019 

12. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a současně 

budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato věc 

neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 

péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn.  Do doby rozhodnutí stavebního úřadu 

musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce zastaveny. V průběhu prací 

http://www.ksslk.cz/
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budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v případě, kdy dojde 

k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací. 

13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před 

dokončením stavby o jeho vydání. 

14. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními právními předpisy.  

15. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce 

spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku stavby. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 15.7.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 

dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 

místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a 

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 požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

- Projektové dokumentace pro DUR/DSP 

- Závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování ze dne 9.7.2019, č.j.: 

UP/7110/137868/19/Te-UPUP 

- Souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 1.7.2019, č.j.: 

MML/ZP/Piv/137021/19 

- Závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 12.7.2019 č.j.: 

MML/ZPOP/7330/Pán/153941/19 

- Závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 4.7.2019, č.j.: MML 

137263/19-OD/Fri 

- Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. ze dne 15.7.2019, zn.: KSSLK/5601/2019 

- Souhrnného stanoviska Českých drah, a.s. ze den 8.7.2019, č.j.: 120082019 

- Závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 8.7.2019, č.j.: DUCR-36352/19/Bd 

- Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty s.o. ze dne 10.7.2019, zn.: 23594/2019 

- Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 9.7.2019, č.j.: KHSLB 

13641/2019 

- Závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství ze dne 

9.7.2019, č.j.: HSLI-1582-2/KŘ-P-PRE-2019 

- Rozhodnutí – povolení výjimky (OTP) ze dne 25.7.2019, č.j.: SURR/7130/154883/19-Vá/výjimka 

- Souhlasů se stavbou – vlastníci pozemků, na kterých se stavba umísťuje a povoluje 
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- Vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění 

staveb v blízkosti jejich zařízení. 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona 

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1  

Truong Thanh Le, Liberecká č.p. 376, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

Thi Sang Nguyen, Liberecká č.p. 376, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

CPI Reality, a.s., IČO 28183436, Vladislavova č.p. 1390/17, 110 00  Praha 1-Nové Město, 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, Československé 

armády č.p. 4805/24, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IČO 

70994234, U Fotochemy č.p. 259/1, 501 01  Hradec Králové, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 

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

Žižkov, 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

ARTMETAL ČECHY s.r.o., Jiří Tesař, IČO 28723708, Janáčkova č.p. 217/11, Vrkoslavice, 466 06  

Jablonec nad Nisou 6, 

Ing. Zdeněk Nižník, Oldřichovská č.p. 675, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

Ing. Věra Nižníková, Oldřichovská č.p. 675, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

Ing. Romana Cermanová, Zahradní č.p. 781, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

H - therma, a.s., Stará č.p. 649, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

H - therma, a.s., IČO 25943057, Stará č.p. 649, 463 34  Hrádek nad Nisou, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 787, 788, 794/1, 797, 798, 799, 800, 802, 804, 809, 819/1, 819/2, 820, 821, 822, 823, 

824, 825, 826, 832/1, 833, 837/1, 837/3, 847/1, 847/2, 847/3, 848, 855/1, 855/2, 880, 883, 887, 

888, 890/1, 891, 894, 895, 896, 897, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020/1, 1021, 1022, 1024, 1062/1, 

1063, 1070, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1075, 1076, 1077, 1078, 1083/1, 1083/16, 1083/17, 1084, 

1088, 1090/3, 1092/1, 1097/1, 1097/3, 1097/4, 1098/1, 1098/2, 1100, 1101/1, 1101/2, 1103/1, 

1104/1, 1104/5, 1140/36, 1156, 1157, 1161/1, 1202, 1205, 1206, 1208, 1209, 1247/3, 1426/1, 

1426/11, 1598/1, 1762/1, 1762/2, 1766/2, 1769/1, 1769/6 v katastrálním území Hrádek nad 

Nisou, parc. č. 271/10, 271/23, 271/26, 271/27, 275/3, 275/8, 276/8, 309/11, 331/2 v 

katastrálním území Grabštejn 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Hrádek nad Nisou č.p. 349, č.p. 350, č.p. 300, č.p. 308, č.p. 307, č.p. 309, č.p. 277, č.p. 382, č.p. 

351, č.p. 374, č.p. 306, č.p. 311, č.p. 316, č.p. 362, č.p. 364, č.p. 383, č.p. 393, č.p. 412, č.p. 

340, č.p. 339, č.p. 416, č.p. 361, č.p. 446, č.p. 279, č.p. 389 a č.p. 400 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 

úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
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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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí 

také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 

nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

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

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 

Žadatel 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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

Město Hrádek nad Nisou 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

 sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Truong Thanh Le, Liberecká č.p. 376, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Thi Sang Nguyen, Liberecká č.p. 376, 463 34  Hrádek nad Nisou 

CPI Reality, a.s., IDDS: x3vdhhk 

 sídlo: Vladislavova č.p. 1390/17, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

 sídlo: Československé armády č.p. 4805/24, Rýnovice, 466 05  Jablonec nad Nisou 5 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

 sídlo: U Fotochemy č.p. 259/1, 501 01  Hradec Králové 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

ARTMETAL ČECHY s.r.o., Jiří Tesař, IDDS: jfpqt2c 

 sídlo: Janáčkova č.p. 217/11, Vrkoslavice, 466 06  Jablonec nad Nisou 6 

Ing. Zdeněk Nižník, Oldřichovská č.p. 675, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Ing. Věra Nižníková, Oldřichovská č.p. 675, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Ing. Romana Cermanová, Zahradní č.p. 781, 463 34  Hrádek nad Nisou 

H - therma, a.s., IDDS: a6uech7 

 sídlo: Stará č.p. 649, 463 34  Hrádek nad Nisou 

SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 787, 788, 794/1, 797, 798, 799, 800, 802, 804, 809, 819/1, 819/2, 820, 821, 822, 823, 824, 

825, 826, 832/1, 833, 837/1, 837/3, 847/1, 847/2, 847/3, 848, 855/1, 855/2, 880, 883, 887, 888, 

890/1, 891, 894, 895, 896, 897, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020/1, 1021, 1022, 1024, 1062/1, 1063, 

1070, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1075, 1076, 1077, 1078, 1083/1, 1083/16, 1083/17, 1084, 1088, 

1090/3, 1092/1, 1097/1, 1097/3, 1097/4, 1098/1, 1098/2, 1100, 1101/1, 1101/2, 1103/1, 1104/1, 

1104/5, 1140/36, 1156, 1157, 1161/1, 1202, 1205, 1206, 1208, 1209, 1247/3, 1426/1, 1426/11, 

1598/1, 1762/1, 1762/2, 1766/2, 1769/1, 1769/6 v katastrálním území Hrádek nad Nisou, parc. č. 

271/10, 271/23, 271/26, 271/27, 275/3, 275/8, 276/8, 309/11, 331/2 v katastrálním území Grabštejn 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Hrádek nad Nisou č.p. 349, č.p. 350, č.p. 300, č.p. 308, č.p. 307, č.p. 309, č.p. 277, č.p. 382, č.p. 351, 

č.p. 374, č.p. 306, č.p. 311, č.p. 316, č.p. 362, č.p. 364, č.p. 383, č.p. 393, č.p. 412, č.p. 340, č.p. 339, 

č.p. 416, č.p. 361, č.p. 446, č.p. 279, č.p. 389 a č.p. 400 

 

Dotčené orgány státní správy 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 01  Liberec 1 
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Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 01  Liberec 1 

Drážní úřad, stavební sekce - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06  Praha 1 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

 sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 
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