
 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  

A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

Marek Šedivý, nar. 12. 7. 1977, Sokolská 596, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Michaela Doležalová, nar. 13. 3. 1974, č. p. 79, 463 31 Bílý Kostel nad Nisou 

 

 (dále jen „žadatel”) podal dne 30. 4. 2019 žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: 

Novostavba rodinného domu, garáže včetně přípojek vody, kanalizace, plynu elektro 

a dešťové kanalizace  na p.p.č. 147/2, 147/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
 

na pozemcích p. č.  147/2, 147/4 vše v katastrálním území Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení. 

Druh a účel umisťované stavby: 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba rodinného domu s garáží napojenou v podélném 
směru na obytnou část. Celková zastavěná plocha bude 108 m². RD bude umístěn na p.p.č. 147/2 
v k.ú. Hrádek nad Nisou, přístupný z komunikace ve Větrné ulici, p.p.č. 1691 v k.ú. Hrádek nad 
Nisou. Stavba rodinného domu je navržena jako jednogenerační, nepodsklepená se dvěma obytnými 
podlažími a před vstupem s předsazeným závětřím. 

Celá stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 8,20 × 12,50 m, z toho obytná část 
8,20 × 8,90 m, garáž s technickou místností 8,20 × 3,60 m a zádveří 1,70 × 3,00 m. Zastřešení bude 
klasickým krovem sedlové střechy s krokvemi montovanými pod úhlem 40°, krytina z pálených tašek 
BRAMAC, na pultové střeše závětří bude krytina z falcovaného plechu. 

Veškeré přípojky sítí budou umístěny na pozemku p.č. 147/2 a navazují na stávající napojovací body 
na hranici pozemku. Vsakování dešťových vod bude rovněž na pozemku investora. 

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 spojené s ohledáním na místě na den 

 17. října 2019 (čtvrtek) v 10.00 hodin  

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

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). 

 

 

 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

 

Č. j.: OSZP-6285/2019-VYE  V Hrádku nad Nisou dne 13. 9. 2019  
Spis č.: UR 60/19 a SP 39/19  
Vyřizuje: Bc. Eva Vyhlídková   
E-mail: vyhlidkova@muhradek.cz   
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Účastníci společného územního a stavebního řízení: Podle § 94k stavebního zákona: 

Marek Šedivý, nar. 12. 7. 1977, Sokolská 596, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Michaela Doležalová, nar. 13. 3. 1974, č. p. 79, 463 31 Bílý Kostel nad Nisou 

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

Jana Opluštilová, Větrná 411, 46334 Hrádek nad Nisou 
Marie Herzánová, Mateří 812/18, Maloměřice, 61400 Brno 
Eva Hrníčková, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Petr Hrníčko, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Ing. Josef Kolář, Hluboká 4065/17, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou 
Jan Krečman, Liberecká 606, 46334 Hrádek nad Nisou 
Eva Krúpová, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Jaroslava Libnarová, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Tereza Machová, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Pavel Mikulecký, Sokolská 596, 46334 Hrádek nad Nisou 
 
 
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 

                                                                                          Pověřená vedoucí 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: 

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

Účastníci společného územního a stavebního řízení: Podle § 94k stavebního zákona: 

Marek Šedivý, Sokolská 596, 463 34 Hrádek nad Nisou 
Michaela Doležalová, Sokolská 596, 463 34 Hrádek nad Nisou 

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

Jana Opluštilová, Větrná 411, 46334 Hrádek nad Nisou 
Marie Herzánová, Mateří 812/18, Maloměřice, 61400 Brno 
Eva Hrníčková, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Petr Hrníčko, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Ing. Josef Kolář, Hluboká 4065/17, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou 
Jan Krečman, Liberecká 606, 46334 Hrádek nad Nisou 
Eva Krúpová, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Jaroslava Libnarová, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Tereza Machová, Větrná 542, 46334 Hrádek nad Nisou 
Pavel Mikulecký, Sokolská 596, 46334 Hrádek nad Nisou 
 
 

Příloha: 
Situace umístění stavby 
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