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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-7463 /2019- LII  V Hrádku nad Nisou dne 4.11.2019  
Spis.č.: SŘ SP 51/19 + UR 75/19   
Vyřizuje: Bc. Ilona Lišková    
E-mail: liskova@muhradek.cz   

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO, ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A 

POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

Jan Černý, nar. 3.1.1993, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

Zuzana Černá, nar. 1.5.2093, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

v zastoupení Marcely Jelínkové, nar. 30.5.1953, Revoluční 399, 463 31 Chrastava 

 

 (dále jen "žadatel") podal dne 9.10.2019 žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: 

„Rodinný dům s  přípojkami, ČOV, studnou, oplocením a stáním pro vozidla“ 

 (dále jen "stavba") na pozemku p.č. 116/4 a 673/1 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, obec Hrádek nad Nisou 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Druh a účel stavby: 
 

Rodinný dům je samostatně stojící objekt. Jedná se o dvoupodlažní objekt – obdélníkového 

půdorysu se sedlovou střechou. Rodinný dům bude osazen na soklu z KB bloků. Nosné stěny včetně 

dělících příček budou provedeny systémem YTONG — XELLA, obvodové stěny budou opatřeny 

zateplením fasádním polystyrénem a povrchovou úpravou okr světlý. Krytina sedlové střechy BRAMAG 

hnědé barvy. Okna jsou navržena plastová. Povrchová venkovní úprava výplní otvorů je opatřena 

dřevěným dekorem, vnitřní bílá. 

Parametry stavby: 

Plocha parcely p.p.č. 116/4 …….941,00 m2 

Zastavěná plocha stavby………200,25 m2 

Z toho rodinný dům……………..106,25 m2 

Zpevněné plochy - zámková dlažba - chodníky, terasa, stání os.aut. ...66,00 m2 

                                                                  - vegetační tvárnice, stání os. auto…………28,00 m2 

Obestavěný prostor....... 637,50 m3 
Užitná plocha……………..181,50 m2

 

Obytná plocha. .. . . . . . . .84.900 m2 1 byt 1+5 
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Zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s 

ohledáním na místě na den 

 

29.11.2019 (pátek) v 11,00 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). 

Účastníci územního řízení: Podle§ 85 odst. 1. a §109 stavebního zákona: 

Jan Černý, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

Zuzana Černá, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

Marcela Jelínková, Revoluční 399, 463 31 Chrastava 

Wandrey Ladislava, Am Ebelfeld 265, 604 88 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo 

Mikulík Marek, Bozděchova 637/9, Smíchov, 15000 Praha 5 

Pokorný Daniel, Zlatnická 1130/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

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

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. 
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Bc. Ilona Lišková 

                                                                                           Pověřena vedením odboru stavebního a ŽP 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení podle § 109  stavebního zákona - dodejkv: 

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

Marcela Jelínková, Revoluční 399, 463 31 Chrastava 

Wandrey Ladislava, Am Ebelfeld 265, 604 88 Frankfurt am Main, Spolková republika Neměcko 

Mikulík Marek, Bozděchova 637/9, Smíchov, 15000 Praha 5 

Pokorný Daniel, Zlatnická 1130/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

 

Příloha –  situace  
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